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Voorwoord
Het gehele jaar 2019 bestond voor het bestuur van de stichting De Oude Bieb uit de zoektocht naar
een ander onderkomen. Het werd menens met de nieuwbouwplannen van woningcorporatie Lefier
op de plaats van de huidige Oude Bieb.
Na een uitgebreid, zeer grondig onderzoek naar een mogelijke locatie, nam het bestuur in november
2019 unaniem het besluit om te verhuizen naar het Vensterhuis op Anker.
De daadwerkelijke verhuizing staat op de rol voor februari 2021.
De Oude Bieb blijft een platte organisatie voor en door bewoners van Lewenborg met een bestuur op
afstand. De vrijwilligers hebben directe invloed op beleid en uitvoering.
Daarbij blijft de rol van de algemeen coördinator als spil in de organisatie onmisbaar.
Ook dit jaar zijn er veel trainingen geweest voor de vrijwilligers en is er voor coaching veel tijd
ingeruimd. Het bestuur heeft een communicatietraining gevolgd.
De Biebshop kende een gestage groei.
Er waren talloze activiteiten zoals fondsenwerving, de pilot ‘Iedereen doet mee in Lewenborg’,
opnames door de VPRO in de serie over kringloopwinkels uitgezonden tussen Kerst en Oud en Nieuw,
taalcoach Lewenborg, de sociaal advocaat deed haar intrede in De Oude Bieb en in november kwam
het College van B&W op bezoek.
Met AtHomeFirst zijn we op weg gegaan naar een bruisende en duurzame Oude Bieb, waar een
algemene voorziening onderdeel van uitmaakt.
De Oude Bieb is opgenomen in de keten van verschillende organisaties in Lewenborg en probeert
daarin een spilfunctie te bekleden om goede verbindingen te leggen en deze uit te bouwen.
Namens het bestuur van De Oude Bieb,
Ruud van Erp, voorzitter
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De huiskamer met de stamtafel tijdens een presentatie van Monica Helbig, budgetcoach en penningmeester

1. Inleiding
Er is op deze plek al vaker gememoreerd hoe De Oude Bieb is gegroeid van een bescheiden
burgerinitiatief dat met ondersteuning van de gemeente uitgroeide tot een wijkvoorziening van
formaat. Die niet meer is weg te denken uit de wijk en voorziet in veel behoeften bij bewoners. 2019
toont daarin geen ander gezicht: opnieuw is er sprake geweest van groei op alle fronten en een
verdere professionalisering van de organisatie.
Nu 2019 achter ons ligt, en we met dit vierde jaarverslag op rij een lustrum vieren, kunnen we echter
concluderen dat 2019 een bijzonder hectisch jaar is geweest. De groeiende onzekerheid over het
vinden van een nieuw onderkomen overheerste daarin negatief. Maar nadat al snel in het jaar bekend
werd dat de bouwplannen vertraagd waren en we een jaar langer konden blijven, keerde de rust weer
enigszins terug. En dat was nodig om alle hectiek die het jaar nog in petto had, het hoofd te bieden.
Intern werden time-outs uitgedeeld om de veilige sfeer in De Oude Bieb te bewaken, bleek het
noodzakelijk een protocol voor grensoverschrijdend gedrag op te stellen, en werd er afscheid
genomen van een afdelingscoördinator. Overigens in alle gevallen met nazorg, zonder mensen in de
steek te laten. Kleine dingen met grote gevolgen, maar ook het omgekeerde was waar. Want De Oude
Bieb ging vooral door. Omdat zo langzamerhand een grote groep mensen rekent op De Oude Bieb, als
dagelijks rustpunt, als startpunt voor deelname aan activiteiten, als plek waar je aanspraak hebt, waar
je de eenzaamheid kunt verdrijven, waar je je persoonlijk kunt ontwikkelen, waar je je kunt
ontplooien, waar je bevrijdend kun lachen of huilen en waar fouten maken mag. In een notendop.
Lees daarover per hoofdstuk ingedeeld en per afdeling ondergebracht in dit jaarverslag. En kom dan
weer bij ons terug. Wees welkom aan de koffietafel en deel je mening.
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Een groot aantal vrijwilligers was aanwezig tijdens de bekendmaking van de Provinciale Vrijwilligersprijs 2019 in het Provinciehuis. In hun
midden gebiedssecretaris Barbara Ligtenberg (met zwart colbert)

2. Organisatie en bedrijfsvoering
Vrijwilligersorganisatie
De Oude Bieb is een vrijwilligersorganisatie die geheel draait op de inzet van de vrijwilligers.
In 2019 hebben gemiddeld 52 vrijwilligers ervoor gezorgd dat De Oude Bieb van maandag tot en met
vrijdag geopend was voor onze bezoekers en voor klanten van de Biebshop.
Wij zijn zeer trots op de inzet van onze vrijwilligers, die zich geheel belangeloos inzetten voor de
wijkbewoners van Lewenborg. De vrijwilligers zorgen ervoor dat er koffie en thee wordt geschonken,
bieden een luisterend oor, zorgen dat spullen worden gebracht, gehaald, schoongemaakt en
gerepareerd voordat ze kunnen worden verkocht in de Biebshop. Er worden activiteiten
georganiseerd, het pand en omgeving worden schoongehouden, de website en Facebookpagina
worden regelmatig geüpdatet en daarnaast werken we samen met andere wijkorganisaties en
initiatieven om ervoor te zorgen dat mensen met een smalle beurs en een klein sociaal netwerk,
volwaardig kunnen deelnemen aan activiteiten in de wijk. Zo leveren de vrijwilligers een grote
bijdrage aan de leefbaarheid in de wijk Lewenborg.

Ook 2019 heeft in het teken gestaan van doorgroei en verdere professionalisering van de organisatie.
Het aantal vrijwilligers is gemiddeld 52, van wie er 6 een participatiebaan vervullen of hebben vervuld.
Daarnaast hebben in 2019 3 stagiairs stagegelopen bij De Oude Bieb. De stagiairs kwamen van de
volgende opleidingen:
MBO niveau 4 Persoonlijke begeleider specifieke doelgroepen (2)
MBO niveau 1 Detailhandel (Entree) Assistent verkoop (1)
MBO niveau 2 Detailhandel (Entree) Assistent verkoop (1)
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2.1 Coördinatoren en werkgroepen
In 2019 waren er in totaal 6 werkgroepen:
• Biebshop
• Gastvrouwen en -heren
• Activiteiten en aankleding
• PR/social media
• Externe projecten
• Iedereen doet mee in Lewenborg
Elke werkgroep heeft een coördinator, die wekelijks met de algemeen coördinator deelneemt aan het
coördinatieoverleg. Tijdens dit overleg komen zaken aan de orde als: afstemming werkzaamheden,
activiteiten, knelpunten, planning. Begin 2019 is er bij de Biebshop een assistent-coördinator
bijgekomen. Eind 2019 is de assistent een volwaardig coördinator geworden, met als hoofdtaak:
personele zaken van de Biebshop.
Gedurende 2019 hebben de coördinatoren meerdere keren een time-out of algeheel toegangsverbod
moeten geven aan bezoekers die zich niet aan de geldende huisregels hielden. Na de zomer waren er
ook twee incidenten tussen vrijwilligers, waardoor er bij de coördinatoren en vrijwilligers behoefte
ontstond om regels rondom grensoverschrijdend gedrag op te stellen.

Overleg & Informatie
De afdelingen Biebshop en Gastvrouwen en -heren hebben maandelijks een overleg.
De overige afdelingen zijn kleiner qua aantallen 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 Nieuwsbericht met de laatste nieuwtjes, activiteiten,
informatie over nieuwe vrijwilligers. De nieuwsbrief wordt samengesteld door de afdelingscoördinator
PR, in samenspraak met de algemeen coördinator.

