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Voorwoord
2017 was het eerste volledige jaar voor De Oude Bieb als zelfstandige stichting. Het was
een jaar van consolideren, vasthouden en verder op- en uitbouwen.
Met alle vrijwilligers, bezoekers, stagiairs, participatiebaners en de algemeen coördinator is
hard gewerkt om De Oude Bieb te krijgen waar we nu staan. Het was zo in alle opzichten
een jaar waarin we De Oude Bieb een steviger basis hebben gegeven.
De grote veranderingen gaan plaatsvinden in 2018 en 2019: een nieuwe coördinator en,
hopelijk, een nieuwe ‘Oude Bieb’ op een andere locatie. Dat zullen ingrijpende
veranderingen zijn die we moeten proberen niet alleen veranderingen te laten zijn, maar
vooral ook verbeteringen. Daarnaast zal de pilot ‘Iedereen doet mee in Lewenborg’ een
spannend traject zijn voor iedereen die betrokken is bij De Oude Bieb. Dat geldt ook voor de
‘Proeftuin’.
In 2017 hebben we ons ervoor ingezet een basis te leggen om al deze veranderingen en
activiteiten te laten slagen: op financieel gebied, op personeelsgebied, organisatorisch, een
nieuwe website: De Oude Bieb is klaar voor de toekomst!
Namens het bestuur van Stichting De Oude Bieb,
Annie Postma, voorzitter
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De centrale ruimte met de stamtafel tijdens een Soep & Kletskoek

1.

Inleiding

De Oude Bieb in Lewenborg is in januari 2014 ontstaan vanuit het armoedebeleid van de
gemeente Groningen. Een daaraan voorafgaand project – de Kunst van het Rondkomen –
inventariseerde de behoefte onder bewoners die met heel weinig geld moeten zien rond te
komen. Voorzieningen zijn er genoeg, was het uitgangspunt, maar hoe kunnen we de
groeiende groep minima tegemoet komen? Veel geïnterviewden wilden graag een plek waar
ze anderen kunnen ontmoeten en waar ze zich niet hoeven te schamen voor hun situatie.
Ook gaven mensen aan graag weer dingen te willen leren.
Zo ontstond een ontmoetingsplek waar mensen tot rust, weer tot zichzelf kunnen komen.
Een huiskamer met een grote stamtafel, waar gastvrouwen en -heren de bezoekers welkom
heten en waar gratis koffie en thee wordt geschonken. Om van daaruit naar eigen behoefte
en vermogen weer vorm te geven aan hun eigen leven.
De stamtafel neemt een centrale plek in binnen De Oude Bieb. Koffie en thee zijn gratis om
de drempel zo laag mogelijk te houden en de tafel is ruim voorzien van kranten en bladen.
Per dagdeel zijn er twee gastvrouwen/-heren aanwezig om de bezoekers te verwelkomen,
iets in te schenken en om aandachtig te luisteren naar wie zijn verhaal kwijt wil. Van hen
wordt ook gevraagd om oog te hebben voor wie alleen maar wil koffiedrinken en voor wie
misschien zijn verhaal kwijt wil.

Sfeer
De sfeer in deze ruimte is allesbepalend voor het succes van deze ontmoetingsplek. Er moet
sprake zijn van een veilige omgeving, zowel voor bezoekers als voor medewerkers. Veel
vrijwilligers en bezoekers lopen rond met psychosociale problematiek. De manier van
omgaan met elkaar vraagt daardoor continue aandacht. Het komt bijvoorbeeld regelmatig
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voor dat meningsverschillen luid geventileerd worden aan de koffietafel, of dat over anderen
wordt geoordeeld, wat vervolgens met elkaar wordt besproken. Soms is er sprake van
intimiderend gedrag of zelfs openlijk racisme. Veel gastvrouwen en -heren voelen zich niet
voldoende toegerust om adequaat in te spelen op deze situaties.
Met maandelijkse intervisie worden de gastvrouwen en -heren hierin ondersteund. De Oude
Bieb wil een lerende organisatie zijn. Ontwikkeling van vrijwilligers maakt hier deel van uit,
maar ook de mogelijkheid voor bezoekers om deel te nemen aan trainingen ten aanzien van
persoonlijke ontwikkeling, daar waar gewenst.
De Oude Bieb streeft naar een inclusieve samenleving, waarbij ‘meedoen’ voor iedereen
geldt. Een belangrijk uitgangspunt in en buiten de ontmoetingsruimte is dan ook: niet praten
over elkaar, maar met elkaar. Dit wordt actief uitgedragen door de vrijwilligers. Bovendien:
de bezoeker van vandaag is de vrijwilliger van morgen.
De opdracht voor de komende jaren is simpel: bewaak die sfeer en koester de kernwaarden
van De Oude Bieb. En biedt tegelijkertijd aan vrijwilligers en bezoekers handvatten om zo
mogelijk te werken aan bewustwording, zelfrespect, eigenwaarde en een positief
toekomstperspectief. Dat is veel, maar niet onmogelijk.
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De busreis naar Drouwenerzand voor kinderen van minimagezinnen

2.

Organisatie en bedrijfsvoering

2017 is een jaar geweest van versterken en verder ontwikkelen van De Oude Bieb. Er
kwamen meer vrijwilligers in dienst - gedurende het jaar circa 35 - van wie 10 een
participatiebaan vervullen. Noodzakelijk om de interne organisatie beter te bemensen of het
groeiende aantal activiteiten te helpen begeleiden. Er kwam een vaste kracht voor de
financiële administratie, een vaste kracht voor backoffice werkzaamheden en een vaste
kracht voor pr, social media of het schrijven van een blog. Zo’n 15 vrijwilligers zijn als
gastvrouw of -heer actief, aangestuurd door een eigen coördinator. En voor de dagelijkse
activiteiten zijn circa 5 vrijwilligers actief.
Algemeen coördinator Bert Hogenes is gedurende het gehele jaar de enige betaalde kracht
in dienst van de stichting.
Meer vrijwilligers betekent automatisch meer begeleiding en coaching om de vrijwilligers te
ondersteunen bij het uitvoeren van hun taak. En dat betekent een groeiende behoefte aan
professionele ondersteuning.
Al in het voorjaar vonden daarom de eerste verkennende gesprekken plaats met de
Stichting Centrum voor Zelfregie & Participatie, waarbij ook de gemeente aanzat. Het plan:
onder de noemer ‘Zelfregie & herstel’ de komende jaren professionele begeleiding en
coaching bieden aan vrijwilligers en bewoners. Een pilotproject - waarover meer in hoofdstuk
5. - met een beoogde startdatum van de voorbereidende fase in oktober.
Een volgende stap in de ontwikkeling van De Oude Bieb.
In mei verleende de Belastingdienst ons de ANBI-status, die werd toegekend met
terugwerkende kracht vanaf 31 mei 2016. Er was een wijziging van de statuten nodig om te
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voldoen aan de criteria van de Belastingdienst. De ANBI-status is een mijlpaal, die het voor
de stichting makkelijker maakt fondsen te werven voor lopende en nieuwe projecten.

