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VOORWOORD

Maak kennis met De Oude Bieb in Lewenborg
Het is een thuishaven, een ontmoetingsplek met een stamtafel, waar iedereen kan en mag
aanschuiven die daar behoefte aan heeft. De Oude Bieb is een sociale buurthuiskamer met een
laagdrempelig karakter.
Waar je je spullen kunt inbrengen in de Biebshop of zelf kunt zoeken tussen het groeiende aanbod
van servies tot kleding, van meubilair tot koffiezetapparaten. Waar je een training of cursus kunt
volgen die iets oplevert voor je persoonlijke groei of voor sociale contacten. Waar je gewoon binnen
kunt lopen voor een kop koffie zonder dat je ergens aan moet voldoen en waar je mag zijn wie je bent.
Waar aandacht en een luisterend oor is voor jouw situatie. En waar je ook doorverwezen kunt worden
naar instanties die je verder kunnen helpen met financiële problemen, huisvesting of als je in
psychische nood verkeerd of vastloopt in een verslaving.

- UIT DE GROND VAN JE HART, GROEIT ALTIJD IETS MOOIS –
Uitspraak vrijwilliger

Dit en meer willen alle vrijwilligers, bezoekers en samenwerkingspartners vasthouden en laten
groeien.
“Want we voelen ons veilig, gezien en geaccepteerd in DOB. En het geeft weer grond onder de voeten,
zin aan het leven en plezier aan de dag”

Namens het vrijwilligersteam, coördinatoren en bestuur,

Graag tot ziens in Onze OUDE BIEB in Lewenborg

“EN VERGEET NIET DE DOOS MET SPULLEN MEE TE NEMEN!”
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INLEIDING
De vrijwilligersorganisatie De Oude Bieb (DOB) staat aan de vooravond van het zich verder
ontwikkelen tot een organisatie van sociaalmaatschappelijke belang ANNO 2020 in de wijk
Lewenborg Groningen.

DOB ontwikkelt zich tot een algemene voorziening in het GON-gebied Oost. Het is al een plek waar de
menselijke maat heerst en waar formele en informele zorg en hulpverlening elkaar versterken. Een
groeiende groep vrijwilligers vormt de basis van DOB. Zij zijn met elkaar de bepalende factor en
hebben zeggenschap over de toekomst van DOB. Daarnaast biedt DOB onderdak aan diverse formele
en informele organisaties, bewegingen en activiteiten waardoor zij een centrale plek inneemt in de
wijk als laagdrempelig ontmoetingscentrum voor wijkbewoners en organisaties.
Dit plan over DOB is dan ook niet bedoeld om de woon- en leefomgeving te overtuigen van het
maatschappelijk belang om DOB te laten voortbestaan in het bieden van zingeving, activiteiten en
ontwikkelingsmogelijkheden in de wijk. Dat kunnen de tientallen vrijwilligers en bezoekers zelf als de
beste. Het aantal bezoekers groeit, het aantal vrijwilligers groeit en de activiteiten draaien volop.
Dit plan is wel bedoeld om duidelijk te maken dat er naast de zinvolle en positieve ontwikkelingen, ook
bedreigingen zijn die eisen dat er snel gehandeld wordt.

