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Voorwoord
2018 was een succesvol jaar. Het aantal vrijwilligers is opnieuw gegroeid, de
bezoekersaantallen namen toe en ook de omzet is gestegen. Ondertussen blijft De Oude
Bieb dezelfde platte organisatie voor en door bewoners van Lewenborg, waarbij de
vrijwilligers de grootste schat vormen van De Oude Bieb. Zij hebben directe invloed op de in
2019 te vernieuwen visie en missie.
Binnen de organisatie zijn wijzigingen doorgevoerd door het aanstellen van coördinatoren.
Dat schept rust en duidelijkheid en tevens gedeelde verantwoordelijkheid. Groei en
ontwikkeling, die ook zijn terug te zien in de pilot ‘Iedereen doet mee in Lewenborg’. In dat
kader hebben veel vrijwilligers opleidingen en cursussen gevolgd, wat zijn vruchten lijkt af te
werpen. Daarbij is de inbreng van ervaringsdeskundigheid van belang.
2018 is ook een jaar geweest van transitie. Het vertrek van Bert Hogenes als algemeen
coördinator medio 2018 en de aanstelling van Fen Strating, markeerden de afsluiting van
een tijdperk, maar ook de start van een nieuw. De nieuwe coördinator heeft zich in korte tijd
ontwikkeld tot een onmisbare en zeer gewaardeerde spil binnen en buiten de organisatie.
In het najaar werd ook op bestuurlijk vlak een tijdperk afgesloten, met het vertrek van Annie
Postma als voorzitter van de stichting en de komst van ondergetekende.
De zoektocht naar een nieuw pand staat onverminderd hoog op de agenda.
Om minder afhankelijk te zijn van subsidies, fondsen en schenkingen, is een begin gemaakt
met het opstellen van een verdienmodel. Er is een zakelijk adviseur aangetreden en een
juridisch adviseur zou een welkome aanvulling betekenen.
De Proeftuin ontwikkelt zich langs organische weg gestaag verder. Er is veel elan en energie
en er is de duidelijke wil tot tastbare resultaten te komen. We mogen ze in 2019 verwachten.
De Oude Bieb is opgenomen in een keten van verschillende organisaties in Lewenborg en
bekleedt daarin meer en meer een spilfunctie om goede verbindingen te leggen en deze uit
te bouwen.
‘Voor en door bewoners’ blijft het motto ook in het komende jaar!
Namens het bestuur van De Oude Bieb,
Ruud van Erp, voorzitter
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1. Inleiding
Wat ooit begon als een experiment om kwetsbare mensen een plek te bieden waar zij weer
op adem konden komen, is in de praktijk een vruchtbare voedingsbodem gebleken voor
nieuw elan en bewonersinitiatieven. Het voorbije jaar was dat duidelijker dan ooit merkbaar.
Het was niet alleen een jaar van groei op alle fronten; het was ook een jaar dat in het teken
stond van transitie. En daar horen emoties bij. Met het afscheid van de oude en het
verwelkomen van de nieuwe coördinator, bijvoorbeeld. Het vertrek van enkele dragende
krachten en de komst van nieuwe aanwas. Met het toegenomen zelfvertrouwen van de
vrijwilligers. Het plotselinge overlijden van een van de vrijwilligers in het najaar. Maar ook
groeiende onzekerheid rondom de vraag: waar vinden wij in 2019 nieuw onderdak? Vooral
de laatste vraag werpt zijn schaduw ver vooruit.

Sfeer
Temidden van deze dynamiek, vonden de vrijwilligers nieuw elan. Door meer
verantwoordelijkheden aan te willen gaan, zelf meer initiatief te nemen. In de woorden van
de algemeen coördinator: geen medezeggenschap, maar zeggenschap! En door zich er
meer en meer bewust van te worden dat fouten maken mag in De Oude Bieb. Want zij zelf
zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor de veilige en vertrouwde sfeer die daarvoor een
voorwaarde is. Dat is een positief groeiproces dat ook flink bijdraagt aan de dagelijkse sfeer
in De Oude Bieb. Die ervoor zorgt dat mensen graag weer terug willen komen, en ook: de
handen uit de mouwen willen steken.
Die zeggenschap reikt anno 2019 zover dat de vrijwilligers in de persoon van de
coördinatoren, hebben meegeschreven aan dit jaarverslag.

Ontwikkeling
Fen Strating, algemeen coördinator: ‘Je loopt soms tegen een dilemma aan. Je wilt
talentvolle mensen voor lange tijd aan je binden, maar tegelijkertijd wil je ze ook de kans
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geven hun vleugels uit te slaan. Ze niet belemmeren in hun ontwikkeling. Uiteindelijk moet je
ze toch laten gaan.’ In een notendop waar het om draait in een vrijwilligersorganisatie.
Dat betekent: mensen begeleiden en ondersteunen bij het zetten van stapjes, activiteiten
aanbieden naar behoefte, de mogelijkheid bieden als vrijwilliger aan de slag te gaan,
vrijwilligers waar mogelijk passende trainingen en cursussen aanbieden. Mogelijkheden en
kansen bieden zich verder te ontwikkelen binnen De Oude Bieb of onder de paraplu van,
maar als zij eraan toe zijn ze ook durven los te laten.
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BHV-training

2. Organisatie en bedrijfsvoering
Het jaar 2018 heeft in het teken gestaan van doorgroei en verdere professionalisering van
de organisatie. Het aantal vrijwilligers groeide van 35 naar 45, van wie er 12 een
participatiebaan vervulden of hebben vervuld. Daarnaast hebben in 2018 7 stagiairs stage
gelopen bij De Oude Bieb. De stagiairs kwamen van verschillende opleidingen:
MBO niveau 4 Persoonlijke begeleider specifieke doelgroepen (3)
MBO niveau 1 Detailhandel (Entree) Assistent verkoop (4)

2.1 Coördinatoren en werkgroepen
In 2018 waren er in totaal 7 werkgroepen actief:
• Bus/gebouw
• Biebshop
• Gastvrouwen en -heren
• Activiteiten en aankleding
• PR/social media
• Externe projecten
• Pilot ‘Iedereen doet mee in Lewenborg’
Elke werkgroep heeft een eigen coördinator. Wekelijks nemen zij deel aan het
coördinatieoverleg, voorgezeten door de algemeen coördinator. Tijdens dit overleg komen
zaken aan de orde, zoals: afstemming werkzaamheden, activiteiten, knelpunten, planning.
In samenspraak met de coördinatoren is in 2018 besloten functieprofielen op te stellen voor
de coördinatorrol. In overleg met het bestuur zijn vervolgens passende vergoedingen
gekoppeld aan de coördinatorfuncties, ook om mensen te binden.

Verdieping
Gedurende 2018 is er bij enkele werkgroepen een wisseling geweest van coördinatoren.
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Mede door die wisseling ontstond de behoefte aan een nadere kennismaking en meer
verdieping van bepaalde thema’s, zoals: hoe om te gaan met lastige bezoekers,
verwachtingen t.a.v. vrijwilligersfuncties, taakverdeling en -omschrijving. Daarom hebben de
coördinatoren eind november zelf een teamdag georganiseerd. Tijdens deze dag werd
nader kennis met elkaar gemaakt en zijn de teamrollen en de missie en visie behandeld. Het
resultaat van deze eerste teamdag was een document waarin de vernieuwde missie en visie
werden vastgelegd. Dit document is voorgelegd aan het bestuur dat het in zijn geheel heeft
overgenomen.