Impressie van de Biebshop

2.1

Biebshop

De Biebshop is de inpandige kringloopwinkel van De Oude Bieb. De inkomsten uit de winkel
komen volledig ten goede aan projecten en initiatieven van wijkbewoners of ter dekking van
de exploitatiekosten van De Oude Bieb. De inbreng bestaat uit goederen of kleding van
wijkbewoners en is bestemd voor wijkbewoners met een kleine beurs. Er werken 10
vrijwilligers, aangestuurd door een eigen coördinator. De laatste is ook belast met de taak de
winkel verder te professionaliseren. En dat is nodig, omdat het aantal vrijwilligers dat in de
winkel werkt gestaag groeit, evenals de omzet. Bovendien is het vanaf de tweede helft van
het jaar mogelijk in de Biebshop stage te lopen als leerling Verkoper Detailhandel niveau
1/2, wat vraagt om passende begeleiding. Ook het aantal bezoekers neemt toe, buiten een
vaste schare trouwe klanten. En in maart begint de online verkoop van ingebrachte spullen
en boeken die via internet worden aangeboden goed te lopen. Eén van de vrijwilligers zet
zich hiervoor in, naast zijn ondersteuning voor Golvend Lewenborg. Vanaf juli is een
participatiebaner gestart met het optimaliseren van de logistiek en de processen van de
Biebshop.
In het najaar ontstaan er vervoersproblemen. Voorheen kon een beroep worden gedaan op
een van de vrijwilligers, die over een bestelauto beschikt. Sinds zijn vertrek moet er steeds
vaker nee worden verkocht als er een boedel wordt aangeboden. De Biebshop loopt
daardoor omzet mis. Er wordt met spoed naar een oplossing gezocht.
Omdat De Belastingdienst vooralsnog geen uitsluitsel wil of kan geven over de vraag of de
Biebshop btw-plichtig is, wordt er in de tweede helft van het jaar een btw-administratie
opgezet.
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2.2

Ontwikkeling

Zelfregie & herstel
In oktober startte de voorbereidende fase van het pilotproject ‘Iedereen doet mee in
Lewenborg’ (zie hoofdstuk 4.). Een pilotproject in het kader van zelfregie & herstel, dat zich
richt op het versterken van de eigen kracht bij de bewoners van de wijk. Mensen die
aangeven behoefte te hebben aan meer verdieping, kunnen zich aanmelden voor
coachingsgesprekken. Twee ervaringsdeskundige coaches zijn verschillende dagdelen per
week hiervoor aanwezig.

Intervisie
Om de gastvrouwen en -heren te ondersteunen bij hun werk, werd al in 2016 een start
gemaakt met intervisiegesprekken onder leiding van een praktijkondersteuner van het
gezondheidscentrum in de wijk. Na zijn vertrek lagen de gesprekken echter stil. Omdat deze
gesprekken door iedereen als heel nuttig worden ervaren, bestond de wens om hiermee
door te gaan. Vanaf april vonden weer de eerste maandelijkse intervisiebijeenkomsten voor
de gastvrouwen en -heren plaats, nu door hen zelf georganiseerd en begeleid.

VCA-trainingen
In juli startten nieuwe VCA-trainingen voor belangstellende vrijwilligers. Naast de standaard
VCA-cursus, konden zij ook kiezen voor de VCA VOL-variant (VOL staat voor Veiligheid
voor Operationeel Leidinggevenden). Als zij succesvol de cursus beëindigden, ontvingen zij
een volwaardig certificaat. In dezelfde maand legden circa tien vrijwilligers met goed gevolg
het examen af.

Erkend leerbedrijf
Van het SBB kreeg De Oude Bieb in 2016 een erkenning als stage-verlenende organisatie
voor de opleidingen (Persoonlijk) Begeleider Specifieke Doelgroepen (niveau 3 en 4). In het
najaar kwam ook de erkenning erbij voor de opleiding Verkoper Detailhandel niveau 1/2. De
erkenning is een extra reden om de verschillende processen binnen De Oude Bieb beter te
organiseren. Halverwege het jaar zijn er drie stagiairs in De Oude Bieb, zowel van eigen
kweek als afkomstig van buiten. De externe stagiaire bevalt het zo goed dat zij besluit haar
stage bij De Oude Bieb te verlengen. De begeleiding van de stagiairs wordt gedaan door de
algemeen coördinator en de betrokken coördinatoren.

BHV
In maart werd een BHV-oefendag gehouden voor de BHV-ers, later gevolgd door een hele
dag BHV-training met een examen. Er waren enkele wisselingen van de wacht onder de
vrijwilligers, waardoor De Oude Bieb in de tweede helft van het jaar zonder trainer kwam te
zitten. Een aandachtspunt voor het nieuwe jaar.

Cursussen en workshops
Vanaf de tweede helft van het jaar konden vrijwilligers zich aanmelden voor ruim 30
cursussen en workshops, die door Kennisplein Vrijwilligerswerk (Link050) jaarlijks worden
georganiseerd. Velen maakten gebruik van het aanbod.
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Participatiebanen
Gedurende het jaar waren gemiddeld zo’n 10 participatiebaners actief. In het kader van hun
participatieovereenkomst hebben zij ieder half jaar een voortgangsgesprek met een
werkcoach van de Sociale Dienst. De Oude Bieb streeft ernaar de deelnemers intensiever te
begeleiden om hen beter te ondersteunen bij hun ontwikkeling en hun meer perspectief te
bieden na afloop van hun participatietraject. Voor deze coaching en begeleiding ontvangt De
Oude Bieb een bedrag per deelnemer van de gemeente en het voornemen is de gesprekken
met hen te doen met externe begeleider(s).