Structuur en afspraken
Door de verdere professionalisering van de organisatie bestond er bij de vrijwilligers behoefte aan
duidelijker regels en afspraken rondom grensoverschrijdend gedrag. Tijdens het Breed Overleg in
oktober is er een werkgroep gevormd van vrijwilligers en een aantal coördinatoren die zich, samen
met de stagiair bijzondere doelgroepen, heeft beziggehouden met het opstellen van een protocol
rondom grensoverschrijdend gedrag. Hiervoor hebben zij diverse voorbeelden van andere
organisaties geraadpleegd. Daarnaast hebben de coördinator en een stagiair van het Open Hof
(dagopvang dak- en thuislozen) voorlichting gegeven over het sanctiebeleid dat zij hanteren. Op basis
van de opgedane kennis, hebben de vrijwilligers een concept-protocol voor De Oude Bieb geschreven.
Dat is in december 2019 goedgekeurd door de coördinatoren en ingevoerd.
Ook in 2018 bestond er binnen De Oude Bieb behoefte aan duidelijke regels. Hierop heeft een
werkgroep bestaande uit vrijwilligers en coördinatoren, concept-huisregels opgesteld voor zowel
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bezoekers als vrijwilligers. Deze regels zijn in januari 2019 voorgelegd aan de coördinatoren en
afdelingen en zijn in februari vastgesteld en verspreid onder de vrijwilligers en bezoekers.
Verder zijn in het voorjaar van 2019 vrijwilligerscontracten ingevoerd bij De Oude Bieb.
In aansluiting hierop, bestond ook de behoefte om bestaande takenlijsten van alle afdelingen te
actualiseren. Deze takenlijsten zijn samen met het model-vrijwilligerscontract vastgesteld. De
afgelopen jaren was er een scheefgroei ontstaan, waardoor een deel van de vrijwilligers wel
schoonmaakwerkzaamheden verrichtte en een ander deel niet. Aan de hand van de takenlijsten
hebben we dit rechtgetrokken. Helaas hebben 3 vrijwilligers besloten te stoppen met hun
werkzaamheden, omdat ze niet bereid waren alle taken uit te voeren.

Website
In 2019 hebben we de website verder geactualiseerd. De coördinator PR heeft te kennen gegeven dat
het tijd voor haar is om de vleugels buiten De Oude Bieb verder uit te slaan. We zijn vanaf november
op zoek naar een vervanger.

Gebouw
In maart 2019 hoorden we het fantastische nieuws dat De Oude Bieb nog een jaar langer gebruik kon
maken van het pand aan de Midscheeps. In verband hiermee bleek het noodzakelijk om een aantal
reparaties aan het dak, de verwarmingsketel en de boiler uit te laten voeren.

Crowdfunding
De Oude Bieb heeft in 2019 de zoektocht naar een nieuw onderkomen in de wijk Lewenborg met
vereende krachten voortgezet. Een moeizame zoektocht, door het ontbreken van voldoende
geschikte en beschikbare locaties in de wijk. Daarom werd het plan opgevat om met behulp van een
crowdfundingsactie geld in te zamelen, om eventueel zelf te kunnen investeren in een ‘eigen’
gebouw. Vanaf september zijn coördinatoren en vrijwilligers samen met de algemeen coördinator en
ondersteund door een ervaren externe kracht, een eigen actie gestart op 26 december. Op die dag
werd namelijk de VPRO-serie ‘De kracht van de kringloop’ uitgezonden, met De Oude Bieb volop in
beeld.
We hopen (nog steeds) dat veel mensen ons willen steunen door een donatie te doen.

Inbraken
In het najaar van 2018 is er in totaal vier keer ingebroken bij De Oude Bieb. Naar aanleiding van deze
inbraken werd er camerabewaking geïnstalleerd. Mede hierdoor kon de dader worden geïdentificeerd
en hebben we aangifte gedaan. De strafzaak werd in april 2019 behandeld. Het bleek om twee daders
te gaan, de hoofddader kreeg een taakstraf en beide daders moesten alle schade vergoeden. Die is
inmiddels volledig terugbetaald.

2.2 Ontwikkeling vrijwilligers
De Oude Bieb investeert nadrukkelijk in de ontwikkeling van haar vrijwilligers. Een groot deel van onze
vrijwilligers heeft door zijn financiële situatie geen toegang tot bijvoorbeeld opleidingen, trainingen of
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cursussen. Ook de fysieke of geestelijke gesteldheid kan hierbij een negatieve factor zijn. Het is onze
overtuiging dat ieder mens waardevol is en op zijn eigen wijze een belangrijke bijdrage kan leveren!
Mits mensen in staat worden gesteld om zich in eigen tempo en zonder dwang in een veilige
omgeving te ontplooien.
Wij zien hiervan dagelijks het positieve resultaat.

P-banen
In 2019 hebben in totaal 6 mensen een Participatiebaan gehad bij De Oude Bieb. 2 mensen zijn dit
jaar gestart met een P-baan en van 1 persoon liep het contract halverwege het jaar af (een
participatiebaan duurt maximaal 2 jaar). Hij is nog steeds als vrijwilliger actief bij De Oude Bieb.

Iedereen doet mee in Lewenborg
Dit pilotproject (zie 8. Pilot ‘Iedereen doet mee in Lewenborg’) is erop gericht dat vrijwilligers zich in
hun eigen tempo kunnen ontwikkelen. Deels door gebruik te maken van de aangeboden trainingen en
deels door individuele coaching.

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 wederom geslaagd.

HACCP (hygiënecode Horeca)
Twee vrijwilligers met een P-baan hebben deze training gevolgd en hun certificaat behaald. Mede
hierdoor hebben we de maandelijkse soepmaaltijd kunnen uitbreiden met een maandelijks
buurtmaaltijd. We streven ernaar om in 2020 wekelijks een maaltijd aan te bieden aan onze
bezoekers en vrijwilligers.

Stagiairs
Door stageplekken aan te bieden, stellen we leerlingen en studenten in staat zich te bekwamen in hun
beroeps- en werknemersvaardigheden in een sociaal-maatschappelijke omgeving. De Oude Bieb is
een erkend leerbedrijf voor de volgende opleidingen:

Entree
• Assistent dienstverlening en zorg
• Assistent Horeca, voeding of voedingsindustrie
• Assistent verkoop/retail
Handel, mode, ondernemerschap
• Verkoper detailhandel niveau I
• Verkoper detailhandel niveau II
VMBO leerwerktraject/Boris
• VMBO-Boris
Algemeen jaarverslag 2019 | Stichting De Oude Bieb Lewenborg

9

Zorg en welzijn
• Begeleider specifieke doelgroepen
• Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen
Wij zijn trots op het heugelijke feit dat onze collega Petra Derogee op 8 juli haar diploma MBO niveau
4 Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen heeft behaald. Zij heeft twee jaar stage gelopen bij
De Oude Bieb.

Wijkgilde
In september 2019 is het Wijkgilde van start gegaan. Het wijkgilde biedt mensen met een uitkering en
zonder diploma, de mogelijkheid om een MBO niveau 1 diploma te halen. De deelnemers volgen twee
dagdelen per week les en lopen daarnaast 20-24 uur per week stage. De lessen vinden plaats in
Beijum en in De Oude Bieb. Drie van onze vrijwilligers volgen een opleiding bij het Wijkgilde en lopen
stage bij De Oude Bieb. Zij hopen in juni 2020 hun diploma te behalen.

2.3 Voorlichting en juridische ondersteuning
Minimaloket
In maart heeft het Minimaloket voorlichting gegeven over diverse voorzieningen waar mensen
gebruik van kunnen maken.

Belastingspreekuur
Ook in maart heeft de sociaal raadvrouw twee belastingspreekuren verzorgd bij De Oude Bieb. Hier
werd gretig gebruik van gemaakt.

Sociaal Advocaat
Vanaf april 2019 is Mr. Suzan de Jong, van advocatenkantoor Suzan de Jong, als sociaal advocaat
verbonden aan De Oude Bieb. Ze is gespecialiseerd in alle rechtsgebieden rond de onderwerpen werk,
inkomen, uitkeringen, arbeidsongeschiktheid en jeugdrecht. Vrijwilligers en bezoekers kunnen bij haar
terecht. Het streven is dat ze in 2020 wekelijks spreekuur heeft bij De Oude Bieb. Tot die tijd kan er
telefonisch contact met haar worden opgenomen. In 2019 hebben diverse vrijwilligers en bezoekers
een afspraak met haar gemaakt.
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Gastheer Gerard (rechts op de rug gezien) speelt een spelletje kaart met bezoekers

3. Gastvrouwen en -heren
Het team gastvrouwen en -heren bestond in 2019 gemiddeld uit maar liefst 9 dames en 5 heren, die
de bezoekers met hun gastvrijheid echt het gevoel geven dat ze thuis zijn. Dat is de kracht van de
gastvrouwen en -heren van De Oude Bieb. Het team wordt aangestuurd door de coördinator
gastvrouwen en -heren. Dagelijks ontvangen we gemiddeld 50 bezoekers. Naast deze
werkzaamheden verzorgen de gastvrouwen en -heren ook de koffie en thee tijdens vergaderingen en
cursussen. Tevens houden ze de cursusruimte, keuken en de koffieruimte netjes. Buiten de reguliere
openingstijden, springen gastvrouwen en -heren vaak in bij speciale activiteiten in De Oude Bieb en bij
wijkgerichte activiteiten, zoals Buitenspeeldag en Burendag.