2.2 Organisatorische ontwikkeling
Overleg & Informatie
Alle coördinatoren nemen wekelijks deel aan het coördinatieoverleg. De afdelingen
Biebshop en Gastvrouwen en -heren overleggen maandelijks. De andere afdelingen zijn
kleiner qua aantal vrijwilligers en overleggen naar behoefte.
Elk kwartaal is er een Breed Overleg waar alle vrijwilligers voor worden uitgenodigd. Hier
worden punten behandeld die overstijgend zijn, zoals: huisvesting, huisregels,
vrijwilligerscontracten, trainingen en cursussen.
Maandelijks ontvangen de vrijwilligers een Nieuwsbrief met de laatste nieuwtjes, activiteiten,
informatie over nieuwe vrijwilligers. De nieuwsbrief wordt samengesteld door de coördinator
PR, in samenspraak met de algemeen coördinator.

Structuur en afspraken
Door de verdere professionalisering van de organisatie, bestond er bij de vrijwilligers
behoefte aan meer structuur en duidelijke regels en afspraken. Tijdens het Breed Overleg in
oktober, is er een werkgroep gevormd van vrijwilligers en een aantal coördinatoren, die zich
bezig heeft gehouden met het opstellen van huisregels voor bezoekers en vrijwilligers. Het
streven is dit in januari 2019 klaar te hebben.
Daarnaast hebben de coördinatoren het initiatief genomen tot de invoering van
vrijwilligerscontracten. Vanaf het najaar heeft een werkgroep zich hierop georiënteerd en in
het voorjaar van 2019 komt de werkgroep met een voorstel voor een vrijwilligerscontract
toegespitst op De Oude Bieb.
Naar aanleiding van het vrijwilligerscontract bestond ook de behoefte om de bestaande
takenlijsten van alle afdelingen te actualiseren. Deze takenlijsten zullen samen met het
vrijwilligerscontract worden vastgesteld.

2.3 Gebouw
In verband met de naderende verhuizing in juli 2019, is ervoor gekozen om in 2018 alleen
het hoogstnodige te repareren aan het gebouw. De verwarmingsketel blijft echter een punt
van zorg, omdat die regelmatig is uitgevallen en reparatie niet eenvoudig en/of kostbaar is.
Het dak vertoont op diverse plekken kleine en grote lekkages, die voorlopig ad hoc
verholpen worden. Als de lekkages ernstiger worden, dan zal voor een structurelere
oplossing gekozen moeten worden.
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In april kreeg De Oude Bieb de kans behoorlijk wat kantoormeubilair gratis op te halen in 'De
Big Building', dat op de nominatie stond gesloopt te worden. Hierdoor kon de cursus- en
trainingsruimte opnieuw worden ingericht.
In september en oktober is er in totaal 4 keer ingebroken bij De Oude Bieb. Naar aanleiding
van deze inbraken is er camerabewaking geïnstalleerd. Mede daardoor is de dader
geïdentificeerd en hebben we aangifte gedaan. Naast vermissing van geld en vernielingen,
hebben de inbraken vooral een negatieve invloed gehad op het gevoel van veiligheid bij de
vrijwilligers en bezoekers. De dader is aangehouden en de strafzaak zal in april 2019 zijn.

2.4 Ontwikkeling
P-banen
In 2018 hebben in totaal 12 mensen een Participatiebaan gehad bij De Oude Bieb. Twee
mensen met een participatiebaan hebben in het najaar van 2018 werk gevonden! Ze zijn in
de zorg en als bezorger van postpakketten gaan werken.
In de loop van het jaar liepen de contracten van diverse mensen af (een participatiebaan
duurt maximaal 2 jaar) en hebben we één traject voortijdig gestaakt vanwege diefstal. De
overige voormalige p-baners zijn alle nog actief als vrijwilliger bij De Oude Bieb. We zijn blij
dat mensen langer willen blijven; het zorgt voor vertrouwde gezichten en bestendigheid.

BHV
In oktober hebben 15 mensen deelgenomen aan de BHV-training, die werd verzorgd door
een erkend BHV bedrijf. De training bestond uit een dagdeel Levensreddende handelingen
en een dagdeel Brandbestrijding en ontruiming. Alle deelnemers zijn geslaagd.

2.5 Financiën
In oktober besloot het bestuur een beperkt noodfonds in te stellen om in geval van
calamiteiten, acute financiële nood bij de vrijwilligers tijdelijk te verlichten.

2.6 PR & Communicatie
Vanaf 2018 is er een coördinator PR aangesteld, zij heeft een participatiebaan. Ze heeft in
het voorjaar een korte cursus Wordpress gevolgd bij Edanz , die vergoed werd door De
Oude Bieb. Hierdoor is er nu binnen De Oude Bieb iemand met basiskennis van Wordpress
aanwezig, voor het bijhouden van de website van De Oude Bieb.
Verdere werkzaamheden die vallen onder PR, zijn het verzorgen van content op social
media, (voornamelijk facebook) en de berichtgeving voor wijkkrant de Lewenborger via de
maandelijkse rubriek “Nieuwtjes uit De Oude Bieb”.
Daarnaast omvatten de werkzaamheden het maken van flyers voor activiteiten, het
versturen van persberichten en het schrijven en online op de website plaatsen van blogs.
Het plaatsen van vacatures op diverse media, zoals de website van Link050 behoort ook tot
de werkzaamheden.

Algemeen jaarverslag 2018 | Stichting De Oude Bieb Lewenborg

9

Website
De website is dit jaar grondig onder handen genomen wat geresulteerd heeft in een strak
nieuw design, met daarin een duidelijk overzicht van wat De Oude Bieb te bieden heeft en
veel ruimte voor het activiteitenaanbod.
Er is voortdurend aandacht of de informatie op de website nog actueel is of moet worden
herzien. Er komt met enige regelmaat een blog op te staan.

Maandbericht
Het streven is om alle medewerkers maandelijks van een e-mailnieuwsbrief te voorzien met
daarin alle relevantie informatie van wat zich afspeelt in en om De Oude Bieb. Te denken
valt aan de huisregels, personeelsfeestjes, activiteiten en personele bezetting. De
coördinator PR verzorgt het Maandbericht samen met de algemeen coördinator.
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De vrijwilligers tijdens de Ontwikkeltraining

3. Gastvrouwen en -heren
Het team van gastvrouwen en -heren bestond in 2018 gemiddeld uit liefst 15 dames en
heren, die de bezoekers door hun gastvrijheid echt het gevoel geven dat ze thuis zijn. Dat is
meteen ook de kracht van de gastvrouwen en -heren van De Oude Bieb. Het team wordt
aangestuurd door de afdelingscoördinator Gastvrouwen en -heren. Dagelijks ontvangen we
gemiddeld 50 bezoekers. Naast deze werkzaamheden verzorgen de gastvrouwen en -heren
ook de koffie en thee bij vergaderingen en cursussen en houden zij de cursusruimte netjes.
Na de zomervakantie was er een wisseling van de afdelingscoördinator. De vertrekkende
coördinator had werk gevonden en nam daarom afscheid van De Oude Bieb. De nieuwe
afdelingscoördinator is begonnen als vrijwilliger (gastvrouw) in De Oude Bieb en heeft sinds
september een participatiebaan.
In 2018 heeft 1 stagiaire een Prokkelstage gelopen als gastvrouw bij De Oude Bieb. Dit
bleek voor beide partijen een groot succes (een Prokkelstage is een stage van één dag voor
iemand met een beperking).
Buiten de reguliere openingstijden, springen gastvrouwen en -heren vaak in bij speciale
activiteiten in De Oude Bieb en bij wijkgerichte activiteiten, zoals de Buitenspeeldag,
Burendag, Duurzaamheidsmarkt.