2.3

Coördinatoren en werkgroepen

Bij de start van het jaar werd de werkgroep Gebouw geformeerd en een eigen coördinator
benoemd. In maart werd de werkgroep Gebouw opgesplitst in een aparte werkgroep
Gebouw en een werkgroep Aankleding & Activiteiten. In dezelfde maand maakte de
werkgroep Gebouw een eerste risico-inventarisatie (RI&E) van de algemene
ontmoetingsruimte.
In september werd een wekelijks coördinatorenoverleg ingesteld, met als deelnemers: de
coördinator Biebshop, de coördinator Gebouw/Veiligheid, de coördinator Gastvrouwen, de
coördinator Activiteiten, voorgezeten door de algemeen coördinator. Deze structurele
verandering was nodig om elkaar beter te informeren, om zaken te bespreken waar mensen
tegenaan lopen, eventuele plannen te bespreken en ook wat de voortgang hiervan is.
Gedurende het jaar heeft de algemeen coördinator al vaker aangegeven dat drie dagen
werken eigenlijk te weinig is. In december heeft hij met toestemming van het bestuur vier
dagen gewerkt. Hij wil dit graag volhouden, maar wel op flexibele basis zodat drie dagen
werken nog steeds mogelijk is.

2.4

Gebouw

Om energie te sparen en verantwoord om te gaan met het milieu, werd in het voorjaar alle tlverlichting in de algemene ontmoetingsruimte vervangen door LED. En ook de Biebshop en
de andere ruimten kwamen gedurende het jaar aan de beurt. Omdat in de bijkeuken en de
toiletten regelmatig de verlichting bleef branden, werden daar sensoren aangebracht.
Na lang onderhandelen plaatste de gemeente in mei achter De Oude Bieb eindelijk een
container met een inhoud van 4,5 kubieke meter, bedoeld voor grofvuil van De Oude Bieb.
Voor de afvoer van het grofvuil hoeft De Oude Bieb geen kosten te betalen.
Met woningcorporatie Lefier is overeengekomen dat De Oude Bieb het pand tot uiterlijk 1 juli
2019 kan blijven gebruiken. Lefier had echter de optie al vanaf een jaar voor deze datum de
huur op te kunnen zeggen, indien noodzakelijk. In oktober liet de woningcorporatie echter
weten definitief geen gebruik te maken van deze optie. De Oude Bieb kan dus blijven tot 1
juli 2019.

Veiligheid
Er is hard gewerkt om het gebouw inbraakwerend en brandveilig te maken. Alle ruimten zijn
voorzien van rookmelders. De tralies werden bij de meeste ramen verwijderd, waardoor het
gebouw een stuk vriendelijker en opener oogt. In het voorjaar vond een inspectie plaats van
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het gebouw door de brandweer. Naar aanleiding van de bevindingen zijn verschillende
maatregelen genomen om de brandveiligheid te verbeteren voor onze eigen veiligheid en
die van onze bezoekers.

Workshopruimte
Lokale ondernemer Martijn van der Tuin, die met zijn training ‘Werk aan jouw Winkel’
ondernemers ‘in zwaar weer’ ondersteunt, maakte net als het voorgaande jaar weer gebruik
van de workshopruimte. Hij huurt de ruimte voor een aantal dagdelen per maand. Daarnaast
wordt de ruimte intern gebruikt voor training en coaching, het voeren van gesprekken,
repetities van de toneelgroep of het zangkoor, en voor vergaderingen en overleggen. De
ruimte is ook geschikt om even rustig te kunnen werken. De inkomsten komen direct ten
goede aan projecten en initiatieven in De Oude Bieb of ter dekking van de exploitatiekosten.

Website
De website van De Oude Bieb dateert vanaf de begintijd en is toe aan een stevige
opfrisbeurt. Na een inventarisatie van de wensen en behoeften, is in het najaar opdracht
gegeven voor een grondige revisie of - indien noodzakelijk - nieuwbouw.

2.5

Financiën

Binnen zes maanden na afloop van het vorige boekjaar, dient over dat jaar rekening en
verantwoording te worden afgelegd. Een harde eis voor stichtingen in het algemeen en voor
ANBI’s in het bijzonder. In mei en juni werd hard gewerkt om het eerste officiële financiële
jaarverslag op tijd gereed te krijgen. Met enige vertraging, kon de stichting in juli het
financiële jaarverslag presenteren, tegelijk met een algemeen jaarverslag.
In oktober ging een lang gekoesterde wens in vervulling met de komst van een vrijwilliger als
financiële ondersteuner voor de backoffice. Vanaf de start van De Oude Bieb ligt de
verantwoordelijkheid voor de dagelijkse administratie bij de coördinator. Maar door de
toegenomen werkdruk van de coördinator, raakte deze taak in het gedrang. Met de extra
ondersteuning wordt de coördinator hiervan ontlast, maar behoudt wel de supervisie over de
administratie.
Om de verschillende geldstromen binnen De Oude Bieb van elkaar gescheiden te houden
en goed te kunnen beheren, heeft de penningmeester verschillende bankrekeningen
geopend. En om kasstromen beter beheersbaar te maken, is besloten voortaan alle
dagelijkse betalingen uitsluitend per pinpas te doen.
In december kwam de gemeente over de brug met een groot bedrag ter financiering van de
coördinator voor de lange termijn, inclusief een reserve voor onvoorziene kosten. Ook stelde
de gemeente een extra bedrag beschikbaar als bijdrage voor het pilotproject Zelfregie &
herstel. Geweldig nieuws, niet alleen voor bestuur en medewerkers, maar ook voor de vele
bezoekers en gebruikers van De Oude Bieb. Deze gulle giften betekenen dat het
voortbestaan van De Oude Bieb voor langere termijn is gegarandeerd. Wij zijn de gemeente
hiervoor zeer erkentelijk. Om verantwoording af te leggen over de besteding van deze
gelden, is een halfjaarlijkse rapportage afgesproken met de gemeente.
Zie voor uitgebreide informatie het financiële jaarverslag over 2017.
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3.