Stamtafel
De stamtafel in de huiskamer is de spil van De Oude Bieb. Hier bieden de gastvrouwen en -heren de
bezoekers koffie, thee en wat lekkers aan. Ze laten de mensen voelen en zien dat ze er mogen zijn.
Elke bezoeker van De Oude Bieb is van harte welkom om een kopje koffie te drinken aan de stamtafel.
De gastvrouwen en -heren nodigen ook 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 voorgaande jaren een stuk beter geworden. Veel vrijwilligers
en bezoekers hebben psychosociale problemen. Soms leidt dat tot overlast. Het 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 8. Pilot ‘Iedereen doet mee in
Lewenborg’). Mede op verzoek van vrijwilligers zelf, zijn er diverse trainingen en cursussen
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georganiseerd die ertoe leidden dat de gastvrouwen en -heren weerbaarder werden en zich sterker
gingen voelen. Zo kunnen zij de bezoekers met een rugzakje beter benaderen.
In de maandelijkse vergaderingen en Intervisie behandelen we onder meer casussen en deelt
iedereen zijn ervaringen en technieken met elkaar. Hierdoor durven de gastvrouwen en -heren en
hun grenzen beter aan te geven. Dit heeft, naast andere resultaten, geresulteerd in een definitief
huisverbod voor een bezoeker die 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. De
maaltijden worden in één van de keukens van 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 maaltijden. Op deze manier worden bezoekers geactiveerd en krijgen
mensen het gevoel dat ze meedoen en erbij horen. Hier nemen gemiddeld 40 bezoekers en
vrijwilligers aan deel. De maaltijden zijn een groot succes en er zijn daarom plannen om in 2020
wekelijks een maaltijd aan te bieden.
In mei 2019 hebben de twee koks met een participatiebaan hun HACCP gehaald.
Naast de vaste maaltijden hebben 8 vrijwilligers van De Oude Bieb in december het jaarlijkse
Kerstdiner voor wijkbewoners met een kleine beurs bereid, in samenwerking met WIJ Lewenborg,
Het Dok en het Leger des Heils. In totaal hebben zij voor 110 personen gekookt.
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Tijdens de officiële ingebruikname van de verruimde Biebshop. Links Biebshopcoördinator Caroline Wijma

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.
Er werkten in 2019 17 vrijwilligers, aangestuurd door de coördinator en assistent-coördinator
Biebshop. Zij zijn beiden belast met het verder professionaliseren van de winkel. Om een en ander in
goede banen te leiden is er maandelijks een Biebshopoverleg.
In 2019 hebben 2 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 bezoekers
Het aantal bezoekers is in 2019 wederom toegenomen. Naast een groot aantal vaste klanten trekt de
Biebshop steeds meer nieuwe klanten, ook van buiten de wijk Lewenborg. Doordat we landelijke
bekendheid kregen vanwege de opnames van de VPRO, kwamen er eind 2019 ook klanten uit andere
provincies. 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.
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Verhoogde omzet
De inbreng is enorm toegenomen en mede daardoor is de omzet in 2019 opnieuw gestegen. Door
deze groei is er regelmatig een tekort aan opslagruimte, wat het een grote uitdaging maakt om alle
goederen zo snel mogelijk te sorteren. In januari 2019 hebben we de oppervlakte van de winkel met
20 vierkante meter kunnen uitbreiden en is er een grotere sorteerruimte gerealiseerd. Goederen die
wij niet meer kwijt kunnen in de opslag, worden gedoneerd aan kledingbank de Zeecontainer of in
onze weggeefkast geplaatst.

Internetverkoop
Naast de fysieke verkoop in de winkel hebben we in 2019 ook weer goederen verkocht via internet:
Marktplaats en Bol.com. Een van de vrijwilligers met een participatiebaan heeft deze taak op zich
genomen. Naast de verkoop van goederen, heeft een andere vrijwilliger het op zich genomen om
boeken te verkopen via Marktplaats. Dit blijkt een gestaag groeiende inkomstenbron te zijn. Omdat er
een vrijwilliger is die de financiële administratie uitvoert, is er meer zicht op de inkomsten en welke
goederen het best verkopen (kleding en kleingoed).
Een van onze vrijwilligers is in 2019 gestart met het ‘pimpen’ van ingebracht meubilair. Dat wordt ook
in de winkel verkocht.

Biebbus
In 2018 heeft De Oude Bieb een bestelbus kunnen aanschaffen, die eraan heeft bijgedragen dat de
omzet ook in 2019 nog verder is gegroeid. Naast het bezorgen van goederen, kunnen we ook spullen
halen. Tevens wordt de bus regelmatig ingezet als grofvuildienst voor de inwoners van Lewenborg
met een kleine beurs en voor wijkgerichte activiteiten zoals de Milieustraat of het ophalen van de
Lewenborger bij de drukkerij en rondbrengen bij de bezorgers.
De Biebshop doneert regelmatig artikelen om wijkactiviteiten op te leuken en aan te kleden, zoals de
avonden van Golvend Lewenborg of ouderengroep de Muiterij.
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Samen aan de slag om poppenhuismeubeltjes te repareren

5. Activiteiten
Verwenmiddag
In maart was de landelijke actie van NL Doet
via het Oranjefonds. Wij hebben een
bescheiden subsidie aangevraagd voor een
verwenmiddag voor vrouwelijke bezoekers van
De Oude Bieb.
Via een intekenlijst konden de dames zich
opgeven. Twee scholieren sloten zich aan bij
onze actie. De dames kregen een goodiebag
mee en konden zich laten verwennen met
massages, nagelstyling, gezichtsmaskers en
een high tea.

Burendag
Burendag werd dit jaar groots gevierd op de
vrijdag, Samen met de andere organisaties
(WIJ, Het Dok) hebben we op verschillende
locaties een Italiaans buffet georganiseerd. Er
waren daarvoor kaarten beschikbaar in de
voorverkoop en een aantal vrijkaarten voor de
mensen die hebben meegeholpen met het
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koken en de catering.
Het zonnige weer werkte sfeerverhogend.

Kerstdiner
Inmiddels al een traditie aan het worden: het
kerstdiner voor minima die we samen met het
Leger des Heils, Het Dok en WIJ hebben
georganiseerd. Drukbezocht en sfeervol en de
gasten werden goed voorzien van een lekker
diner. In de foyer werden ze ontvangen door
een muzikaal combo.

Vaste activiteiten
De handwerkclub ‘Get Hooked’ heeft dit jaar
een aantal nieuwe deelneemsters getrokken
die inmiddels al tot de vaste groep
handwerksters behoren. Get Hooked is op de
dinsdag- en vrijdagochtend en op de
woensdagavond. Breien, haken, diamond
painting, kleurboeken, klei, alles passeert de
revue. De vaste groep dames die Get Hooked
bezoekt is intussen een hechte groep
geworden.
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Crea bea middag

Inloopatelier

De samenwerking met de mevrouw die de
creatieve middag organiseerde, is gestopt. Een
vrijwilliger heeft het in de zomervakantie nog
trachten op te pakken, maar er bleek te weinig
animo voor te zijn.
Voor de kerst is er nog een creatieve middag
geweest met kerststukjes maken. Dit was een
succesvolle middag.

Het inloopatelier kent een grote en hechte
groep deelnemers die na het schilderen op de
donderdagochtend dikwijls aanschuiven bij de
Soep & Kletskoek of de maaltijd.

Wandelgroep in stappen
De wandelgroep heeft nog niet echt stappen
kunnen maken om een bestendige activiteit te
worden. Wel zijn er enkele wandelingen
geweest.