Stamtafel
De stamtafel in de huiskamer is de spil van De Oude Bieb, de gastvrouwen en -heren
bieden de bezoekers koffie, thee en wat lekkers aan. Ze laten de bezoekers voelen en zien
dat ze welkom zijn. De gastvrouwen en -heren nodigen nieuwe bezoekers, klanten van de
Biebshop en deelnemers aan activiteiten van harte uit om plaats te nemen aan de stamtafel.
De sfeer aan tafel is in vergelijking met vorige jaren een stuk beter geworden. Dat komt met
name doordat gastvrouwen en -heren beter zijn toegerust voor hun taak.
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Weerbaarder en sterker
Veel vrijwilligers en bezoekers hebben psychosociale problemen, wat soms leidt tot overlast.
Dit is de aanleiding geweest om een samenwerking aan te gaan met de Stichting Centrum
voor Zelfregie en Participatie, met als resultaat het project ‘Iedereen doet mee in Lewenborg’
(zie hoofdstuk 7.). De Oude Bieb wil mensen vooruit helpen. Mede op verzoek van de
gastvrouwen en -heren zijn er diverse trainingen en cursussen georganiseerd, waardoor zij
zich weerbaarder en sterker gingen voelen. Zo kunnen zij beter de bezoekers met een
rugzakje benaderen.
In de maandelijkse vergaderingen en tijdens Intervisie behandelen we onder meer casussen
uit de praktijk en deelt iedereen zijn ervaringen en technieken met elkaar. Hierdoor durven
de gastvrouwen en -heren hun grenzen beter aan te geven. Dit heeft onder andere
geresulteerd in een tijdelijk, en later definitief, huisverbod voor een bezoeker die seksueel
grensoverschrijdend gedrag vertoonde. Daardoor zijn met name de gastvrouwen zich
veiliger gaan voelen.

Soep & kletskoek
Vanuit het project ‘Iedereen doet mee in Lewenborg’, is de activiteit Soep & kletskoek
opgezet. Dat werd financieel mogelijk gemaakt door een statiegeldactie van lokale
supermarkt COOP. Na de tweede keer heeft een stagiaire deze activiteit overgenomen en zij
heeft mede daardoor haar opleiding met succes afgerond. De coördinator Gastvrouwen en heren heeft op haar beurt deze taken overgenomen.
Door het scherpe inkoopbeleid van de nieuwe kartrekker zijn de kosten van maaltijden
gedaald en zijn de contacten met COOP en de groenteboer beter geworden. Door die goede
contacten hebben we al één keer een gratis maaltijd gedoneerd gekregen en krijgen we
korting bij de groenteboer. Mede hierdoor werd het mogelijk om vanaf 15 november een
tweede eetactiviteit: De Warme Hap, te organiseren voor de bezoekers van De Oude Bieb.
Gemiddeld namen 40 bezoekers en vrijwilligers deel aan deze activiteit.
In de woorden van een bezoeker:
“Wat is het fijn om samen te eten, altijd alleen is ook niks. Nu is het gezellig en eet je meer
dan normaal.”

Meedoen
De maaltijden worden in een van de keukens van wijkcentrum Het Dok bereid door een
vrijwilliger en twee mensen met een participatiebaan. Zij nodigen bezoekers van de
stamtafel uit om mee te helpen bij het bereiden van de soep en de maaltijden. Op deze
manier worden bezoekers geactiveerd en krijgen zij het gevoel dat ze meedoen en erbij
horen. In 2018 hebben twee bezoekers meegeholpen in de keuken. Zo hebben we al
genoten van een heerlijke maaltijdsoep uit Slowakije en Schotland.
In de woorden van een bezoeker die meehielp de maaltijd te bereiden:
“Wat is dit dankbaar werk...”
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Impressie van de Biebshop

4. 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. Ook doneert de
Biebshop regelmatig artikelen om wijkactiviteiten op te leuken en aan te kleden, zoals de
avonden van Golvend Lewenborg.

Groei en professionalisering
Er werkten in 2018 16 vrijwilligers, aangestuurd door de coördinator Biebshop. Vanwege de
toenemende werkzaamheden en inbreng, is in 2018 besloten om een assistent-coördinator
aan te stellen. Zij zijn beide belast met het verder professionaliseren van de winkel. Dat is
nodig, omdat het aantal vrijwilligers is gegroeid van 10 naar 16. Om een en ander in goede
banen te leiden is er maandelijks een Biebshopoverleg.
In 2018 hebben 4 stagiairs stage gelopen in de Biebshop. Zij kwamen van de opleiding
leerling Verkoper detailhandel niveau 1 en 2. De stagiairs werden op de werkvloer begeleid
door de coördinator en assistent-coördinator, de stagegesprekken werden gevoerd door de
vaste stagebegeleider van De Oude Bieb.

Meer omzet
Het aantal bezoekers is in 2018 wederom toegenomen: naast een groot aantal vaste klanten
trekt de Biebshop steeds meer nieuwe klanten, ook van buiten de wijk Lewenborg. Om
klanten van de Biebshop betrokken te krijgen bij De Oude Bieb, is er ook in de winkel
gelegenheid om een kopje koffie te drinken. De Biebshop medewerkers nodigen klanten
daartoe van harte uit.
De inbreng is enorm toegenomen en mede daardoor steeg de omzet in 2018. Door deze
groei is er regelmatig een tekort aan opslagruimte en daardoor is het een grote uitdaging om
alle goederen zo snel mogelijk te sorteren. Goederen die wij niet meer kwijt kunnen in de
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opslag, worden gedoneerd aan kledingbank de Zeecontainer of in onze weggeefkast
geplaatst.

Online verkoop
Naast de fysieke verkoop in de winkel hebben we in 2018 ook weer goederen verkocht via
internet op Marktplaats en Bol.com. Een van de vrijwilligers met een participatiebaan heeft
deze taak uitgevoerd. Eind 2018 heeft hij echter betaald werk gevonden, waardoor we op
zoek moesten naar een vervanger. Naast de verkoop van goederen heeft een andere
vrijwilliger het op zich genomen om boeken te verkopen via Marktplaats. Het is gebleken dat
dit een gestage inkomstenbron is geworden. Doordat er een vrijwilliger is die de financiële
administratie uitvoert, is er meer zicht op de inkomsten en welke goederen het beste
verkopen (kleding en kleingoed).

Biebbus
In februari heeft De Oude Bieb een bestelbus aan kunnen schaffen, waardoor mede de
omzet verder groeide. Naast het bezorgen van goederen, kunnen we nu ook spullen halen.
Daarnaast wordt de bus regelmatig ingezet als grofvuildienst voor inwoners van Lewenborg
met een kleine beurs en voor wijkgerichte activiteiten, zoals de Milieustraat.

Algemeen jaarverslag 2018 | Stichting De Oude Bieb Lewenborg

14

Het inloopatelier

5. Activiteiten
In 2018 gingen alle vertrouwde activiteiten binnen De Oude Bieb onverminderd voort, maar
zijn er ook nieuwe activiteiten bijgekomen.

Inloopkoor
Vanuit Golvend Lewenborg lanceerde een
koordirigent een nieuw koor voor de wijk,
genaamd “Zin in zingen”. Op de
woensdagochtend wordt er in De Oude
Bieb gerepeteerd, en er doen gemiddeld
20 deelnemers mee. Het koor heeft tijdens
het Kerstdiner voor de Minima
opgetreden, tot groot genoegen van de
deelnemers aan het diner.