Activiteiten

Al vanaf de start van De Oude Bieb, bleek er
grote behoefte onder bezoekers en vrijwilligers
om meer te bieden dan alleen een
laagdrempelige ontmoetingplek met gratis koffie
en thee. Sindsdien begeleiden vrijwilligers uit de
wijk bezoekers bij een groeiend aantal activiteiten
of leren hun nieuwe vaardigheden aan. Ze geven
cursussen of korte workshops. En komen
bewoners of vrijwilligers met een nieuw initiatief,
dan zijn zij van harte welkom. Aan mensen met
een goed plan die bereid zijn daar hun schouders
onder te zetten, biedt De Oude Bieb de
mogelijkheid dit te verwezenlijken.
Voor de activiteiten geldt dat mensen in een
ontspannen sfeer weer dingen voor zichzelf gaan
doen, ruimte krijgen om tot zichzelf te komen en
contact met anderen hebben. In gezellig
samenzijn en zonder vastomlijnd plan of doel. Het
Inloopatelier
kan ook betekenen dat mensen nieuwe
ervaringen opdoen of hun vaardigheden uitbreiden. Een overzicht van de activiteiten:
•
•
•
•
•
•
•
•

Haken en breien
Inloopatelier
Knutselen
Creabea
(Moes)tuin
Zangkoor
Trainingen (constructieve weerbaarheid en Qigong)
Jaarlijkse busreis naar Drouwenerzand voor kinderen van minimagezinnen

Soep & Kletskoek
Eenmaal per maand organiseert De Oude Bieb een Soep & Kletskoek. Mede mogelijk
gemaakt door een statiegeld-actie van een plaatselijke supermarkt met een waardecheque
van € 532,40. Samen soep eten, gezeten aan de stamtafel en gratis voor bezoekers en
vrijwilligers.

Decemberactiviteiten
Het is inmiddels traditie geworden om voor de bewoners uit de wijk die tot de minima
behoren een kerstdiner te organiseren. Vorig jaar was de Indische rijsttafel een groot succes
dankzij de inzet van alle vrijwilligers die op verschillende manieren een bijdrage hebben
geleverd. Dit jaar werd het een gezamenlijke activiteit met het WIJ-team. Het kerstdiner vond
plaats in de grote zaal van Wijkcentrum Het Dok.
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Omslagfoto van het project ‘Iedereen doet mee in Lewenborg’

4.

Projecten

Zelfregie & herstel
Gedurende een groot deel van het jaar vonden er gesprekken plaats ter voorbereiding op
het project ‘Iedereen doet mee in Lewenborg’. Een pilotproject dat draait om zelfregie en
herstel: het versterken van de eigen kracht van mensen, hen zelfstandiger maken, hun
participatie in de samenleving mogelijk maken. Kern van het project, is een gesprekscyclus
onder begeleiding van een of meer ervaringsdeskundige coaches. Zelfregie en herstel is
voor het Noorden nog een relatief onbekende vorm van informele zorg. Daarom is gekozen
voor een tweejarige pilot: gaande het traject worden op basis van evaluaties de methoden
en werkwijzen bijgesteld.
De voorbereidende gesprekken vonden plaats met de Stichting Centrum voor Zelfregie en
Participatie, op hun initiatief. Later schoven de stadsdeelcoördinator en een bestuurslid aan.
Stichting Centrum voor Zelfregie en Participatie beschikt over de kennis en een netwerk van
ervaringsdeskundige coaches en trainers. In mei zijn de gesprekken inmiddels in een
definitief stadium aangeland. Dan ligt er een werk-/beleidsplan, waarin de samenwerking
tussen beide stichtingen is uitgewerkt, inclusief een begroting.
Voor de financiering wordt gezocht naar meerdere financiers en de gemeente is er daar één
van. Op deze wijze krijgt het project een breed draagvlak en zijn de kosten voor de
financiers te overzien. Participeren in dit project kan voor financiers ook voordelig zijn
vanwege de ANBI-status van de stichting.
Deze voorziening kan gezien worden als een volgende stap in de ontwikkeling van De Oude
Bieb. De stadsdeelcoördinator en ook de wijkwethouder zijn beiden van mening dat dit
project goed past bij de ontwikkeling die De Oude Bieb al heeft doorgemaakt en
ondersteunen het project financieel. Overige middelen, benodigd voor uitvoering van (nog te
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ontwikkelen) deelprojecten zullen via fondsen worden geworven.
Het aanschrijven van fondsen bleek echter een leerproces: al in augustus kwamen de eerste
afwijzingen binnen. Vanwege het belang van het project, werd daarom in het najaar besloten
een professionele fondsenwerver in de arm te nemen.

Energieproject
In 2016 heeft De Oude Bieb in Lewenborg en Selwerd een energieproject gedraaid. Dit was
een pilot en de gemeente besloot om deze in 2017 en 2018 in Beijum te vervolgen. Ook
Lewenborg krijgt een vervolg. De coördinatie berust bij het Wij-team Lewenborg in nauwe
samenwerking met het WIJ-team van Beijum. De energiecoaches binnen het project zijn
geworven onder de bewoners van de betreffende wijken. Zij kunnen aan de slag in een
participatiebaan om minimahuishoudens te bezoeken en te helpen energie te besparen. De
coördinator van De Oude Bieb verzorgde de training van de nieuwe coaches en zij worden
begeleid door de WIJ-teams.

Buurtconcièrges
In het voorjaar krijgen de
buurtconciërges Riemer en Benita
eigen portofoons. Hiermee zijn ze in
staat meldingen meteen ter plaatse te
doen. Beide buurtconciërges hebben
een participatiebaan en in 2017 wordt
hun project vervolgd.

Golvend Lewenborg
Met deelname in het project ‘Golvend
Lewenborg’ – bedoeld om initiatieven
van wijkbewoners mogelijk te maken –
Start van de buurtconciërges in 2016
helpt De Oude Bieb actief mee
belangrijke thema’s als veiligheid,
doorbreken van isolement en participatie van bewoners in de wijk verder uit te werken. De
Oude Bieb heeft een ondersteunende en faciliterende rol in samenwerking met andere
wijkorganisaties. Er wordt vooral ingezet op betrokkenheid, het creëren van kansen en
uitvoering door bewoners uit de wijken.