Bingo!
De bingo op elke eerste woensdagmiddag van
de maand is een schot in de roos. Hij wordt
goed bezocht en vindt plaats onder de
bezielende leiding van onze spelleider.

Koor ‘Zin in zingen’
Het koor onder leiding van dirigente Truus
Schouten repeteert elke woensdagochtend in
het atelier of de
cursusruimte. Ook hier weer een grote groep
enthousiaste deelnemers, veel dames en een
enkele heer.

Zen worden
Op elke eerste maandagmiddag van de maand
geeft een van onze vrijwilligers aan ons team
de mogelijkheid voor een massage of
reikibehandeling. Dit wordt zeer gewaardeerd
op de werkvloer. De turbulentie die De Oude
Bieb kent, komt dan even tot stilstand.

Klaverjassen
Op vrijdagmiddag wordt er door een vast
groepje een middag geklaverjast.

Inzet Oude Bieb bij milieustraten
De Oude Bieb heeft al een aantal keren geassisteerd tijdens de milieustraten die in de wijk werden
georganiseerd door Golvend Lewenborg en de gemeente, afdeling Groningen Schoon Dankzij Mij.
De inzet van De Oude Bieb bus is daarbij onmisbaar, omdat niet iedereen fysiek in staat is zijn afval
(grofvuil, oud ijzer, elektra) zelf in te leveren bij de containers die dan ergens in de wijk voor een dag
geplaatst worden. Vrijwilligers van De Oude Bieb assisteren bij de milieustraat en de koffie en lunch.
Ook het Leger des Heils is meestal betrokken bij de milieustraten. En er zijn altijd wel goede spulletjes
die aan het eind van de dag over zijn en dan in de Biebshop terechtkomen.
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Vrijwilliger Jaap Huttinga wordt geïnterviewd door OOG TV

6. PR en Communicatie
PR en Communicatie stonden in 2019 goed op de kaart binnen De Oude Bieb. Met de regelmaat van
de klok werden berichten op onze website en Facebook gezet, variërend van sfeerimpressies,
gewijzigde openingstijden, het winkelaanbod en natuurlijk de activiteiten. De groep volgers van de
Facebookpagina groeit nog steeds, veel berichten worden geliket en de achterban deelt veel
berichten van De Oude Bieb.
Instagram is er in 2019 bijgekomen als tweede social mediakanaal om actief op te zijn. De website
wordt gecheckt of de informatie nog actueel is en daar waar nodig gewijzigd of aangevuld. Ook
worden er nieuwtjes en blogs op geplaatst.
Uiteraard zijn er veel foto’s gemaakt tijdens de draaidagen van de VPRO-crew die opnames maakte
binnen De Oude Bieb voor de serie ‘De kracht van de kringloopwinkel’. Het hele VPRO-avontuur heeft
uitgebreid aandacht gekregen op onze social mediakanalen.
De Oude Bieb heeft een vaste rubriek in wijkkrant de Lewenborger, met daarin het laatste nieuws. In
2019 is herhaaldelijk opgeroepen om mee te denken over nieuwe huisvesting voor De Oude Bieb. De
herhuisvesting van De Oude Bieb leeft in de wijk. Veel mensen denken mee, vragen hoe het er voor
staat of komen met suggesties.

Crowdfunding
In het najaar is gestart met de crowdfundingsactie om De Oude Bieb te helpen verhuizen, waar geld
voor nodig is om in de toekomst te kunnen blijven bestaan. We lanceerden de actie met de start van
de VPRO-serie.
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Vanaf dat moment werd de social media heel actief ingezet ten bate van de crowdfunding. Een
marketingstrategie werd uitgezet en via verschillende mediakanalen gedeeld (Facebook, Instagram,
website, wijkkrant).
Een speciale website via het platform ‘Doneeractie’ ging in de lucht en op social media en via een
speciale button op de website van De Oude Bieb werd naar de doneeractie verwezen.
In De Oude Bieb kwamen posters en ansichtkaarten te liggen om aandacht te vragen voor de
doneeractie. Op posters en kaarten stond een QR-code en op beide stond relevante informatie
vermeld om ook op deze manier mensen te prikkelen iets te doneren.
Er is in de kerstvakantie massaal gedoneerd. Op 26 december noteerden we 1800 berichtviews, naar
aanleiding van een bericht over de VPRO-serie en de daaraan gekoppelde boodschap met betrekking
tot de crowdfunding.

Flyers, posters, notulen en maandbericht
Er worden regelmatig flyers en posters gemaakt voor de activiteiten, met name voor de
dienstmededelingen, bingo, de maaltijd en de Soep & kletskoek. Dat wordt door verschillende
vrijwilligers opgepakt.
Notulen en het maandbericht worden door meerdere vrijwilligers gemaakt en opgesteld.
Daarnaast zijn het afgelopen jaar verscheidene persberichten de deur uitgegaan naar aanleiding van
de VPRO-serie, de herhuisvesting en de doneeractie.
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De tassen van de kerstpakkettenactie voor minimagezinnen staan klaar

7. Projecten
Buurtconciërges
De twee buurtconciërges hebben in 2019 geheel als vrijwilliger de wijk schoon gehouden. Ze gaan
bijna dagelijks op pad om zwerfafval te verwijderen en hebben geassisteerd bij de Milieustraten die
op diverse locaties in de wijk plaatsvonden. Daarnaast onderhouden ze de tuin van De Oude Bieb en
dragen regelmatig hun steentje bij om te zorgen dat het rondom De Oude Bieb netjes blijft.

Kerstpakkettenactie
De Oude Bieb heeft traditiegetrouw ook in 2019 weer kerstpakketten beschikbaar gesteld voor 30
minimagezinnen/vaste bezoekers van De Oude Bieb. De Winkeliersvereniging heeft net als vorig jaar
per pakket een waardebon van 10 euro voor de COOP supermarkt beschikbaar gesteld. Mede
hierdoor hebben we een groot aantal mensen een mooie kerst kunnen bezorgen.

Kerstdiner
Op 23 december heeft De Oude Bieb samen met het Leger des Heils, wijkcentrum Het Dok en WIJ
Lewenborg het jaarlijkse Kerstdiner voor de minima in de wijk georganiseerd. Er werd door onder
meer 10 vrijwilligers van De Oude Bieb gekookt voor 120 personen. Zij hebben de driegangen maaltijd
genuttigd in een wederom prachtig aangeklede Grote Zaal van Het Dok. De gasten konden tijdens de
maaltijd luisteren naar kerstliedjes die werden gezongen door het koor van De Oude Bieb ‘Zin in
zingen’. Het was een zeer geslaagde avond en de samenwerking verliep naar volle tevredenheid.
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Wijkwerkgroep tegen eenzaamheid
In 2019 hebben de deelnemers van deze werkgroep, waarin onder meer Humanitas, WIJ Lewenborg,
Leger des Heils, Groninger Forum, Vrouwencentrum De Boei en Gemeente Damsterboord, besloten
om de samenwerking in een andere vorm voort te zetten. De meeste organisaties nemen deel aan de
Proeftuin Lewenborg − onderdeel van De Oude Bieb − en van daaruit zijn diverse initiatieven
ontstaan. Zo is het project ‘Buurten met een bakkie’ gestart (zie 9. Wijkinitiatieven en Samenwerking).

Taalhuis
In oktober 2018 werd De Oude Bieb gevraagd om deel te nemen in 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 biedt het Taalhuis informatie over
opleidingen, cursussen, taalcafés en andere vrijwilligersprojecten in de stad gericht op taal, rekenen
en digitale vaardigheden.
Het 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 Taalhuis
Lewenborg is op 21 maart 2019 officieel van start gegaan. De taalcoördinator van het Taalhuis
Lewenborg houdt twee keer per week spreekuur, een keer in Het Dok en een keer in De Oude Bieb.
De start van Taalhuis Lewenborg was een groot succes: meer dan men in andere wijken gewend was,
blijkt er in Lewenborg grote belangstelling van wijkbewoners voor deze ondersteuning.