Get Hooked
Handwerkclub Get Hooked is nog steeds
op de dinsdag- en vrijdagochtend en
woensdagavond actief en kent een trouwe
groep deelnemers. Regelmatig worden er
spullen gemaakt die in de Biebshop
worden verkocht.

Inloopatelier
Het inloopatelier kan iedere week op de
donderdagmorgen weer op grote
belangstelling rekenen. Het aantal vaste
deelnemers (15-20) dat bijna wekelijks
komt schilderen is groot. In 2018 zijn er
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bijgekomen.

Creabea middag
Onder de bezoekers was behoefte aan
een creatieve middag. In het najaar van
2018 werd een begeleider voor deze
activiteit gevonden. Zij heeft op
dinsdagmiddag de bezoekers geholpen
met het maken van prachtige sieraden.
In september meldde zich een bezoekster,
die graag 3D-kaartjes wilde maken met de
bezoekers. Dit had vele mooie kaartjes tot
resultaat.

Bewegen voor 55 plus/bewegen op
muziek
Deze activiteit werd opgezet door een
stagiaire, die elke vrijdagochtend met een
trouwe groep veelal oudere bezoekers
ging bewegen op muziek. Na het
succesvol beëindigen van de stage werd
de activiteit overgenomen door een van de
vrijwilligers.
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Wandelgroep In stappen
In het najaar is een wandelgroep gestart
die één keer per maand een wandeling
organiseert op de vrijdagochtend. Mensen
die minder mobiel zijn omdat ze
bijvoorbeeld van een rollator of
scootmobiel gebruikmaken, kunnen ook
aan deze activiteit deelnemen. Een
vrijwilliger en een wijkbewoner
organiseren samen deze activiteit.

Busreis Drouwenerzand
Dit jaar organiseerde De Oude Bieb weer
het kinderreisje naar Drouwenerzand. In
totaal hebben 68 kinderen een bijzonder
fijne dag gehad. Samen met de 14
vrijwilligers van De Oude Bieb die
meegingen als begeleiders voor de
groepjes kinderen. Het kinderreisje is
bedoeld voor kinderen van minima, die
niet of nauwelijks op vakantie gaan en
werd naast een grote bijdrage van De
Oude Bieb, mede gesponsord door het
Leger des heils, Golvend Lewenborg en
WIJ Lewenborg,

Kledingruilbeurs
Tijdens de zomervakantie is er in De Oude
Bieb een kledingruilbeurs gehouden. Dit
gaat De Oude Bieb vaker organiseren,
wegens groot succes.

Lentekriebels
De Oude Bieb organiseerde dit jaar een
Lentekriebels actie: een
voorjaarschoonmaak waarbij deelnemers
de wijk intrekken om zwerfvuil op te
ruimen. Met een groep kinderen ging een
van de vrijwilligers die dag de straat op.

Burendag
Zaterdag 15 september was De Oude
Bieb bij uitzondering weer eens op een
zaterdag open. Dit keer in het kader van
Burendag, een activiteit georganiseerd in
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heel Nederland en gesponsord door het
Oranjefonds. Een van de bezoekers had
aangeboden appeltaarten te bakken,
waardoor het nog gezelliger werd.
Daarnaast waren er speciale pakketten
gemaakt voor buurtbewoners, met daarin
koffie, thee en een cake om hen te
stimuleren hun eigen buren uit te nodigen
op de koffie. In totaal zijn er 10 pakketten
gehaald. We ontvingen een mooie foto
van een deelneemster die gezellig aan de
koffie zat met een buurvrouw.

Milieustraten
Dit jaar werden in Lewenborg weer enkele
milieustraten georganiseerd. De Oude
Bieb is inmiddels in samenwerking met
Golvend Lewenborg en het Leger des
Heils, een vaste waarde geworden op zo’n
dag. De Biebbus blijkt van onschatbare
waarde voor het vervoeren van spullen die
mensen niet zelf kunnen wegbrengen. Bij
een van de milieustraten was De Oude
Bieb het goede doel en mocht ze nog
bruikbare spullen meenemen voor de
verkoop in de Biebshop. Tijdens de dag
zelf hielpen de buurtconciërges mee en
voorafgaand aan de milieustraat hebben
we de deelnemende adressen geflyerd.

Duurzaamheidsmarkt
Op 16 juni werd de Duurzaamheidsmarkt
gehouden op het Dokplein en op het plein
achter De Oude Bieb. Het was een
gezellige en veelzijdige markt en De Oude
Bieb gaf acte de présence op de markt en
had de deuren die dag geopend voor
bezoekers.
Op de Duurzaamheidsmarkt waren
workshops, duurzame ondernemers en
organisaties, kunstenaars, duurzaam
geproduceerde hapjes en drankjes en een
presentatie van de buurtcamping. Voor de
aanwezigen was het een uitgelezen kans
om te netwerken.
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De aftrap van het project Buurtconciërges

6. Projecten
Buurtconciërges
In de wijk Lewenborg zijn twee buurtconciërges actief. Zij gaan een aantal keren per week
de wijk in om zwerfafval op te ruimen. Daarnaast assisteren ze bij de Milieustraten in
Lewenborg. Naast hun werkzaamheden voor de wijk onderhouden ze ook de moestuin en
het terrein rondom De Oude Bieb. Beiden hebben een Participatiebaan, die in het najaar van
2018 is geëindigd. Ze hebben besloten hun werkzaamheden voort te zetten als vrijwilliger.

Kerstpakkettenactie
De Oude Bieb heeft traditiegetrouw ook in 2018 weer Kerstpakketten beschikbaar gesteld
voor 30 minima gezinnen in Lewenborg. De Winkeliersvereniging Lewenborg sponsort net
als voorgaande jaren de actie met waardebonnen voor de COOP.

Wijkwerkgroep tegen eenzaamheid
De Oude Bieb is een van de deelnemers van de werkgroep tegen Eenzaamheid. Onder
meer Humanitas, Wij Lewenborg, het Leger des Heils, Groninger Forum, Vrouwencentrum
De Boei en PKN gemeente Damsterboord hebben zitting in de werkgroep. Regelmatig zitten
ook vertegenwoordigers van woningbouwvereniging Lefier en van thuiszorgorganisatie TSN
bij de overleggen.
De wijkwerkgroep heeft deelgenomen aan de Week tegen Eenzaamheid van 27 september
t/m 6 oktober. Er zijn activiteiten georganiseerd en er is een gezamenlijk activiteitenoverzicht
gemaakt dat via diverse kanalen en flyers wed gepubliceerd. Leden van de werkgroep (o.a.
De Oude Bieb) waren aanwezig bij de aftrap van het Groninger Netwerk ‘EenSamen’, op 4
oktober in de Remonstrantse kerk.
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Taalhuis
In oktober is De Oude Bieb gevraagd om deel te nemen aan de oprichting van het Taalhuis
Lewenborg. Het Taalhuis is er voor laaggeletterden, die de basiskennis missen op het
gebied van lezen, schrijven, luisteren, spreken, rekenen of een computer gebruiken. In het
Taalhuis worden zij geholpen op hun eigen niveau en in hun eigen tempo. Verder is er
informatie te vinden over opleidingen, cursussen, taalcafés en andere vrijwilligersprojecten
in de stad gericht op taal, rekenen en digitale vaardigheden. Taalhuis Lewenborg is een
samenwerking van WIJ Lewenborg, Stichting Lezen en Schrijven, De Oude Bieb, Gemeente
Groningen, Noorderpoort, Alfa-college en het Groninger Forum. Het streven is om Taalhuis
Lewenborg te openen in maart 2019.

‘Iedereen doet mee in Lewenborg’
Zie hoofdstuk 7.