Wijkwerkplaats
Eind 2016 groeide het plan om in de ruimte die als werkplaats dient in De Oude Bieb een
wijkwerkplaats te realiseren. Verschillende bezoekers gaven aan behoefte te hebben aan
een plek om huishoudelijke apparaten of meubilair te repareren. Er werd een begroting
gemaakt en een van de vrijwilligers wilde graag de coördinatie op zich nemen. In mei ging
een aanvraag naar het Mamamini Fonds voor een bijdrage uit het fonds.
De geluidsisolatie en de beschilderde wanden werden door vrijwilligers aangebracht en
afgewerkt, elektriciteitsvoorzieningen geplaatst en overbodige zaken afgevoerd.
In juni ontving De Oude Bieb bericht dat ons verzoek door het Mamamini Fonds werd
afgewezen, al heeft het weinig gescheeld.
Na het vertrek van enkele dragende vrijwilligers werd het plan voorlopig in de ijskast gezet.
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Hulpexpress
Sietze den Iseger is in Beijum een project opgestart dat sinds voorjaar 2016 met veel succes
loopt. Het gaat om een 45 km busje, waarmee Sietze ouderen helpt op elk denkbaar vlak.
Klein onderhoud aan de woning, kluswerk, boodschappen brengen, grofvuil afvoeren, kleine
verhuizingen en meer. Plan van Sietze is om dit in vier wijken in de stad aan te bieden. Eén
van de beoogde samenwerkingspartners is De Oude Bieb. In januari besprak Sietze zijn
plannen met de coördinator. Zowel bestuur als coördinator is gecharmeerd van het project
en ziet toekomstige samenwerking graag van de grond komen.
Van alle geselecteerde wijken - evenals van De Oude Bieb - heeft Sietze een
intentieverklaring ontvangen voor adoptie van het project. Daarna volgde een gesprek met
een ambtenaar van de gemeente over financiering. De gemeente heeft een toezegging
gedaan.
In maart volgde bericht dat Sietze en ondersteuner Marloes hebben besloten om de plannen
in een lagere versnelling te zetten, vooral om Sietze te ontzien. Betekent dat er op korte
termijn niets verandert: DOB heeft haar intentie voor deelname in dit project kenbaar
gemaakt, evenals de andere beoogde samenwerkende wijken. Dit in afwachting van
vervolgacties.

PlusBus
Twee vrijwilligers in De Oude Bieb waren als bestuurslid al langere tijd verbonden aan de
PlusBus. Een landelijke organisatie, die met ondersteuning van het Ouderenfonds lokaal
reisjes organiseert voor ouderen. Tegen het einde van 2016 stopt de PlusBus Groningen om
diverse redenen. Na gesprekken tussen de coördinator en de vrijwilligers wordt gekeken of
de PlusBus, zij het in iets andere vorm, door De Oude Bieb zou kunnen worden
geadopteerd. Het concept sluit aan op de doelstellingen van De Oude Bieb en zou kunnen
worden ingezet voor ouderen in de wijk en minimahuishoudens. Het onderwerp stond
verschillende keren op de agenda, waarbij het bestuur na enige tijd tot de conclusie kwam
dat het organiseren van de PlusBus voor De Oude Bieb te veel zal vergen van de
medewerkers. Er zou een aparte organisatie moeten worden ingericht met een eigen
coördinator om alle taken waar te nemen. Met het geld dat resteert na liquidatie van de
stichting PlusBus Groningen, zou De Oude Bieb de opstartkosten kunnen dekken.
Maar in maart bleek dat de doelstelling zoals De Oude Bieb die voor ogen had, niet strookte
met de doelstelling zoals is vastgelegd in de statuten van de liquiderende stichting. Daarom
werd in goed overleg besloten dit project stop te zetten.

Groenstrook
Op het plein achter De Oude Bieb bevindt zich een groenstrook. Het geheel oogde
verwaarloosd en armoedig. Reden waarom het plan werd geboren de groenstrook grondig
aan te pakken. In samenwerking met Golvend Lewenborg, Stichting LeRoy en enkele
bewoners van de aangrenzende appartementen werd een plan bedacht.
In mei en juni werd het plan uitgevoerd. De strook werd verfraaid met laag metselwerk dat in
golvende en glooiende lijnen ruimte biedt aan verschillende planten. Drie fruitbomen werden
geplant en in het najaar werden bloembollen geplant, zodat de strook volgend jaar een
bonte aanblik vertoont.
Aan het eind van de strook plaatste de gemeente een kunstwerk op een sokkel. In juni vond
de feestelijke onthulling plaats.
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Wijkbrede communicatie
De coördinator is betrokken bij het project ‘Wijkbrede communicatie’ dat ondersteund door
Golvend Lewenborg gedurende het jaar langzaam gestalte krijgt. Onderdeel van het project
is de plaatsing van Wijkinformatieschermen (WIS) in de wijk. Op termijn komt er een
wijkwebsite met relevante informatie van en over de wijk.

Kunst op Wielen
In juni vond op het plein achter De Oude Bieb het evenement ‘Kunst op Wielen’ plaats.
Kunstenaars toonden en verkochten hun eigen werk vanuit auto, busje of iets anders op
wielen. Tijdens dit evenement werd het kunstwerk onthuld dat de gemeente aan het eind
van de opgeknapte groenstrook had geplaatst. De Oude Bieb verzorgde de catering voor de
feestelijke onthulling.

Kerstpakkettenactie
In samenwerking met de Winkeliersvereniging, heeft De Oude Bieb ook in 2017 een
kerstpakkettenactie gehouden voor de minima in de wijk.

Algemeen jaarverslag 2017 | Stichting De Oude Bieb Lewenborg

16

5.