Jaarlijkse busreis kinderen
Ook dit jaar zijn we met een groep kinderen uit de wijk van minimagezinnen naar het pretpark
Drouwenerzand geweest. Elk jaar gaan we met ongeveer 50 kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar,
in een dubbeldekker bus op pad. Dit is keer op keer dolle pret. Er gaan 12 vrijwilligers mee om de
kinderen te begeleiden. Dit jaar hadden we erg mooi pretpark weer en was de dag een groot feest.
We kunnen terugkijken op een geslaagde dag met hele blije gezichten.
De busreis wordt mede mogelijk gemaakt door het WIJ-team, het Leger Des Heils en Golvend
Lewenborg. De ouders betalen een eigen bijdrage van 7,50 euro.

Proeftuin Lewenborg
In 2019 is weer volop gewerkt in de Proeftuin Lewenborg. Dat gebeurt één keer in de 7 weken. De
deelnemers in de proeftuin zijn onder meer: Humanitas, WIJ Lewenborg, Leger des Heils, PKN
Damsterboord, een bewoner van Lewenborg, gemeente Groningen, De Bij/drage, Golvend
Lewenborg, De Scheepsraad en De Oude Bieb.
Doel van het werken in de proeftuin is om de formele en de informele zorg met elkaar te verbinden.
Door samenwerking met de instellingen in de wijk wordt gepoogd bewoners die problemen
tegenkomen in het leven zoveel mogelijk in de wijk op te vangen, zodat zij niet direct in zorgsystemen
belanden. Een aantal initiatieven is aan de orde geweest, zoals:
• Samen sterk met talent
• Pioniersplek Damsterboord
• Bakkie bij de buren
• Max mobiel
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•
•
•

Proeverij van vrijwillig geluk
Vreedzame Wijk
ABCD methode

Een constatering is dat de bewoners, op één uitzondering na, onvoldoende in de proeftuin zijn
vertegenwoordigd. De afspraak is dat iemand vanuit de proeftuin aanwezig is op de avonden van
Golvend Lewenborg en zodoende zaken kan oppikken die vanuit de bewoners komen.

EAPN
Op 20 september 2019 hebben we een workshop gehouden in samenwerking met het European Anti
Poverty Network (EAPN). Zij waren op zoek naar input van de doelgroep die in armoede leeft en de
professionals die hen bijstaan. In de workshop zijn ideeën verzameld om armoede te voorkomen en
er beter mee om te gaan. Voorwaarde was dat tenminste 60% van de deelnemers zelf te maken heeft
(gehad) met armoede en dat de subgroepen voorgezeten werden door mensen die armoede uit eigen
ervaring kennen.
Deze input nemen zij mee naar de landelijke en Europese politiek. Tijdens de workshop ‘De Puzzel van
Armoede’ zijn 30 deelnemers in 5 groepen in gesprek gegaan over een aantal vragen, zoals:
• Hoe kan de wijk verbeterd worden?
• Hoe nodig je anderen uit naar De Oude Bieb te komen?
• Hoe kan De Oude Bieb zich verder ontwikkelen?
• Wat kan/wil jijzelf bieden?
Hieruit is een aantal ideeën gekomen, maar vooral ook zaken die op een andere manier geregeld
zouden moeten worden.
Het was vooral een mooie middag, waarin iedereen de kans kreeg zijn input te leveren en zich
gehoord voelde. En waar een mooie samenwerking tussen de doelgroep en de professionals
ontstond.

VPRO-serie ‘De kracht van de kringloopwinkel’
In maart 2019 werd De Oude Bieb door de VPRO benaderd om deel te nemen aan een serie over
kringloopwinkels. Het tweede seizoen van de serie heet ‘De Kracht van de Kringloopwinkel’ en gaat
vooral in op de rol die kringloopwinkels hebben in het dagelijks leven van de mensen die er werken.
De Oude Bieb werd samen met drie andere kringloopwinkels geselecteerd. Van april tot en met juni
zijn de researcher en de regisseur van het programma diverse keren op bezoek geweest om kennis te
maken met vrijwilligers en bezoekers van De Oude Bieb. Beiden hebben intensief gesproken met
verschillende mensen in De Oude Bieb en een aantal van hen is op een zeer respectvolle en prachtige
manier in beeld gebracht. Van half juni tot november zijn er diverse draaidagen geweest.
De opnames van de VPRO waren een bijzondere ervaring voor alle vrijwilligers en bezoekers.
Gespannen en vol verwachting hebben mensen openhartig hun verhaal gedaan en verteld waarom De
Oude Bieb zo belangrijk voor ze is en hoe die bijdraagt aan hun ontwikkeling en levensplezier.
Van 23 t/m 27 december zijn er dagelijkse uitzendingen geweest, met als uitsmijter aflevering 4 en 5,
waarin een zeer mooi portret van De Oude Bieb en de deelnemende vrijwilligers is vertoond.
We kijken bijzonder tevreden terug op deze unieke ervaring en zijn trots op de mensen die zo moedig
zijn geweest om hun verhaal te vertellen.
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Provinciale Vrijwilligersprijs 9 december
In oktober kregen we bericht dat de Oude Bieb was geselecteerd voor de Provinciale Vrijwilligersprijs
in de categorie: Leefbaarheid. Op 9 december werden tijdens een feestelijke avond in het
Provinciehuis, video’s vertoond van alle genomineerde organisaties, waarna gedeputeerde Tjeerd van
Dekken de prijswinnaars bekendmaakte. De Oude Bieb heeft de aanmoedigingsprijs van 1000 euro
gewonnen!
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8. Pilot ‘Iedereen doet mee in Lewenborg’
Zelfregie & Herstel
In 2017 werd gestart met de voorbereiding van 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 op dat moment een
externe ervaringsdeskundige coach en een ervaringsdeskundige coach van eigen kweek verbonden
zijn: de projectuitvoerders. De interne coach vervulde hiermee tevens haar stageopdracht.

Samenwerkingsverband
De pilot kwam tot stand in samenwerking met de Stichting Centrum voor Zelfregie en Participatie. Zij
hebben de noodzakelijke kennis in huis op het gebied van zelfregie en herstel en beschikken over een
groot netwerk ervaringsdeskundige coaches. Zij leverden de externe ervaringsdeskundige coach, die
samen met de interne ervaringsdeskundige coach kwartiermaakte voor de start van de pilot. Vanuit
deze stichting werd een projectleider benoemd, die samen met de algemeen coördinator van De
Oude Bieb de projectcoördinatie uitvoert.
Ieder kwartaal overleggen de besturen van beide stichtingen over de voortgang en eventuele
knelpunten.

Organisatie project: in de praktijk
De Oude Bieb beoogt met het project, door scholing en ondersteuning van de vrijwilligers, de
zelfregie van henzelf en bezoekers te bevorderen en afhankelijkheid van (reguliere) hulpverlening te
doorbreken.
De opzet van het pilotproject is dat we vraaggericht werken, vrijwilligers kunnen bij de
projectuitvoerder aangeven waar ze behoefte aan hebben. De projectuitvoerder gaat hierover in
gesprek met individuele vrijwilligers en schuift aan bij interne overleggen om de vraag op te halen.
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Mede op basis van de resultaten uit de trainingen in 2018, hebben er aanvullend in 2019 twee
trainingen Grenzen Aangeven plaatsgevonden. De training bestond uit twee dagdelen met na een
maand een follow-up. Per keer hebben er 10 vrijwilligers deelgenomen. In totaal dus 20 vrijwilligers.
Om aan de vraag en de behoefte van de vrijwilligers te voldoen is er een passende trainer gevonden.
Dit is bij onze vrijwilligers erg belangrijk.
Een leuk bijeffect is dat door het enthousiasme van de vrijwilligers, ook de bezoekers hebben
gevraagd om een training Grenzen Aangeven.
Enkele citaten van deelnemers
ü ‘Supertraining, erg praktisch’
ü ‘De training geeft mij handvatten’
ü ‘Erg dicht bij de werkelijkheid en bij jezelf door veel praktijkvoorbeelden’
ü ‘Geeft inzicht in je eigen handelen en laat je hierover nadenken’
Naar aanleiding van de training Grenzen Aangeven ontstond er behoefte aan nieuwe huisregels voor
vrijwilligers en bezoekers en is er een nieuw en duidelijk sanctiebeleid opgesteld. Dit is samen met de
vrijwilligers tot stand gekomen.