Hiervan is huisvesting de meest urgente bedreiging. In 2020 zal er nieuwbouw komen op de huidige
locatie en een alternatief pand is nog niet gevonden. En door die huisvesting gaat ook de financiële
situatie drastisch veranderen. Die nieuwe situatie vraagt derhalve om een vooruitblik in beleid en
business.
Nu is het tijd om een aantal zaken inzichtelijk te maken waarmee belanghebbenden zoals gemeente
en andere stakeholders ook overtuigd worden van het belang van voortbestaan van DOB door de
meerwaarde op sociaalmaatschappelijk gebied en de preventieve effecten van haar aanpak.
Dit plan voorziet u van inzicht in de huidige situatie. Waar staat DOB nu (voor), haar rol en positie in de
wijk, de aansluiting op de politieke agenda. Waarbij focus op de kansen en bedreigingen met altijd de
missie en visie van DOB als uitgangspunt.
Dit is een flinke klus voor alle betrokkenen, mede doordat DOB een eigen visie en werkwijze heeft die
‘vraag gestuurd is’ met de inzet van vrijwilligers. Een klassiek beleids- en businessplan is niet van
toepassing op DOB situatie.
De ambitie vanuit DOB is het vervolgen van de ingeslagen weg om voor de bewoners van Lewenborg
van meerwaarde te kunnen zijn en dat te blijven door zich kwalitatief verder te ontwikkelen als een
blijvende en stabiele voorziening voor de wijkbewoners van Lewenborg.
Mede door de aankomende huisvestingssituatie kunnen we niet verder vooruitkijken als het gaat om
de financiële situatie dan tot het betrekken van een nieuw onderkomen in 2020.
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1. OVER DE OUDE BIEB
Van toen naar nu
In 2014 is DOB ontstaan op een vraag van de Gemeente Groningen vanuit het armoedebeleid. DOB
was toen onder een andere naam een kleinschalig bewonersinitiatief in Lewenborg, gericht op geloof
in eigen kracht als het gaat om rondkomen met minimale middelen. Dit initiatief is de eerste periode
onder de vlag van de gemeente verder ontwikkeld met meerdere initiatieven en activiteiten om
vervolgens sinds 2016 een zelfstandige, autonome stichting te worden.
DOB is uitgegroeid van rond de tien vrijwilligers toen tot een organisatie met meer dan vijftig
vrijwilligers anno 2019 met een eigen locatie, centraal gelegen in de wijk waar velen dagelijks hun
contacten onderhouden, vrijwilliger zijn of gewoon tweedehands spullen (boeken, kleding, meubilair,
en meer) kunnen kopen. DOB is een thuishaven geworden voor veel wijkbewoners die er wekelijks of
zelfs dagelijks een bezoekje brengen en kan meepraten aan de koffietafel.
Na enige jaren van verder vormgeven en zelfstandig organiseren, ontwikkelen én aansluiten op wat de
bezoekers en bewoners graag willen en behoefte aan hebben, is het aantal bezoekers en vrijwilligers
gegroeid. Dit in tegenstelling tot cijfers van veel andere sociaalmaatschappelijke organisaties waar het
aantal vrijwilligers terugloopt. Dat zegt iets over de sfeer, betrokkenheid vanuit de wijk en de behoefte
van bewoners.

1.1.

Waar staat DE OUDE BIEB nu voor

Van een project ontstaan uit een bewonersinitiatief, gericht op een specifiek ondersteuningsproject, is
DOB doorgegroeid naar een project gerund door vrijwilligers waarbij vraaggericht gewerkt wordt.
Allerlei ideeën en projecten zijn opgepakt en ontwikkeld tot een gevarieerd aanbod, voortkomend uit
de behoefte van kwetsbare bewoners.
De organisatie DOB is een ‘platte’ organisatie. Met het voor en door wijkbewoners principe is er geen
formele hiërarchie in DOB. De vrijwilligers zijn de belangrijkste pijlers: “Zonder vrijwilligers, geen Oude
Bieb”
De Vrijwilligers “De bezoekers van nu zijn de vrijwilligers van morgen”

De vrijwilligers hebben zeggenschap, in plaats van medezeggenschap over DOB. Dat wil zeggen dat zij
als motor van de organisatie een sterk bepalende stem hebben op de cultuur, afspraken en
toekomstplannen.
Vrijwilligers zijn makers en gebruikers. Vanuit hun persoonlijke ervaringen (ervaringsdeskundigen)
brengen zij in wat ze nodig hebben. Daarom wordt in hen geïnvesteerd om de verdere ontwikkelingen
gezamenlijk vorm te geven met uitgangspunt voor en door vrijwilligers. Men kan kiezen uit een
educatief aanbod.
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De vrijwilligers, “Iedereen doet mee in Lewenborg”
Dit is een succesvol gebleken ontwikkeltraject gericht op vergroten van zelfregie en herstel.
Het doel van deze pilot binnen DOB was het versterken van vrijwilligers bij het uitoefenen van hun rol
als gastvrouw en gastheer waardoor men meer zelfregie en herstel ervaart. Ook als doel was het
weerbaarder worden van de vrijwilligers mede gezien de specifieke groep bezoekers en deelnemers
waar ze mee te maken kregen.
Op het project is positief gereageerd en de effecten zijn groter dan verwacht.
Resultaat is dat de deelnemers (vrijwilligers) zich hebben kunnen ontwikkelen tot het niveau van
vandaag; als volwaardige vrijwilligers met verantwoordelijkheidsgevoel voor zichzelf, de organisatie en
omgeving. Hierdoor is DOB ook versterkt in haar essentie. Er kan wel gesteld worden dat zonder deze
pilot DOB zich niet had kunnen ontwikkelen tot waar het nu staat. De rol van deze pilot is cruciaal
gebleken om mensen mee te nemen in de ontwikkeling van DOB en daar een rol van betekenis in te
hebben.
Ook bezoekers van DOB tonen interesse. Vanuit die groep komen verzoeken om ook mee te mogen
doen bij een volgend project. Momenteel wordt er gekeken naar een vervolg van deze succesformule
en de mogelijkheden om er een vast aanbod van te maken.
Mede in samenwerking met een ander burgerinitiatief: Stichting Centrum voor zelfregie en Participatie
(met professionele ervaringsdeskundigen uit de GGZ), is dit project tot stand gekomen.
Ook wordt aangeboden:

ü Trainingen gericht op persoonlijke ontwikkeling, weerbaarheidstraining, cursussen, lezingen,
gastlessen en digitale vaardigheden. Zij kunnen diploma’s BHV, VCA en HACCP behalen. [O.a.
bekostigd door de VSB].
ü Vrijwilligers kunnen een mbo-opleiding volgen en binnen of buiten DOB stage lopen. DOB is
een erkent leerbedrijf.
ü Participatiebanen voor bijstandsgerechtigden, waarbij het doel is dat men geactiveerd wordt
en de kans krijgt verder te werken aan persoonlijke ontwikkeling.
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Bestuur en Vrijwillige Coördinatie
Het bestuur heeft een faciliterende rol binnen DOB. Over de inhoud, het aanbod aan activiteiten en
het runnen van de Biebshop zijn de vrijwilligers zelf de regievoerders. Zij bepalen en organiseren. Het
bestuur houdt hierin afstand en is volgend in de plannen en acties van de vrijwilligers. Het bestuur
heeft een voorzitter, penningmeester en een secretaris naast een aantal algemene bestuursleden. Zij
zijn eindverantwoordelijk voor onder meer huisvesting en financiën.
Vrijwillige coördinatieteam met een algemeen (betaalde) coördinator vormt de olie binnen DOB. Zij
geven sturing aan de organisatie. De algemeen coördinator is in samenwerking met het team de
verbinder voor bijvoorbeeld contacten met de zorg- en hulpverleningsinstanties. Zij faciliteert,
adviseert en organiseert daar waar nodig. Zij neemt ook deel aan de bestuursvergaderingen.

De functie van de afdelingscoördinatoren is omschreven in een functieprofiel en voor de vrijwilligers is
een contract opgesteld en ingevoerd in 2019. De organisatie is hierdoor versterkt en biedt structuur
waardoor de organisatie sterker en transparant vormgegeven kan worden. Afdelingen met coördinator
zijn: Bus en Gebouw - Biebshop - Activiteiten - PR-social media - Externe projecten - Gastvrouwen&heren – Pilot ‘Iedereen doet mee in Lewenborg’.

Mission statement
De vrijwilligers en vrijwillige afdelingscoördinatoren en andere betrokkenen hebben in een
missionstatement geformuleerd waar ze voor willen staan en hoe ze dit willen vormgeven. Dit is
volledig samengesteld door de vrijwilligers en coördinatoren en later onderschreven door het bestuur:
Missie: “Wij staan voor de wijkbewoners in Lewenborg die tussen wal en schip zijn gevallen. Wij willen
ze naar behoefte hengels en handvatten aanbieden”.

[We zijn er voor de wijkbewoners, hen hengels geven en om zelf te leren vissen, er zijn voor mensen
met name voor hen die tussen wal en schip raken. En voor hen die te maken hebben met enige vorm
van financiële, sociale en emotionele armoede]
Visie: “We zijn een laagdrempelige instap voor mensen die in een sociaal isolement zitten of eruit
komen. We willen hen ruimte bieden om mee te doen”.