Stichting/bestuur

In 2016 is De Oude Bieb van gemeentelijk project een zelfstandige stichting geworden.
Sindsdien is er een constructieve en prettige samenwerking gegroeid tussen het bestuur en
de coördinator. Het bestuur vergadert maandelijks of vaker indien nodig, in het bijzijn van de
coördinator. Vrijwilligers en vaste bezoekers van De Oude Bieb zijn welkom bij deze
vergaderingen, kunnen als gast aanschuiven en tevens spreektijd krijgen.
De stichting wordt op afstand betuurd. De dagelijkse leiding is in handen van de algemeen
coördinator, ondersteund door de andere coördinatoren. Het bestuur is faciliterend, bewaakt
de continuïteit, beheert de financiën en onderhoudt formeel en informeel contact met externe
partijen. De goede relatie met de gemeente is er daar een van.
In 2017 werden interne afspraken aangescherpt, organisatorisch en bestuurlijk. Dat klinkt als
rigide bestuur, maar sinds de overgang van gemeentelijk project naar stichting bleek dit
noodzakelijk om het toegenomen aantal kleine en grote projecten in goede banen te leiden.
Ook het aantal taken op het bordje van het bestuur nam in 2017 gestaag toe, wat het nodige
vroeg van de inzet van de bestuursleden. Toch kijkt het bestuur met tevredenheid terug op
het afgelopen jaar: er is in alle opzichten een stevig fundament gelegd voor de komende
jaren. En daar doen wij het voor.
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Bezoek van burgemeester Den Oudsten aan De Oude Bieb

6.

Externe contacten en samenwerken

Gemeente
In 2016 werd De Oude Bieb omgevormd van een gemeentelijk project naar een zelfstandige
stichting. Die overgang betekende echter niet het eind van de betrokkenheid van de
gemeente bij het reilen en zeilen van De Oude Bieb. Met name met stadsdeelcoördinatie
bestaat al lange tijd een uitstekende band, evenals met het gebiedsteam.
De gemeente heeft geïnvesteerd in De Oude Bieb, met het oog op de langere termijn.
Omdat de gemeente het geld dat zij investeert terugziet in de resultaten die De Oude Bieb
heeft kunnen boeken sinds de start. Wat ooit begon als een experiment om mensen in de
verdrukking een plek te bieden waar zij weer op adem konden komen, is in de praktijk een
vruchtbare voedingsbodem gebleken voor nieuw elan en bewonersinitiatieven.

Woningcorporatie Lefier
Vanaf het moment waarop het eerste initiatief ‘de Kunst van het Rondkomen’ onderdak vond
in het gebouw van de voormalige bibliotheek, heeft De Oude Bieb een goede relatie met
Lefier opgebouwd. Niet in het minst vanwege het besluit van Lefier om geen vergoeding te
vragen voor het gebruik van het gebouw, waar wij Lefier zeer erkentelijk voor zijn. Maar ook
omdat De Oude Bieb mag blijven tot 1 juli 2019. Daarna maakt het gebouw plaats voor de al
geplande nieuwbouw door Lefier. Omdat er in het nieuw te bouwen pand geen plaats is voor
De Oude Bieb, zijn wij al langere tijd op zoek naar een vervangend pand. Tevens in overleg
met Lefier.
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WIJ-team
Met het WIJ-team heeft De Oude Bieb inmiddels een hechtere vorm van samenwerking
kunnen ontwikkelen. Dat is nodig om incidenteel bezoekers met specifieke (psychische)
problemen door te kunnen verwijzen voor hulpverlening of ondersteuning. Van die
mogelijkheid is een aantal keren gebruik gemaakt, tot tevredenheid van beide partijen, maar
vooral in het belang van de mensen om wie het gaat. Hun welzijn staat centraal. Voor het
WIJ-team geldt dat zij in overleg, mensen kunnen doorverwijzen naar De Oude Bieb. Er
liggen plannen voor 2018 - de Proeftuin - om in een andere vorm een meer structureler
samenwerkingsverband aan te gaan, samen met andere organisaties in en rondom de wijk.

Stichting Centrum voor Zelfherstel & Participatie
In het kader van het pilotproject ‘Iedereen doet mee in Lewenborg’ werkt De Oude Bieb
nauw samen met de Stichting Centrum voor Zelfherstel & Participatie. Martinus Stollenga als
vertegenwoordiger van zijn stichting, is vanaf de start van de voorbereidingen van het
project betrokken. Samen met de algemeen coördinator van De Oude Bieb, fungeert hij als
projectcoördinator gedurende de looptijd van het project. De Stichting Centrum voor
Zelfherstel & Participatie brengt niet alleen inhoudelijke kennis in, maar ook de benodigde
menskracht. Daarnaast bestaan er gezamenlijke plannen om met De Oude Bieb aan te
haken bij de ontwikkeling van nieuwe vormen van informele zorg in een zogenaamde
‘Proeftuin’ (zie ook bij WIJ-team). Dit krijgt een vervolg in 2018.

Loes Lestestuiver
Zoals eerder genoemd werd in het najaar een professioneel fondsenwerver ingeschakeld in
de persoon van Loes Lestestuiver. Met haar wordt nauw samengewerkt om fondsen te
werven voor het pilotproject ‘Iedereen doet mee in Lewenborg’. De samenwerking verloopt
zeer plezierig, reden waarom ook bij toekomstige projecten wellicht een beroep op haar zal
worden gedaan.

Kledingbank De Zeecontainer
Met de kledingbank bestaat al langer de overeenkomst dat ingebrachte kleding die niet
geschikt is voor de Biebshop aan hen wordt gedoneerd. De Zeecontainer biedt kosteloos
kleding aan aan mensen met een minimaal inkomen en voorziet daarmee in een groeiende
behoefte.

Wijkcentrum Het Dok
Met wijkcentrum Het Dok bestaat inmiddels een goede band, na wat aanvankelijke
koudwatervrees over en weer. De voorzichtige toenaderingen in 2016, resulteerden in 2017
in samenwerking op verschillende vlakken. Zo kon er gebruik worden gemaakt van de
keuken in jongerencentrum ’t Schip, vond de kerstmaaltijd van De Oude Bieb plaats in de
grote zaal van Het Dok, en bestaat de mogelijkheid om stageplekken uit te wisselen. Het
streven van beide stichtingen is om in de komende jaren de goede band verder uit te
bouwen.