Nieuwe ontwikkelingen
De projectuitvoerder heeft de POH-GGZ van het Gezondheidscentrum in de wijk uitgenodigd om een
gastles te geven over psychiatrische ziektebeelden en hoe hiermee om te gaan. Dit is als zeer
waardevol ontvangen. Er waren echter nog veel onbeantwoorde vragen. Een volgende lezing staat
daarom op de planning voor 2020.
Er vinden maandelijks nog steeds intervisiebijeenkomsten plaats speciaal gericht op de gastvrouwen/heren. Eén van de gastvrouwen heeft zich zo ontwikkeld dat zij in staat is om de intervisie te leiden,
onder begeleiding van de projectuitvoerder. Tijdens deze intervisies wordt er gekeken naar de
kwaliteiten en valkuilen van de vrijwilligers en geïnventariseerd waar ze nog ondersteuning en hulp bij
nodig hebben.
Het project Soep & Kletskoek (opgezet door de projectuitvoerder) is uitgebreid met een
Buurtmaaltijd. Gemiddeld nemen daar 45 mensen aan deel. We willen in de toekomst vier keer per
maand soep of een maaltijd aanbieden.
Wandelgroep in stappen vindt nog steeds maandelijks plaats van maart tot en met oktober. De
meeste deelnemers hebben een lichamelijke beperking en lopen het liefst met beter weer. Bij
regenachtig weer doen ze binnen een beweegactiviteit.
De Oude Bieb heeft deelgenomen aan Let’s Gro (jaarlijks inspiratiefestival over de toekomst van de
stad Groningen). De projectuitvoerder werd geïnterviewd tijdens de openingsactiviteit met als thema
Positieve Gezondheid. Tijdens workshops konden we ervaringen uitwisselen met andere initiatieven
en ons netwerk verbreden.
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Deelnemers
Er zijn in 2019 zo’n 52 vrijwilligers actief in De Oude Bieb. Zij nemen alle deel aan de pilot. Deels nog
weinig intensief, omdat ze incidenteel een beroep doen op de projectuitvoerder van de pilot. Deels
intensief omdat ze deelnemen 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.

Resultaten
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. Ook buiten de wijk merken we belangstelling
voor het project. Regelmatig krijgen we verzoeken van organisaties die eens langs willen komen om
meer te horen over onze ervaringen met het project.
Bij vrijwilligers zien we een groter bewustzijn dat iedere bewoner mee moet kunnen doen.
Er is wel gebleken dat er voor de toekomst een lange adem nodig is. Vaak is het zo dat door de
enorme rugzak die veel vrijwilligers dragen, het twee stappen vooruit en één achteruit is. Daarom
hopen we op een vervolg voor 2020 en zijn we daar al hard voor aan de slag.
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Tijdens de barbecue voor de vrijwilligers

9. Wijkinitiatieven & Samenwerking
De afdeling Wijkinitiatieven & Samenwerking heeft in 2019 mínder energie gericht op deelname aan
stadsbrede bijeenkomsten, maar heeft méér ingezet op de mogelijkheden in de directe omgeving van
De Oude Bieb; de wijk Lewenborg. Als verbindingsofficier tussen De Oude Bieb, andere
(vrijwilligers)organisaties en de wijkbewoners. Wat leeft er in de wijk? Waar hebben de bewoners
behoefte aan en hoe kunnen we daar als Oude Bieb een rol in spelen?
Maandelijks zijn we vertegenwoordigd bij centrale wijkbijeenkomsten en heeft de coördinator
wijkinitiatieven een rol in het aanjagen van activiteiten en het stimuleren van actieve deelname bij
bewoners. Om bewoners individueel te bereiken zijn we in samenwerking met andere organisaties
gestart met ‘Buurten met een bakkie’. Huis-aan-huis mensen bezoeken met een mand koffie, thee en
koekjes en vragen hoe het met ze gaat en hoe ze zich in de wijk voelen.
Naast de mogelijkheden die we bieden om actief deel te nemen aan het maatschappelijk leven in de
wijk, biedt De Oude Bieb ook een podium voor wijkactiviteiten. Samen met de initiatiefgroep ‘Samen
klinkt het beter’, organiseert de coördinator wijkinitiatieven muziekavonden in De Oude Bieb. Zo’n 30
tot 40 wijkbewoners genieten van livemuziek waar ze ook zelf aan mee mogen doen.
Mede door deze dynamiek van samenwerken en organiseren, is De Oude Bieb niet alleen een
gelegenheid waar mensen elkaar ontmoeten, maar ook een plek om je weg in de wijk te zoeken. Hoe
zit de sociale infrastructuur in elkaar? We kennen niet alleen bewoners, maar ook de wijk.
Ondertussen zijn in 2019 de banden met de wijkraad verstevigd. Een hechtere samenwerking tussen
de afdeling wijkinitiatieven en wijkraad De Scheepsraad leidt in 2020 tot een overkoepelende
wijkorganisatie waar ook De Oude Bieb een stem in heeft. Een brede bewonersvertegenwoordiging is
het doel, waardoor we meer samenhang in de wijk creëren.
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9.1 Netwerkpartners
Wijkcentrum Het Dok
Vanaf het najaar 2018 is het afstemmingsoverleg hernieuwd leven ingeblazen en van start gegaan. Bij
dit overleg zitten vertegenwoordigers van Het Dok, WIJ Lewenborg, Vrouwencentrum De Boei en
Forum Lewenborg.
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. In 2019 hebben we een
start gemaakt met het maken van een totaaloverzicht van activiteiten die in Lewenborg worden
aangeboden. Deze worden 3 keer per jaar gepubliceerd in wijkkrant de Lewenborger.
We maken gebruik van de keuken in jongerencentrum ’t Schip (Het Dok), voor de bereiding van de
Soep & Kletskoek, de Buurtmaaltijd en het kerstdiner.

‘Op weg naar werk festival’
In maart werd voor het eerst het ‘Op weg naar werk festival’ georganiseerd. Verschillende
organisaties, waaronder de gemeente Groningen en het Leger des Heils, organiseerden het festival in
wijkcentrum Het Dok. De Oude Bieb was met een stand aanwezig. Het festival is een daverend succes
gebleken.

Burendag 27 september
Op vrijdag 27 september hebben De Oude Bieb, wijkcentrum Het Dok, WIJ Lewenborg en Roef
gezamenlijk een Burendag georganiseerd op de pleinen achter de Bieb en rondom Het Dok. Het
thema was ‘Italië’ en mensen konden eens strippenkaart kopen om daarmee bij acht verschillende
kraampjes iets Italiaans te eten of een drankje te halen. Ook voor kinderen waren er diverse
activiteiten. Het geheel werd muzikaal omlijst door optredens van een gelegenheidsformatie
bestaand uit muzikanten uit de wijk. Het was zo gezellig dat buurtbewoners spontaan een dansje
deden. Ruim 150 buurtbewoners hebben deelgenomen aan deze versie van een zeer geslaagde
Burendag. De samenwerking verliep voorspoedig en het streven is dat we dit in 2020 opnieuw op
deze wijze gaan organiseren. De Oude Bieb ontving voor de organisatie een bijdrage van het
Oranjefonds.

‘Proeverij vrijwillig geluk’ 31 oktober
In het kader van Let’s Gro, hebben het Leger des Heils, WIJ Lewenborg en De Oude Bieb een
‘Proeverij vrijwillig geluk’ georganiseerd. Bewoners van Lewenborg die op zoek zijn naar (ander)
vrijwilligerswerk gingen op de fiets langs diverse vrijwilligersorganisaties in de wijk. Daar kreeg
mensen toelichting op de organisatie en de werkzaamheden. Bij elke organisatie konden deelnemers
meteen proeven aan de werkzaamheden door een half uurtje mee te werken. De Oude Bieb
fungeerde als start- en eindpunt. Dat begon met een soepje en eindigde met een hapje en een
drankje. De deelnemers waren enthousiast over deze manier van kennismaken met de verschillende
organisaties in Lewenborg.
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Collegetour
Zo’n drie keer per jaar maakt het College een tour naar de wijken om meer te horen van de
ontwikkelingen die daar plaatsvinden. In november ging de tour naar Haren en Ten Boer met een
tussenstop in Lewenborg waar De Oude Bieb werd bezocht. Er kwamen vijf wethouders op bezoek.
Het programma bevatte twee presentaties van vrijwilligers in De Oude Bieb, zij vertelden hun
levensverhaal waarin De Oude Bieb een grote rol gespeeld heeft en nog speelt.
De algemeen coördinator gaf een inkijkje in de dagelijkse praktijk van De Oude Bieb.
Aan het eind van het bezoek maakte de gebiedsmanager van stadsdeel Oost bekend dat het
gebiedsteam Oost een jaar lang de huur van het nieuw te gebruiken pand gaat betalen.
Dat was goed nieuws in een prettige bijeenkomst.