Proeftuin
In maart kreeg De Oude Bieb bezoek van twee teamleden van Samen Beter
(samenbeter.org) - een organisatie die zich bezighoudt met de ontwikkeling van de
zogenoemde Nieuwe GGZ. Deze bijeenkomst was vanuit het project ‘Zelfregie & Herstel’
georganiseerd, waar ook de gebiedsmanager, de gebiedssecretaris, de oudgebiedsmanager en twee mensen van WIJ Lewenborg bij aanwezig waren, naast de beide
coaches uit de pilot en beide projectbegeleiders.
De bijeenkomst was bedoeld om de gemeente en het WIJ-team op de hoogte te brengen
van de laatste ontwikkelingen binnen het domein van de GGZ en het voornemen van De
Oude Bieb om als ‘Proeftuin’ toe te treden tot het landelijke initiatief Samen Beter. Samen
Beter heeft van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport fiat gekregen om de
komende jaren de Nieuwe GGZ te gaan ontwikkelen.
Als resultaat van de bijeenkomst raakten alle partijen zeer enthousiast en tevens bereid om
de toetreding als proeftuin verder uit te werken. Er waren en zijn in Nederland vijf
proeftuinen. De Oude Bieb kon als eerste initiatief uit het Noorden ook als (zesde) proeftuin
gaan deelnemen. In het voorjaar werd daadwerkelijk een start gemaakt met de ‘Proeftuin’,
als een spin-off van de pilot ‘Iedereen doet mee in Lewenborg’.
Het streven van de Proeftuinen is gericht op een nieuwe inrichting van de GGZ en van een
gezonde samenleving, waarbij gekeken wordt naar wat mensen kunnen in plaats van naar
problematiek of diagnose. Dit alles gebaseerd op de definitie van Positieve Gezondheid van
Machteld Huber1.
De proeftuin wordt gevormd door wijkbewoners en vertegenwoordigers van onder meer WIJ
Lewenborg, Gemeente Groningen, Het Leger des Heils, AtHomeFirst, Humanitas, PKN
gemeente Damsterboord en De Oude Bieb. De belangrijkste doelstellingen van de Proeftuin
Lewenborg zijn:

1

Machteld Huber introduceerde het concept positieve gezondheid in Nederland in 2012. In dit concept wordt
gezondheid niet meer gezien als de af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met
de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. In
deze visie is gezondheid niet meer het domein van de zorgprofessionals, maar van ons allemaal. Het gaat
immers om het vermogen om met veranderende omstandigheden om te gaan.
Algemeen jaarverslag 2018 | Stichting De Oude Bieb Lewenborg
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•
•

Bevorderen dat organisaties voor alle inwoners in Lewenborg vraaggestuurd werken, dat
wil zeggen dat de behoefte van de bewoners leidend is voor het aanbod;
Informele zorg − indien voldoende tegemoetkomend aan de behoefte van de bewoner −
heeft de voorkeur heeft boven formele zorg. Informele zorg is gebaseerd op
wederkerigheid, waarbij bewoners gestimuleerd worden wederzijds iets voor elkaar te
betekenen. Daarmee wordt bijgedragen aan gelijkwaardigheid en het gevoel van
eigenwaarde wordt bevorderd als je iets voor een ander kunt betekenen.

In juli 2018 werd in samenwerking met Samen Beter een hackathon georganiseerd. Doel
was onder meer ideeën op te halen en daarmee een of meer cases samen te stellen om de
samenwerking vanuit de Proeftuin in de praktijk te toetsen. Zo’n vijf à zes deelprojecten
resteerden, waar omheen aparte werkgroepen werden geformeerd. De verwachting is dat in
2019 verschillende projecten daadwerkelijk in uitvoering komen.
Als neveneffect van de Proeftuin, is het streven dat er tevens een proces van ontschotting
op gang komt. Mensen van verschillende organisaties weten elkaar door de Proeftuin
inmiddels steeds beter te vinden.

Positieve gezondheid
In november heeft de coördinator deelgenomen aan het symposium Positieve Gezondheid.
N.a.v. dit symposium is het netwerk Positieve gezondheid Groningen gestart. De algemeen
coördinator neemt namens De Oude Bieb deel aan dit netwerk. Het concept positieve
gezondheid sluit zeer nauw aan bij de manier waarop De Oude Bieb haar bezoekers en
vrijwilligers benadert.
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7. Pilot ‘Iedereen doet mee in Lewenborg’
Zelfregie & Herstel
In 2017 werd een start gemaakt met de voorbereiding voor het pilotproject ‘Zelfregie &
Herstel’, zoals het toen nog werd genoemd. Dat werd mogelijk, omdat de gemeente
Groningen een bedrag beschikbaar had gesteld om de opstartkosten te financieren en
garant wilde staan voor de eerste maanden van het project. Nadat het VSBfonds was
benaderd als cofinancier en de aanvraag was gehonoreerd, werd de naam omgedoopt in
‘Iedereen doet mee in Lewenborg’.
Op 1 mei 2018 vond de feitelijke start van de tweejarige pilot plaats, waaraan een externe
ervaringsdeskundige coach en een ervaringsdeskundige coach van eigen kweek verbonden
zijn: de projectuitvoerders. De interne coach vervult hiermee tevens haar stageopdracht.
Zij was ooit een schuchtere bezoeker van De Oude Bieb, kwam langzaam tot rust, begon als
vrijwilliger in verschillende functies, ontdekte gaandeweg haar talenten en werd daarin
gestimuleerd, kreeg de kans een Mbo-opleiding te starten en draaide tot het najaar
volwaardig mee naast de externe coach. Na het vertrek van de externe coach kreeg zij in
het najaar de verantwoordelijkheid als projectuitvoerder zelfstandig de pilot te dragen. Ze
verwacht in 2019 haar diploma te behalen. Om haar extra te ondersteunen, is een senior
ervaringsdeskundige coach aangesteld.
Zij heeft een ontwikkeling doorgemaakt, die in alles toont wat er mogelijk is als mensen de
kans krijgen hun eigen talenten te ontdekken. En onderschrijft tevens het belang van de
pilot.

Achtergrond
In de woorden van de oud-coördinator van De Oude Bieb: ‘Eigenlijk is het project niet anders
dan het structureel verder uitwerken van de bestaande visie van De Oude Bieb: een
laagdrempelige ontmoetingsplaats in de wijk zijn waar iedereen zich welkom weet en waar
mogelijkheden worden geboden voor verdere ontwikkeling, ontspanning en samenzijn.’
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Anderhalf jaar daarvoor al was de behoefte aan de toenmalige gebiedsmanager geuit voor
extra middelen om De Oude Bieb verder te ontwikkelen. Toen was de tijd echter nog niet
rijp, maar eind 2017 besloot de gemeente Groningen na meerdere gesprekken om wél te
investeren. Daaruit is het project Zelfregie & Herstel voortgekomen.

Samenwerkingsverband
Kennis over ervaringsdeskundigheid, zelfregie en herstel en een netwerk van ter zake
kundige coaches, werden gedeeld door Stichting Centrum voor Zelfregie en Participatie. Met
deze stichting bestonden al contacten, die in de aanloop naar de pilot werden
geïntensiveerd. Zo ontstond een samenwerkingsverband tussen Stichting De Oude Bieb en
Stichting Centrum voor Zelfregie en Participatie. De laatste leverde ook de externe
ervaringsdeskundige coach. Als projectbegeleiders, werden benoemd de algemeen
coördinator van Stichting De Oude Bieb en een vertegenwoordiger van Stichting Centrum
voor Zelfregie en Participatie. De besturen van beide stichtingen spraken af ieder kwartaal
bij elkaar te komen voor overleg over de voortgang.