[Bereiken van een zorgzame wijk, waarbij een gevoel van saamhorigheid, veiligheid, gelijkwaardigheid
mét aandacht en betrokkenheid en in gezamenlijkheid en (mede) menselijkheid. Hiermee willen we
meer mensen bereiken, een doel geven en kansen bieden door o.a. mogelijkheden te creëren om aan
te sluiten op werk en/of scholing].
Menselijke maat: In de complexer wordende maatschappij wordt steeds meer aandacht gevraagd voor
de ‘menselijke maat’. Hoewel er geen definitie is voor deze term, ervaart men dat DOB deze
omgangsvorm in haar DNA heeft. Tijd en aandacht voor een ieder die daar behoefte aan heeft.
Meedenken of zelfs letterlijk even meelopen om de weg te wijzen. Veilig en zonder haast of oordeel
door ‘er te zijn’ voor elkaar.
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Waarden & Inclusie
Waarden: Gelijkheid, betrokkenheid en wederkerigheid Deze waarden zijn kenmerkend voor DOB. Zij
werkt volgens het peer-to-peer systeem: van gelijke tot gelijke. Binnen deze sociale structuur worden
intrinsieke waarden gedeeld en sociale gelijkheid bevorderd. Iedereen kan iets en is ergens goed in.
Iets meer betekenen voor zichzelf en voor de ander, ook al is dat (in eerste instantie) bescheiden.

Het is niet iedereen gegeven om te voldoen aan wederkerigheid. Hierdoor kan een scheve sociale
relatie ontstaan. DOB inspireert deze mensen om op een gegeven moment toch iets terug te geven, al
is het minimaal en daar de positieve energie van te ondervinden. Er wordt uitgegaan van
ontwikkelmogelijkheden waarbij veiligheid en vertrouwen en acceptatie van belang zijn om mensen te
bereiken. Hierdoor durven mensen weer verantwoordlijkheden aan te gaan en zelf de regie te nemen
over hun leven. Waardoor de weg naar maatschappelijke activiteiten, scholing of werk weer in zicht
komt.
Inclusie: DOB draagt door haar benaderingswijze en opstelling bij aan een inclusieve samenleving. Dat
betekent dat iedereen zich welkom voelt in de gemeenschap met of zonder beperking. En iedereen is
en voelt zich welkom in DOB waar de bereikbaarheid drempelloos is georganiseerd.
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1.2

Algemeen belang voor de wijk Lewenborg

Wijkprofiel bewoners Lewenborg
Er is een profiel opgesteld van de wijk Lewenborg (gemeente Groningen - gegevens CBS 30 sept.
2019) waaruit blijkt dat er in Lewenborg Noord, Zuid en West grote verschillen zijn bij bewoners in o.a.
inkomen. Lewenborg heeft verschillende subwijken in de wijk waarbij het noordelijke deel (omgeving
DOB) van de wijk de minst gunstige cijfers laat zien op een aantal gebieden zoals:

L-Noord

L-West

Groningen (oude gemeente)

- eenpersoonshuishoudens

44%

23,1 %

34,2 %

- arbeidsparticipatie

51,8

67

60,2

- bijstand

10

2

6

- WAO

9,5

5,5

4,5

- AOW

24,5

17,5

13,5

Lewenborg zuid zit in bijna alle gevallen tussen west en noord in.
Rapport ligt ter inzage bij de algemeen coördinator DOB.

Lewenborg noord en zuid scoren onder het gemeentelijke gemiddelde op gebied van werk en
inkomen. Ook de arbeidsparticipatie is laag. Armoede speelt een relatief grote rol in L-Noord en L-Zuid
waardoor de wijk zich begeeft in de achterhoede van Groningen. Er leven veel mensen met een laag
inkomen.
Hieruit kunnen we opmaken dat Lewenborg gezien het hoge aantal mensen die leven in armoede ook
te maken heeft met de gevolgen daarvan zoals eenzaamheid. Ook scoort Lewenborg erg laag op het
gebied van eigen kracht en weerbaarheid en regie op eigen leven. Men geeft daarmee aan weinig grip
te hebben op het eigen leven.
Maar het is niet alleen maar somberheid in de hele wijk Lewenborg. Het blijkt uit de cijfers en een
enquête gehouden onder de bewoners verwerkt in de wijkkompassen, dat men tevreden is over
bijvoorbeeld de bestaande voorzieningen. Ook wordt de leefbaarheid en veiligheid (2016-2017) als
redelijk positief ervaren hetgeen tot uiting komt in een hoge bewonersbetrokkenheid bij hun wijk.
Deze gegevens (en meer) gaat DOB nog nader onderzoeken op verschillen tussen noord, zuid en west
(i.s.m. de gemeente Groningen).
DOB gaat de demografische gegevens en gegevens uit enquêtes (buurtonderzoeken) verder
onderzoeken op de vraag waarin DOB nog meer kan bieden als vangnet tussen de bestaande
voorzieningen en voor diegenen die geen hulp accepteren van hen. En daarmee aan te sluiten op de
behoefte van de meest kwetsbaren om hen te steunen en mogelijkheden te bieden tot persoonlijke
groei. Dat onderzoek wordt aankomende maanden verder uitgewerkt.
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DE VRIJWILLIGERS IN KAART
Afgelopen jaar zijn er rond 83 wijkbewoners actief als vrijwilliger. Waarvan 90% te maken heeft (of
heeft gehad) met psychische problematiek of fysieke klachten. Dat betekent dat het merendeel van
de vrijwilligers een achtergrond heeft in of nog steeds leeft met: verslavingsproblematiek,
psychiatrische problematiek, eenzaamheid, armoede. Of ervaring heeft gehad met geweld en/of
dakloos zijn (geweest).
VRIJWILLIGER: heeft haar hele leven lang nergens bij gehoord. Geen opleiding,
problematische jeugd en nadat de locatie waar ze jaren vrijwilligerswerk had
gedaan ophield te bestaan, liep ze al enige tijd met hart en ziel onder de arm in
de wijk rond. Na enige aarzeling besloot ze toch bij ons te gaan werken. Ook zij
houdt de buurt schoon en heeft ze weer een fijne werkomgeving waar ze
gewaardeerd wordt. Ze voelt zich weer verbonden met mensen en leefomgeving.