Netwerk Positieve gezondheid Groningen
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. Tijdens het Let’s Gro festival op 30 oktober heeft Machteld Huber een presentatie gegeven
over haar gedachtegoed1, enkele vrijwilligers, een stagiair en de algemeen coördinator waren hierbij
aanwezig. Petra Derogee, de projectuitvoerder van de pilot ‘Iedereen doet mee in Lewenborg’ werd
voorafgaand aan de presentatie van Machteld Huber geïnterviewd.

9.2 Samenwerkingspartners
Gemeente
Met het gebiedsteam van de gemeente bestaat al vanaf de start in 2014 van De Oude Bieb een meer
dan goede 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 de
gebiedsmanager en het gebiedsteam. Wij zijn heel blij met die ondersteuning en goede band.

Woningcorporatie Lefier
Er is een goede band tussen De Oude Bieb en woningcorporatie Lefier. Dat was belangrijk in verband
met de datum van 1 juli 2019, en is dat nog meer sinds de einddatum opnieuw met een jaar is
verlengd tot 1 juli 2020. November 2019 werd gekozen voor het voormalig Vensterhuis als nieuwe
locatie om in 2020 naartoe te verhuizen. Ook het Vensterhuis is eigendom van Lefier.

WIJ-team
De Oude Bieb heeft met het WIJ-team een goede vorm van samenwerking ontwikkeld. De fysieke
nabijheid van beide organisaties, maakt dat extra makkelijk. Maar is ook noodzakelijk om incidenteel

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 fysieke, emotionele en
sociale levensuitdagingen om te gaan en zo veel mogelijk eigen regie te voeren. In deze visie is gezondheid niet meer het
domein van zorgprofessionals, maar van ons allemaal. Het gaat immers om het vermogen om met veranderende
omstandigheden om te gaan.
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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 om in een andere vorm een meer
structureler samenwerkingsverband aan te gaan, samen met andere organisaties in en rondom de
wijk, is deels verschoven naar een ander platform. Naar verwachting zal dat deel van de
samenwerking (opbouwwerk) een plek krijgen in de nieuw te vormen wijkraad in 2020.

Leger des Heils
Vanuit het Leger des Heils is gedurende heel 2019 een vaste kracht bij De Oude Bieb gedetacheerd
geweest voor sociale activering. Zij is twee dagen aanwezig en op veel verschillende fronten actief.
Haar aanwezigheid is van grote meerwaarde geweest en de samenwerking is voorbeeldig verlopen,
ook door haar deelname aan de Proeftuin en verkennende gesprekken met AtHomeFirst. Tegen het
einde van het jaar stelde zij haar beoogde opvolger aan ons voor, die haar één dag per week komt
vervangen. Wij zien haar niet graag vertrekken.

AtHomeFirst
AtHomeFirst is verantwoordelijk voor het Gebied Ondersteunend Netwerk (GON) Oost (Lewenborg,
Beijum en Ten Boer). Alle aanvragen voor Dagbesteding en Begeleiding die bij het WIJ-team
binnenkomen worden door een regisserend begeleider van AtHomeFirst gezien en samen met de
inwoner wordt er een keuze gemaakt door welke organisatie de inwoner wordt geholpen. Ook biedt
AtHomeFirst huishoudelijke ondersteuning in de stad Groningen.
Een van de opdrachten die AtHomeFirst heeft, richt zich op het samenwerken met en versterken van
diverse voorzieningen in Lewenborg. De Oude Bieb is voor AtHomeFirst het voorbeeld van een
laagdrempelige voorziening in de wijk Lewenborg waar inwoners elkaar ontmoeten en, waar
nodig, een stapje verder worden geholpen. Voor AtHomeFirst een prachtig initiatief om mee samen
te werken en te ondersteunen. In dit kader is in 2019 door AtHomeFirst samen met De Oude Bieb een
aanvraag gedaan voor een Algemene Voorziening en is deze gehonoreerd door de gemeente
Groningen. Het jaar 2020 zal worden gebruikt om dit met elkaar te concretiseren. Uiteraard zal het
unieke verhaal van De Oude Bieb hierin leidend zijn en zetten we vooral in op het versterken en
ondersteunen van de activiteiten.

Huis van Diensten
In juli werd een samenwerking aangegaan met het ‘Huis van Diensten’. Een professionele
dienstverlener die als externe partij samen met ons een beleids- en businessplan gaat schrijven. Zij
hebben veel ervaring met het schrijven van beleid, strategische verkenningen en meer. Het document
is nodig om inzichtelijk te maken wie we zijn, wat we doen, hoe en waarom en voor wie we dat doen
en met name: wat de effecten zijn. Vooral richting gemeente, onze grootste financier en
samenwerkingspartner, maar ook voor onze andere samenwerkingspartners.
Tijdens het werkbezoek van wijkwethouder Mattias Gijsbersten in oktober kon het gereedgekomen
plan officieel aan hem overhandigd worden, inclusief een cijfermatige onderbouwing. Het plan werd
positief ontvangen en deed waarvoor het bedoeld was. Veel dank daarom voor de inzet van het Huis
van Diensten.
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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 is als medeorganisator en
co-projectcoördinator namens deze stichting vanaf de start van de voorbereidingen bij het project
betrokken. De Stichting Centrum voor Zelfregie & Participatie brengt naast inhoudelijke kennis ook de
benodigde menskracht in. Afvaardigingen van beide stichtingen werken samen in de ‘Proeftuin’. Ieder
kwartaal vindt er bestuurlijk overleg plaats tussen beide stichtingen.

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

Gezondheidscentrum Lewenborg
Met het Gezondheidscentrum (GCL) is regelmatig overleg, in samenwerking met WIJ Lewenborg en
de POH-GGZ van het GCL. Het doel is de onderlinge korte lijnen goed in te zetten en zaken te
bespreken waarin we elkaar kunnen ondersteunen. In 2019 heeft de POH-GGZ een gastles
Herkenning psychiatrische ziektebeelden gegeven bij De Oude Bieb. Daar komt op verzoek van de
vrijwilligers een vervolg op in 2020.

Kledingbank De Zeecontainer
Met de kledingbank bestaat de overeenkomst dat ingebrachte kleding die overtollig is of niet geschikt
voor de Biebshop, aan hen wordt gedoneerd. De Zeecontainer biedt kosteloos kleding aan voor
mensen in armoede en voorziet daarmee in een groeiende behoefte. Naast deze donaties, schenkt De
Oude Bieb incidenteel geld of natura aan de Zeecontainer.

Wijkvereniging De Scheepsraad
Met Wijkvereniging De Scheepsraad werd in 2019 intensiever overlegd of samengewerkt dan in
voorgaande jaren. Het vernieuwde bestuur is druk doende de wijkvereniging te transformeren naar
een meer toekomstbestendige organisatievorm. Er wordt veel onderling overlegd, onder meer over
een mogelijke rol van De Oude Bieb in de toekomstige organisatie.
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Wethouder Roeland van der Schaaf neemt het woord tijdens het bezoek van B&W aan De Oude Bieb

10. Stichting/bestuur
Het gehele jaar 2019 heeft als eerste in het teken gestaan van de zoektocht naar een vervangend
onderkomen voor De Oude Bieb. Dat is geen gemakkelijke weg geweest. De wijk Lewenborg kent
slechts weinig alternatieve locaties en de weinige geschikte plekken waren of al bezet of op korte
termijn niet beschikbaar. De zoektocht breidde zich daarom ook uit naar mogelijke locaties voor het
plaatsen van tijdelijk woon- of kantoorunits.
In het voorjaar kwam het bericht van woningcorporatie Lefier dat de nieuwbouwplannen op de
huidige locatie waren vertraagd en wij konden blijven tot 1 juli 2020. Voor ons een verlossend woord
dat ook voor rust zorgde bij alle medewerkers en betrokkenen van De Oude Bieb, maar geen reden
onze inspanningen te staken.