Wijkraad De Scheepsraad
Wijkraad De Scheepsraad heeft vanouds een sturende rol in de wijk gehad. Sinds een
aantal ingrijpende wijkprojecten succesvol is afgerond, is de rol van de wijkraad als
middelaar tussen gemeente en bewoners geleidelijk van minder belang geworden. Medio
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2016 is een geheel vernieuwd bestuur aangetreden dat graag de contacten met alle
wijkorganisaties wil hernieuwen, waaronder Stichting De Oude Bieb. Sindsdien vindt er
geregeld formeel en informeel overleg plaats met De Scheepsraad.

Platform ondernemend Lewenborg
Vanaf 2014 vond Platform ondernemend Lewenborg onderdak in De Oude Bieb. Een
ondernemersnetwerk dat in zekere zin werd opgestart door het opbouwwerk met als doel het
grote aantal zelfstandige ondernemers en zzp’ers in de wijk met elkaar in contact te
brengen. Het Platform ontwikkelde zich tot een zelfstandige organisatie, die tot medio 2017
De Oude Bieb als standplaats had. In het pand werd vergaderd of er werden maandelijkse
netwerkavonden georganiseerd. In september verlegde het Platform zijn koers, wat betekent
dat zij minder frequent aanwezig zullen zijn in De Oude Bieb.

Incidenteel
Buurtmakers
Op donderdag 16 maart bezocht een 11-koppige delegatie De Oude Bieb. In het kader van
het leer- en onderzoeksproject Buurtmakers, onderzocht de Friese woningcorporatie
Accolade in samenwerking met de RUG hoe bewonersinitiatieven zijn georganiseerd. Dat
project startte september 2016. De delegatie was erg enthousiast en geïnteresseerd. Als
tegenprestatie mag De Oude Bieb gebruikmaken van de kennis en kunde van de bezoekers.
Daar is nog geen gebruik van gemaakt en er is vooralsnog geen vervolg op dit bezoek
gekomen. Dat kan in de toekomst echter veranderen.
Centrum naar Werk
In het najaar werd De Oude Bieb benaderd door de directie van het Centrum naar Werk van
de gemeente. Die afdeling wilde haar (re-integratie)aanbod ook naar de wijk(en) brengen en
zou graag willen starten in de wijk Lewenborg. De Oude Bieb heeft hieraan meegewerkt en
eind oktober een ‘Meet and Greet’ workshop laten uitvoeren en begin november een
workshop ‘Eigen Kracht’. Eveneens in oktober organiseerde het Centrum naar Werk een
Arbeidsmarkt in De Oude Bieb. Intercedenten van verschillende uitzendbureaus en
medewerkers van de gemeente boden hulp bij solliciteren of beantwoordden vragen over
werk. Twee deelnemers wisten zo door te stromen naar een reguliere baan.
Humanitas
In juli kwam Humanitas met de vraag of vrijwilligers van De Oude Bieb bereid waren te
helpen en ondersteunen bij vakantieweken voor kinderen die niet op vakantie kunnen. De
Oude Bieb zegde toe en verschillende vrijwilligers hebben hieraan meegewerkt.
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7.

Terugblik 2017

In het jaarverslag van 2016 heeft De Oude Bieb een aantal doelen geformuleerd voor 2017.
Wat is daarmee gebeurd en in hoeverre is De Oude Bieb erin geslaagd deze doelen te
verwezenlijken? De doelen op een rij met hun resultaten:
•

•

•

•

•

•

•

•

met de ervaring opgedaan bij het project Energie-Sparen.nu en de eerste stagiair van
eigen kweek, is het doel voor 2017 meerdere participatiebanen te creëren - In 2017
groeide het aantal participatiebanen in De Oude Bieb naar 10.
financiering zoeken om alle vrijwilligers een volwaardige vrijwilligersvergoeding te
kunnen aanbieden - Door de focus op andere projecten (pilotproject ‘Iedereen doet mee
in Lewenborg’; wijkwerkplaats), en de negatieve ervaringen met het werven van fondsen
raakte dit doel uit het zicht. De vraag is ook of fondsen bereid zijn hiervoor geld
beschikbaar te stellen. Het bestuur studeert nog op een passende voorziening.
onderzoek doen naar de waarde van bijzondere goederen/boeken en deze via internet te
koop aanbieden - Sinds één vrijwilliger zich permanent inzet voor de online verkoop van
ingebrachte goederen, is de opbrengst spectaculair gestegen. De inkomsten komen
direct ten goede aan De Oude Bieb.
begeleiding bij het ontwikkelen van plannen en het ondersteunen van wijkinitiatieven Dit is een kerntaak van De Oude Bieb en van Golvend Lewenborg samen. Voorbeelden
zijn de wijkwerkplaats en het (niet nader benoemde) keukenproject, wijkbrede
communicatie, evenals de ontwikkeling van het pilotproject ‘Iedereen doet mee in
Lewenborg’ en de voorbereidingen voor de Proeftuin. Maar persoonlijke
ontwikkelplannen zijn minstens even waardevol en krijgen de aandacht die ze verdienen.
de klusruimte omvormen tot een ‘wijkwerkplaats’ - In de eerste helft van het jaar werd
veel tijd en energie geïnvesteerd in dit project. Na afwijzing van een fonds en het vertrek
van enkele dragende vrijwilligers werd het plan voorlopig in de ijskast gezet.
ondersteuning bij de inrichting van de backoffice. Administratie, boekhouding en de
bijbehorende personele invulling vormgeven en opzetten - In 2017 is die gewenste
ondersteuning gerealiseerd. De boekhouding werd op orde gebracht en er kwam een
medewerker om de financiën bij te houden. Twee medewerkers namen de taak op zich
de online verkoop voor de Biebshop te doen en te ondersteunen bij het organiseren van
activiteiten, de Facebookpagina bij te houden, een blog te schrijven en voorkomende
administratieve taken te verrichten. Een medewerker nam het op zich de logistiek en de
processen van de Biebshop in kaart te brengen. Een van de stagiairs heeft een
communicatieplan geschreven voor De Oude Bieb, waarop verder kan worden gebouwd.
het energieproject voortzetten vanuit een soort energieloket in de wijk met twee
energiecoaches die alle minimahuishoudens gaan bezoeken en adviseren over
de mogelijkheden om tot structurele besparingen op de vaste maandelijkse
energielasten te komen - Het energieproject werd inderdaad voortgezet, zij het op een
andere basis. Omdat in Lewenborg lang niet alle huishoudens waren bezocht tijdens het
vorige project, kwamen zij dit jaar aan bod.
Daarnaast zijn er gesprekken gaande met het sociale team in de wijk om te kijken of er
binnen De Oude Bieb vormen van dagbesteding mogelijk zijn voor specifieke
doelgroepen - Dit doel zal gerealiseerd worden vanuit de Proeftuin dat naar verwachting
in 2018 zijn beslag krijgt.