Doel van de pilot
Om goed in te kunnen spelen op de toenemende diversiteit van de groep bezoekers,
ontstond bij de vrijwilligers behoefte aan meer verdieping, kennis en praktische
hulpmiddelen. De bezoeker van gisteren is immers de vrijwilliger van vandaag, wat betekent
dat (een groot deel van) de vrijwilligers ook tot de doelgroep behoren. Een deels kwetsbare
maar ook ervaringsdeskundige groep, die zichzelf niet voldoende toegerust vond in de
dagelijkse omgang met bezoekers.
In het tweejarige pilotproject, wordt met scholing en ondersteuning gewerkt aan het
versterken van de vrijwilligers, het bevorderen van hun zelfregie, hun weerbaarheid en om
de afhankelijkheid van (formele) hulpverlening te doorbreken.

Vraaggericht en naar behoefte
Binnen de pilot wordt vraaggericht gewerkt: vrijwilligers kunnen bij de projectvoerder
aangeven waaraan ze behoefte hebben. De projectuitvoerder gaat hierover in gesprek met
individuele vrijwilligers en schuift aan bij interne overleggen om de vraag op te halen. Mede
op basis van die uitkomsten zijn in het najaar van 2018 twee trainingen uitgevoerd: De
Ontwikkeltraining en Sociale vaardigheidstraining De Rots. In totaal hebben 17 vrijwilligers
deelgenomen.
Tijdens de training kwamen de volgende onderwerpen aan de orde: persoonlijke kwaliteiten,
valkuilen en leerdoelen, feedback geven en ontvangen, communicatie, bouwen aan je
zelfvertrouwen. Een positief bijeffect van de trainingen, was dat de vrijwilligers elkaar beter
leerden kennen, waardoor er meer begrip voor elkaar is ontstaan.
De vrijwilligers zelf beoordelen deze beide trainingen als volgt:
• ‘Ik voel mij niet meer patiënt maar mens. Ik mag hier ongedwongen oefenen.’
• ‘Ik heb geleerd beter naar mezelf te kijken. Ik durf weer beslissingen te nemen en voel
me minder onzeker.
• ‘Na het volgen van de training heb ik geleerd minder onzeker over mezelf te zijn en heb
ervaren dat ik ook met een andere blik naar dingen kan kijken.’
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•

‘Ik heb meer begrip voor anderen gekregen en leer de mensen ook op een andere
manier kennen.’

Er waren in december 2018 ca. 50 vrijwilligers actief in De Oude Bieb. Zij namen allen deel
aan de pilot. Deels nog weinig intensief, omdat ze incidenteel een beroep deden op de
projectuitvoerder van de pilot. Deels intensief, omdat ze deelnamen aan de aangeboden
trainingen, intervisiebijeenkomsten en/of individuele coaching. Het uitgangspunt van de
projectuitvoerder is dat daar waar mogelijk vrijwilligers taken overnemen, dit is het geval bij
de intervisiebijeenkomsten van de gastvrouwen en -heren. Hierdoor kunnen vrijwilligers zich
ontwikkelen.

Effect
Het effect van de pilot is tot nu toe boven verwachting. Vrijwilligers, bezoekers, maar ook de
omgeving laten weten positieve effecten te merken. Met de omgeving worden professionals
van organisaties bedoeld die in Lewenborg werkzaam zijn. Bij vrijwilligers zien we een groter
bewustzijn dat iedere bewoner mee moet kunnen doen. Vrijwilligers zijn ook beter toegerust
om dat bewustzijn tot uitvoering te brengen.
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8. Stichting/bestuur
In 2016 is De Oude Bieb een zelfstandige
stichting geworden. Het bestuur van de
stichting bestuurt op afstand en heeft geen
bemoeienis met de dagelijkse leiding binnen
De Oude Bieb. Het bestuur faciliteert,
bewaakt de continuïteit, beheert de financiën en onderhoudt formeel en informeel contact
met externe partijen. De goede relatie met de gemeente en het gebiedsteam maken daar
een vast onderdeel van uit.
Het bestuur bestaat uit vijf leden, allen vrijwilligers, en vanaf het najaar bijgestaan door een
van de coördinatoren als notulist. Er wordt maandelijks vergaderd of vaker indien nodig,
steeds in het bijzijn van de algemeen coördinator. Vrijwilligers en vaste bezoekers van De
Oude Bieb zijn welkom bij deze vergaderingen, kunnen als gast aanschuiven en tevens
spreektijd krijgen.
Het spreekt vanzelf dat er een uitstekende band is tussen bestuur en algemeen coördinator.
In 2017 werd een stevig fundament gelegd, organisatorisch en bestuurlijk. Dat wierp in 2018
zijn vruchten af bij het opzetten van de sollicitatieprocedure voor een nieuwe algemeen
coördinator. In de zomer nam Annie Postma afscheid als voorzitter, in het najaar opgevolgd
door Ruud van Erp, oud-gebiedsmanager van stadsdeel Oost.

Sollicitatieprocedure
Eind maart, begin april werd de vacature uitgezet voor een nieuwe algemeen coördinator en
ging de sollicitatieprocedure van start. In samenspraak met de vertrekkende algemeen
coördinator en de afdelingscoördinatoren werd door het bestuur een functieprofiel opgesteld.
Een selectiecommissie werd samengesteld, bestaande uit bestuursleden en
afdelingscoördinatoren, bijgestaan door een externe adviseur.
Bijna 50 kandidaten meldden zich aan, ruim meer dan verwacht. En we waren verrast over
het hoge niveau van het merendeel van de kandidaten, hun enthousiasme en hun oprechte
belangstelling voor de functie. Na de eerste briefselecties, namen de gespreksronden een
aanvang. Uiteindelijk bleven twee veelbelovende kandidaten over, met wie een laatste
gesprek werd gevoerd. De verschillen waren klein, het ging om nuances, maar uiteindelijk
konden wij unaniem onze keuze bepalen.

Nieuwe locatie prioriteit
In het najaar kreeg de zoektocht naar een nieuwe locatie meer prioriteit, met nog zes
maanden voor de boeg tot de datum van 1 juli 2019. De gesprekken met het gebiedsteam
werden geïntensiveerd en ook de eigen inspanningen opgevoerd. Een spannende tijd.
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Wethouder Roeland van der Schaaf (l) tijdens Soep & kletskoek met algemeen coördinator Fen Strating (m) en vrijwilligers

9. Externe contacten en samenwerken
Gemeente
Met het gebiedsteam van de gemeente bestaat al vanaf de start in 2014 van De Oude Bieb
een uitstekende band. De gemeente is niet alleen een belangrijke subsidieverstrekker, maar
ook een kennispartner als het gaat om staand of nieuw beleid, nieuwe projecten. Met name
rondom het armoedebeleid. De zoektocht naar een nieuw onderkomen gebeurt in nauw
overleg met het gebiedsteam en de gebiedsmanager.

Woningcorporatie Lefier
Er is een goede band tussen De Oude Bieb en woningcorporatie Lefier. In contact blijven
met elkaar is belangrijk in verband met de datum van 1 juli 2019. Dan zal De Oude Bieb uit
het pand moeten om plaats te maken voor 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, ook in overleg met Lefier.