Beleids- en businessplan
Als goede tweede kwam daar de behoefte bij eens goed op papier te zetten wie en wat we zijn,
waarom we doen zoals we doen, wie onze doelgroep is en wat de effecten zijn van De Oude Bieb. Een
nieuw beleidsplan dus, mede op aandringen van gebiedsteam Oost, inclusief een businessplan. Zij
zouden graag de raakvlakken inzichtelijk willen hebben van De Oude Bieb met het nieuwe
armoedebeleid van de gemeente.
Begin 2019 werd daarmee een start gemaakt. Ook met de voorzichtige invulling van een businessplan
als leidraad in de zoektocht naar een eigen verdienmodel. De Oude Bieb wil tenslotte voor een deel
de eigen broek ophouden. Tegelijkertijd moet een verdienmodel ook aansluiten op de cultuur van de
organisatie en gedragen kunnen worden door de vrijwilligers.
In juli werd een overeenkomst gesloten met het ‘Huis van Diensten’ (zie bij 9. Wijkinitiatieven en
samenwerking, par. 9.2 Samenwerkingspartners), als externe partij om ons te ondersteunen bij het
Algemeen jaarverslag 2019 | Stichting De Oude Bieb Lewenborg

32

schrijfwerk. Het gebiedsteam ondersteunde financieel, ook omdat de noodzaak voor de
totstandkoming van dit plan door vragen vanuit de gemeente urgent werd.
In oktober kon de definitieve versie officieel overhandigd worden aan wijkwethouder Mattias
Gijsbertsen. Het werd zowel door hem als het gebiedsteam positief ontvangen en leidde tot enkele
toezeggingen over de financiering van De Oude Bieb en financiële ondersteuning bij het vinden van
een vervangend onderkomen. Waarvoor wij zeer erkentelijk zijn.

Kapitaliseren van de effecten
Tijdens het bezoek van de wethouder werd afgesproken dat wij samen met deskundigen van de
gemeente inzichtelijk gaan maken wat nu de precieze impact is van De Oude Bieb op de
gemeenschap. Kapitaliseren, met een mooi woord, maar een lastige opdracht voor een organisatie in
het sociale domein. Toch zou het mooi zijn in beeld te brengen hoe zeer De Oude Bieb bijdraagt aan
het welbevinden en de leefbaarheid in de wijk en hoeveel de gemeenschap bespaart aan publieke
middelen. Die taak ligt voor en zal in 2020 een vervolg krijgen.

Zoektocht beloond
In het najaar bleek het voormalig Vensterhuis aan het Anker bespreekbaar als realistische
mogelijkheid ter vervanging van het huidige pand. Vanwege de hoge kosten was het gebouw eerder
afgevallen als reële optie. Na gesprekken met eigenaar Lefier en het gebiedsteam en enkele
bezichtigingen, werd de knoop definitief doorgehakt. Het pand herbergt twee kinderdagverblijven. De
gehele zijvleugel van het gebouw is beschikbaar voor De Oude Bieb. Omdat het gebouw een
maatschappelijke bestemming heeft, is Lefier blij met onze komst.

Werkbezoek B&W
Ook in het najaar stond een werkbezoek van B&W op het programma. Het bezoek ging door, maar
wegens omstandigheden zonder burgemeester. Vrijwilligers van De Oude Bieb verzorgden de
presentatie, die uitstekend aansloeg bij het bezoek. Zij benadrukten de waarde van De Oude Bieb als
de plek in de wijk waar zij zich konden ontwikkelen en waar bezoekers tot rust kunnen komen.
Ook tijdens het bezoek werd de blije boodschap met ons gedeeld dat de huur van het Vensterhuis
voor tenminste een jaar werd gegarandeerd door de gemeente. Opluchting en dankbaarheid streden
even om voorrang. Betekent ook opnieuw erkenning door de gemeente van de waarde van De Oude
Bieb voor de wijk.

AtHomeFirst
Gedurende het jaar zijn er gesprekken geweest met AtHomeFirst. In het kader van het GON (Gebieds
Ondersteunend Netwerk) kregen zij de aanbesteding gegund voor het uitvoeren van WMO-zorg in
stadsdeel Oost. De Oude Bieb is als kleine organisatie en lokaal initiatief één van de beoogde plekken
in oost om ondersteunende activiteiten onder te brengen.
Na een aantal maanden van zorgvuldige verkenning en afweging, besloot AtHomeFirst in het najaar
definitief met ons in zee te gaan. Er volgden gesprekken waarin de samenwerking over en weer
verder geconcretiseerd werd. Als eerste stap werd een aanvraag tot algemene voorziening
gezamenlijk voorbereid en in gang gezet. Noodzakelijk, omdat een algemene voorziening structureel
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anders gefinancierd wordt dan De Oude Bieb tot nu toe. Dat zou kunnen zorgen voor grotere
financiële stabiliteit.
Definitieve invulling van de samenwerking is over de jaarwisseling heen getild. Maar er is respect voor
ieders unieke eigenheid en wederzijds vertrouwen, aanvullend en van meerwaarde te kunnen zijn.

Lopende zaken
Naast alle perikelen rondom de huisvesting, beleidsplan, bezoek wethouder, bezoek B&W en de
gesprekken met AtHomeFirst, bleven er genoeg andere zaken af te handelen. We volgden een
communicatietraining, die goed beviel en positief uitwerkte. Er waren gesprekken met de oude
wijkraad, Golvend Lewenborg en WIJ over de vorming van een nieuwe wijkraad, waarin De Oude Bieb
mogelijk een rol krijgt. De herstart van de ouderengroep in wijkcentrum Het Dok werd mede door ons
ondersteund. Het eerste echte lustrum op 6 maart werd voorbereid. Arbeidscontracten liepen af en
werden verlengd. Begrotingen voorbereid en goedgekeurd. Kleine en grote knelpunten
geïnventariseerd en waar mogelijk opgelost. Veel overlegd met een groot aantal partijen en
organisaties binnen en buiten de wijk. En in het kader van de filmopnamen door de VPRO, werd al in
september het plan geopperd een crowdfundingsactie op te zetten rondom de uitzendingen later dat
jaar. Met als doel geld binnen te halen om nieuwe huisvesting mogelijk te maken. Ook dat werd in
gang gezet, naast andere niet benoemde zaken. Kortom, het was bijna een jaar als alle andere…
We besturen op afstand en dat was ook in 2019 het geval. Algemeen coördinator Fen Strating en het
team van afdelingscoördinatoren, houden samen met de vrijwilligers de dagelijkse gang van zaken in
De Oude Bieb draaiend. Dat doen zij uitstekend en mede daarom werkt de gekozen
bestuursconstructie in de praktijk goed. Maandelijks rapporteert de algemeen coördinator over de
stand van zaken. Zij zit aan bij de maandelijkse bestuursvergaderingen, evenals twee
afdelingscoördinatoren. Zo houden wij over en weer goed voeling met wat er leeft binnen De Oude
Bieb en binnen het bestuur. Beslissingen worden in gezamenlijkheid en in goede harmonie
voorbereid.
We kijken met een goed gevoel alvast naar 2020.
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11. En verder…
Wij nemen afscheid van de oude indeling, waarin een terugblik op het voorbije jaar werd gegeven
met de behaalde doelen die in het voorgaande jaarverslag waren benoemd. Vastgesteld kan worden
dat de doelen op een haar na ruimschoots zijn behaald. Maar we realiseren ons ook dat het behalen
van doelen niet het ultieme streven is van een voorziening als De Oude Bieb.
Alles waar De Oude Bieb voor staat is in dit jaarverslag realistisch weergegeven aan de hand van de
stand van zaken gedurende het jaar 2019. Wij vertrouwen erop dat dat beeld ruim voldoende
aanknopingspunten geeft voor het jaar 2020 en daar voorbij. En als er dan toch een ultiem streven
moet zijn, dan kijken wij stiekem alvast over de horizon.

Algemeen jaarverslag 2019 | Stichting De Oude Bieb Lewenborg

35

13. Tot besluit
Ook dit 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 ons waardevolste kapitaal.
Dit jaarverslag is tot stand gekomen in samenwerking met alle coördinatoren, waarvoor veel dank.
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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
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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