Algemeen jaarverslag 2017 | Stichting De Oude Bieb Lewenborg

21

8.

Vooruitblik 2018

Voor 2018 staan er grote, maar ook kleine dingen te gebeuren. Een overzicht:
• Vervanging van de algemeen coördinator, die heeft aangekondigd per 1 augustus te
vertrekken (1 juli i.v.m. opgespaarde vakantiedagen). De Oude Bieb neemt niet graag
afscheid van de huidige coördinator. Onder zijn leiding, door zijn persoonlijkheid en
mede door zijn toedoen is De Oude Bieb uitgegroeid tot een onmisbare plek in de wijk.
Een vaste waarde voor heel veel mensen.
• De officiële start van het pilotproject ‘Iedereen doet mee in Lewenborg’ op 1 mei.
• De voorbereidingen voor de Proeftuin. Met als concreet resultaat dat De Oude Bieb ook
vormen van dagbesteding zou kunnen aanbieden aan specifieke doelgroepen.
• Mogelijk al in 2018 de verhuizing naar een ander pand, een andere locatie.
• Structurele ondersteuning bieden aan andere, vergelijkbare organisaties of projecten in
de stad. De Oude Bieb heeft een stabiele financiële basis en extra bronnen van
inkomsten. Meer organisaties hiervan mee laten profiteren. De Zeecontainer beschikt
bijvoorbeeld niet over internet en een maandelijkse donatie aan de Voedselbank is een
optie.
• Stabiele bezoekersaantallen. Gemiddeld bezochten zo’n dertig bezoekers per dag De
Oude Bieb. Het mogen er ook meer worden.
• Een eigen bus om de vervoersproblemen van de Biebshop op te lossen. De bus zou ook
kunnen worden ingezet om gekochte goederen bij mensen thuis af te leveren als extra
service.
• Er zou naast de drie huidige stagiairs, ruimte zijn voor een vierde stageplek. Voorwaarde
is de beschikbaarheid van vaste begeleiders.

8.1

Praktische behoeften

In 2017 zijn meer vrijwilligers in dienst gekomen van De Oude Bieb, van wie er 10 een
participatiebaan hebben. Voor 2018 zou De Oude Bieb willen toegroeien naar 35-40
vrijwilligers van wie 15 - 20 met een participatiebaan. Om de laatsten optimaal te kunnen
ondersteunen en perspectief te bieden voor de periode erna (max 2 jaar), zullen er meer
mensen nodig zijn om dit proces te begeleiden. Maar dat geldt evenzeer voor de vrijwilligers
wier talenten nog ontdekt of benut moeten worden, met hetzelfde doel als voorheen:
Een plek creëren waar bewoners met weinig perspectieven nieuwe drijfveren ontdekken.
Waar mensen weer in staat worden gesteld om deel uit te maken van de samenleving.

8.2

Voorbij 2018

De Biebshop blijft de belangrijkste eigen inkomstenbron, die eraan bijdraagt dat de
exploitatiekosten voor een deel worden gedekt. Dat geldt ook voor de trainingsruimte, die
echter in de komende jaren beter benut zou kunnen worden.
De Oude Bieb biedt al vanaf de start ruimte aan wijkinitiatieven, als een broedplaats voor
nieuwe ideeën van bewoners en wijkorganisaties. Een proeftuin, een centrum waar
wijkorganisaties elkaar weten te vinden en met elkaar samenwerken, in direct contact met
bewoners. Het is onze wens die centrumfunctie te behouden en te versterken.
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Belangrijke doelen voor de komende jaren:
• De Oude Bieb heeft een plek gekregen op een nieuwe locatie, wat zorgt voor nieuw elan
en nieuwe ontwikkelingen
• Er is ruimte om meer bewoners gelegenheid te bieden zichzelf te ontdekken en verder te
ontwikkelen; om hen perspectief te bieden
• Huidige en komende projecten met een langere looptijd, worden succesvol afgesloten of
krijgen een passend vervolg om bewoners te ondersteunen bij hun participatie
(pilotproject, Proeftuin)
• De Oude Bieb biedt aan een specifieke doelgroep vormen van dagbesteding
• Vrijwilligers kan een passende vergoeding worden aangeboden, evenals de
coördinatoren
• Er zijn hechtere en structurele vormen van samenwerking ontstaan met onder meer het
Wij-team, de nieuwe GGZ en andere zorg- en welzijnsorganisaties, waarin optimaal
geprofiteerd wordt van elkaars expertise
• De Oude Bieb weet meer fondsen aan zich te verbinden
• De goede relatie met de gemeente en de hechte banden met het gebiedsteam blijven of
worden versterkt
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8.

Tot besluit

Een woord van dank aan iedereen die het dag in dag uit mogelijk maakt dat bezoekers en
medewerkers in een veilige, vertrouwde en prettige omgeving kunnen verblijven. Aan de
gastvrouwen en -heren die dagelijks klaar staan om bezoekers warm te verwelkomen met
een kop koffie of thee. Of aan de vele vrijwilligers die belangeloos hun bijdrage leveren om
activiteiten te organiseren of andere taken op zich te nemen. Zij vormen de basis van De
Oude Bieb en zijn het waardevolste kapitaal van de stichting.
Voor 2018 hopen we het werk van De Oude Bieb op dezelfde voet voort te zetten en verder
te ontwikkelen.
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Locatie
De Oude Bieb
Midscheeps 3
9733 AZ Groningen
tel. 050 - 851 7806
deoudebieb@gmail.com
www.deoudebieblewenborg.nl
Coördinator Fen Strating (per 1 juli 2018)
coordinator@deoudebieblewenborg.nl

Bestuur
Stichting De Oude Bieb
t.a.v. Bram Hügel, secretaris
p/a Vaargeul 205
9732 JZ Groningen
tel. 050 - 318 1310
bestuur@deoudebieblewenborg.nl
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