WIJ-team
De Oude Bieb heeft met het WIJ-team onderhand een goede vorm van samenwerking
ontwikkeld. De fysieke nabijheid van beide organisaties, maakt dat extra makkelijk. Maar het
is ook noodzakelijk om incidenteel bezoekers met specifieke problemen door te kunnen
verwijzen voor hulpverlening of ondersteuning. Voor het WIJ-team geldt dat zij in overleg,
mensen kunnen doorverwijzen naar De Oude Bieb.
Het WIJ-team is een van de deelnemers in de Proeftuin. Het streven is om in een andere
vorm een meer structureler samenwerkingsverband aan te gaan, samen met andere
organisaties in en rondom de wijk.
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Stichting Centrum voor Zelfregie & Participatie
In het kader van het pilotproject ‘Iedereen doet mee in Lewenborg’ werkt De Oude Bieb
nauw samen met de Stichting Centrum voor Zelfregie & 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
Zelfregie & Participatie brengt niet alleen inhoudelijke kennis in, maar ook de benodigde
menskracht, indien nodig. Daarnaast werken beide stichtingen samen in de ‘Proeftuin’.
Ieder kwartaal vindt er bestuurlijk overleg plaats tussen beide stichtingen.

Golvend Lewenborg
De Oude Bieb werkt nauw samen met dit bewonerscollectief. Doel van deze organisatie is
om wijkbewoners met elkaar in contact te brengen, maar ook om samen te werken aan een
betere/leukere/veiligere wijk.
Een aantal van onze vrijwilligers maakt deel uit van dit initiatief. De vergaderingen en
incidenteel de wijkbijeenkomsten vinden plaats in ons gebouw en de penningmeester van
De Oude Bieb beheert een deel van het budget van Golvend Lewenborg.

Loes Lestestuiver
Loes Lestestuiver is professioneel fondsenwerver en betrokken geweest bij de succesvolle
aanvraag bij het VSBfonds. Met haar wordt incidenteel samengewerkt om andere fondsen te
werven voor verschillende projecten.

Gezondheidscentrum Lewenborg
Met het Gezondheidscentrum (GCL) hebben we sinds juni 2018 in samenwerking met WIJ
Lewenborg en de POH-GGZ van het GCL overleg. Het doel is de onderlinge korte lijnen
goed in te zetten en het bespreken van zaken waarin we elkaar kunnen ondersteunen. Het
streven is om in 2019 een gastles Herkenning psychiatrische ziektebeelden door de POH’er
te laten verzorgen bij De Oude Bieb.

Kledingbank De Zeecontainer
Met de kledingbank bestaat 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 is de goede band in het afgelopen jaar verder uitgebouwd. 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.
Vanaf het najaar 2018 is het afstemmingsoverleg weer van start gegaan. Bij dit overleg
zitten vertegenwoordigers van Het Dok, Wij Lewenborg, Vrouwencentrum De Boei en
Groninger Forum Bibliotheek Lewenborg.
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Doel van het overleg is om elkaar op de hoogte te brengen/houden van de activiteiten die in
Lewenborg worden georganiseerd en waar mogelijk op elkaar af te stemmen.
Verder hebben we in december samen met het Leger des Heils, Het Dok en Wij Lewenborg
het jaarlijkse Kerstdiner voor de minima in de wijk georganiseerd. Er werd gekookt voor 120
personen die de driegangen maaltijd hebben genuttigd in een prachtig aangeklede Grote
Zaal van het Dok. De samenwerking verliep naar volle tevredenheid.

Bewonersvereniging De Scheepsraad
Met Bewonersvereniging De Scheepsraad wordt naar behoefte overlegd of samengewerkt.
Naar behoefte als het gaat om wederzijdse ondersteuning bij verschillende activiteiten, zoals
de Buurtcamping. Het vernieuwde bestuur heeft met alle wijkorganisaties het contact
aangehaald.

Incidenteel
•
•
•
•
•

Het UWV doneerde ons computers en laptops
Wijkwethouder Mattias Gijsbertsen heeft ons bezocht
Wethouder Roeland van der Schaaf bezocht ons
Verschillende raadsleden hebben ons een bezoek gebracht
De Groningse gemeenteraad spreekt zich uit over het belang van De Oude Bieb voor de
wijk. Dit naar aanleiding van een brief waarin vragen worden gesteld over het
voortbestaan van De Oude Bieb.

Vertegenwoordigd
Vanuit De Oude Bieb waren we vertegenwoordigd bij:
• De gemeentelijke evaluatie van het oude armoedebeleid
• Het te formuleren nieuwe armoedebeleid
• Diverse discussiefora over armoedeproblematiek (onder meer tijdens Let’s Gro)
• StadAdviseert; deelnemen aan advisering beleid gemeente Groningen
• Voorbereiding Koningsdag
• Conferentie ‘Actieve bewoners’ tijdens het Feest van de democratie
• Bijeenkomst georganiseerd door de Groningse Uitdaging: ‘Betekenisvol Groningen’
• Project ‘Kansrijk Oost’, experiment binnen het nieuwe armoedebeleid
• ‘De Proeftuin’ (zie hoofdstuk 6. Projecten): samen met andere organisaties binnen de
wijk werken we aan het organiseren van informele zorg. En aan het verbinden van de
formele- met de informele zorg.
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10. Terugblik 2018
In het jaarverslag van 2017 zijn de belangrijkste doelen en verwachtingen voor 2018
opgenomen van De Oude Bieb. In hoeverre zijn wij erin geslaagd deze doelen te
verwezenlijken en wat is de stand van zaken?
•

•

•

•

•

•

•

•

Vervanging van de algemeen coördinator, die officieel per 1 augustus vertrekt.
Een nieuwe algemeen coördinator werd geworven en aangesteld, zeer tot tevredenheid
van vrijwilligers, bezoekers, bestuur en direct betrokkenen.
De officiële start van het pilotproject ‘Iedereen doet mee in Lewenborg’ op 1 mei.
Na een voorbereiding van circa een half jaar ging op 1 mei de pilot van start. De effecten
van de pilot zijn positief en veelbelovend na de eerste acht maanden.
De voorbereidingen voor de Proeftuin. Met als concreet resultaat dat De Oude Bieb ook
vormen van dagbesteding zou kunnen aanbieden aan specifieke doelgroepen.
In het voorjaar ging de ‘Proeftuin’ van start met de eerste gespreksrondes. In de loop
van het jaar brak bij leiding en bestuur van De Oude Bieb het inzicht door dat het
aanbieden van dagbesteding meer van de organisatie vraagt dan wenselijk is. Voor 2018
komt dit te vroeg, maar met de juiste voorbereiding zou deze vorm van dienstverlening
heel goed kunnen werken in de komende jaren. Onder de paraplu van het GON.
Mogelijk al in 2018 de verhuizing naar een ander pand, een andere locatie.
In samenspraak met het gebiedsteam zijn gedurende het jaar verschillende scenario’s
onderzocht. Vooralsnog zonder tastbaar resultaat, maar alle mogelijke opties zijn nu
goed in kaart gebracht.
Structurele ondersteuning bieden aan andere, vergelijkbare organisaties of projecten in
de stad.
Met kledingbank de Zeecontainer werd ook in 2018 de goede samenwerking voortgezet.
Het afgelopen jaar werd vooral geïnvesteerd in de eigen organisatie. Met vergoedingen
voor de coördinatorfuncties, met extra trainingen en cursussen voor de vrijwilligers, door
vaker een gratis maaltijd aan te bieden aan de bezoekers of iets te organiseren voor de
vrijwilligers als dank voor hun inzet. Ook werd vaker kennis gedeeld met andere
organisaties binnen en buiten de stad.
Stabiele bezoekersaantallen.
Het aantal bezoekers blijft gestaag groeien en daar zijn we blij mee. Het betekent ook
dat we voor meer mensen een duidelijke functie hebben in de wijk.
Een eigen bus om de vervoersproblemen van de Biebshop op te lossen.
In februari stond hij voor de deur. De bus bleek niet alleen de vervoersproblemen bij de
Biebshop op te lossen, maar ook flink bij te dragen aan de gestegen omzet.
Er zou naast de drie huidige stagiairs ruimte zijn voor een vierde stageplek.
In 2018 hebben zeven studerenden stage gelopen. Dat is een ruime verdubbeling ten
opzichte van 2017.
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11. Vooruitblik 2019
De doelen en verwachtingen voor 2019 in overzicht:
• Pand - Op 1 juli zal De Oude Bieb officieel het huidige pand moeten verlaten. We
verwachten voor die datum een andere geschikte locatie gevonden te hebben.
• Groei en ontwikkeling
o Er is ruimte voor doorgroei van 45 naar 55 vrijwilligers.
o Voor de continuïteit zou het goed als de huidige afdelingscoördinatoren
behouden konden blijven. Een hecht team dat ook verantwoordelijk is voor de
vrijwilligerscontracten die in 2019 worden ingevoerd, evenals nieuwe takenlijsten
en huisregels.
o De bezoekersaantallen vertonen een gestaag stijgende lijn. We verwachten dat
die lijn doorzet in 2019.
o De verwachting is dat enkele talentvolle vrijwilligers in of na dit jaar zullen
uitstromen naar een opleiding of de reguliere arbeidsmarkt.
o Met Wijkgilde Beijum wordt een hechtere samenwerking gezocht om meer
mensen kansen te bieden.
o Het verdient aanbeveling ons (nog) meer te positioneren dicht bij het staande en
nieuwe beleid van de gemeente binnen het sociale domein.
• Participatiebanen - We streven ernaar in 2019 meer mensen een p-baan aan te kunnen
bieden. E.e.a. is afhankelijk van de beleidsvoornemens van de gemeente Groningen
voor 2019 en de mogelijke invoering van de Basisbaan in de loop van dat jaar.
• Stagiairs - Er is ruimte om in 2019 een gelijk aantal stagiairs te begeleiden als het
voorgaande jaar. Een deel van de begeleiding wordt gedaan door de
afdelingscoördinatoren, een ander deel door de vaste stagebegeleider van De Oude
Bieb.
• Financiën - De financiën voor 2018 waren op orde, mede met dank aan de gemeente
en het VSBfonds. Streven is die ook voor 2019 goed op orde te hebben, maar tevens te
zoeken naar andere bronnen: fondsen, sponsors, vrienden van. Er zal ook gezocht
worden naar een eigen verdienmodel
• PR & Communicatie - Met de aanstelling van een vaste coördinator is er de zekerheid
dat berichten, artikelen, blogs, nieuwsbrieven en maandberichten goed opgesteld en
bijtijds worden geplaatst op de website of worden verzonden. De verwachting is dat wij
vaker een beroep op haar gaan doen.
• Gastvrouwen en -heren - De groei en ontwikkeling die de gastvrouwen en -heren het
afgelopen jaar hebben doorgemaakt − met dank aan de pilot ‘Iedereen doet mee in
Lewenborg, zet in 2019 door. Er is daardoor een hecht team ontstaan, waarin opvallend
weinig verloop is. Zij hebben directe invloed op de dagelijkse sfeer in de huiskamer en
zijn steeds beter toegerust die sfeer te bewaken.
• Biebshop - De groei die de Biebshop op alle fronten liet zien in het afgelopen jaar, zet in
2019 door. Dit betekent dat er op korte termijn al ruimtegebrek kan ontstaan door de
tijdelijke opslag van goederen. Dat kan betekenis hebben voor andere activiteiten in het
gebouw.
• Activiteiten
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Ook in 2019 blijft De Oude Bieb inspelen op de behoeften bij bezoekers en
vrijwilligers bij het starten van nieuwe activiteiten. Daarnaast is het belangrijk al
langer lopende activiteiten zo veel mogelijk aan te houden.
o Vormen van dagbesteding zouden als activiteit kunnen worden ontwikkeld.
Projecten - Het aantal projecten waarbij De Oude Bieb is betrokken mag zich
stabiliseren in 2019. Er werd in voorgaande jaren selectief gekeken naar draagvlak en
haalbaarheid binnen De Oude Bieb. Door de gedeelde verantwoordelijkheid bij
afdelingscoördinatoren − zeggenschap, een missie en visie en duidelijke doelen voor de
organisatie, zal nog selectiever worden gekeken naar nieuwe projecten.
‘Iedereen doet mee in Lewenborg’ - De positieve effecten van de pilot, werden in de
loop van het afgelopen jaar meer en meer zichtbaar. De verwachting is dat die lijn
doorzet in 2019. Dat geldt ook voor de onwikkeling van de projectuitvoerende coach, die
in 2019 haar diploma hoopt te behalen. Zij doet het bovengemiddeld goed.
Externe contacten en samenwerken - Hiervoor geldt hetzelfde als voor Projecten. De
samenwerking met wijkorganisaties, zoals WIJ, het GCL, Golvend Lewenborg, Het Dok,
mag daarentegen groeien en intensiveren. Het lokale netwerk optimaal benutten. Dat is
ook direct in het belang van wijkbewoners, bijvoorbeeld bij opvang of doorverwijzing.
Proeftuin - De verwachting is dat de deelprojecten onder de paraplu van de Proeftuin, in
2019 tot uitvoering komen. De groeiende samenwerking binnen de Proeftuin van alle
betrokkenen is een van de positieve effecten, die in 2019 wellicht leidt tot een proces
van ontschotting.
Bestuur
o In 2019 volgt het bestuur een communicatietraining van twee dagdelen. Van
belang om effectief en professioneel met elkaar te communiceren, zowel intern
als naar buiten toe.
o Het bestuur heeft incidenteel behoefte aan specifieke deskundigheid op
verschillende terreinen, zoals: financiën, personeel, juridisch, het sociale domein.
Wens is een schil van deskundigen aan De Oude Bieb te binden, op wie bestuur
en organisatie kunnen terugvallen, indien noodzakelijk.
o Ook het werven van ‘ambassadeurs’ voor De Oude Bieb, staat op de agenda bij
het bestuur.
o

•

•

•

•

•

11.1 Voorbij 2019
Gewenste ontwikkelingen voor de komende jaren:
• De Oude Bieb heeft een plek gekregen op een nieuwe locatie, wat zorgt voor nieuw elan
en nieuwe ontwikkelingen.
• De Biebshop blijft een belangrijke en groeiende eigen inkomstenbron, die eraan bijdraagt
dat de exploitatiekosten voor een deel worden gedekt.
• We hebben een verdienmodel ontwikkeld dat zich in de komende jaren uitbetaalt.
• Verdere ontwikkeling van de spilfunctie van De Oude Bieb als sociaal platform in de wijk.
Broedplaats, proeftuin, centrum voor wijkinitiatieven, de plek waar wijkorganisaties (maar
ook organisaties van buiten de wijk) elkaar vinden en met elkaar samenwerken.
Wat blijft, is het motto dat ooit bij de start van De Oude Bieb werd geformuleerd:
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.
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12. Tot besluit
Ieder jaar weer een woord van dank aan alle vrijwilligers, medewerkers en coördinatoren die
het dag in dag uit mogelijk maken dat bezoekers, medewerkers en gasten in een warme,
veilige en vertrouwde 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 organisatie.
Een extra woord van dank aan de afdelingscoördinatoren voor hun bijdrage aan de
totstandkoming van dit jaarverslag.
Gedeelde verantwoordelijkheid en zeggenschap.
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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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