DOB als verbinder en spil in de wijk
DOB streeft naar een zorgzaam Lewenborg met een sterk gevoel van saamhorigheid waarbinnen
mensen zich ervan bewust zijn dat zij ertoe doen.
Zij bevordert: leefbaarheid, maatschappelijke participatie en sociale samenhang door een
verbindende organisatie te zijn tussen vraag en aanbod op verschillende terreinen.
Zo zijn er bijvoorbeeld twee buurtconciërges vanuit DOB aan het werk, ze houden de omgeving schoon
en opgeruimd. En zien doet volgen. Zodra er even wat minder actief opgetreden wordt door de
buurtconciërges neemt de rotzooi weer toe. “Een schone omgeving, doet opruimen” is de toenemende
ervaring. En dat heeft invloed op de gehele wijk door de sociale controle en gemeenschappelijke
behoefte aan een opgeruimde leefomgeving.
DOB als platform tussen de bewoners, de initiatieven, activiteiten en zorg en hulpverlening vinden
overleggen, samenwerkingsverbanden en ontwikkelingstrajecten plaats met onder meer formele en
informele organisaties en initiatieven. Het netwerk is zeer uitgebreid. Een opsomming:
De Proeftuin heeft als doelstelling, een manier te vinden om de formele en de informele zorg met
elkaar te verbinden en de psychische en fysieke gezondheid van mensen in de wijk te verbeteren.
Aansluiten op de wijkbewoners, aansluiten op sociale netwerken, eigen regie en participatie zijn
centrale begrippen. Er vinden gesprekken plaats tussen initiatiefnemers van de Proeftuin, (in)formele
organisaties en belangstellende bewoners. Organisaties als: Leger des Heils, AtHomeFirst, WIJ
Lewenborg , Gemeente Groningen, Humanitas, Golvend Lewenborg en DOB zijn bij de ontwikkelingen
rondom de Proeftuin betrokken.
Leger des Heils is actief in ondersteunings- en sociale activeringstrajecten van bezoekers en
vrijwilligers van DOB en wijkbewoners. Iedere week is een professional twee dagen aanwezig op
locatie om contacten te onderhouden en gesprekken te voeren vanuit DOB. Vertrouwen,
benaderbaarheid, vrijwilligheid en sluitende oplossingen spelen een grote rol in het aansluiten op de
vaak verborgen hulpvraag.
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Golvend Lewenborg is een bestaand initiatief van een groep bewoners in Lewenborg die zich inzetten
om mensen met elkaar te verbinden met als hoofddoel om wijkinitiatieven te realiseren. Maar ook om
ruimte te bieden aan wijkgenoten met goede ideeën voor de wijk. Samen kijken ze hoe je de plannen
vorm kunt geven en wie en wat daar nog meer voor nodig is.
Het wijkgilde is een samenwerking tussen de Gemeente Groningen, het Noorderpoort, WerkPro en
DOB, die mensen begeleidt in een opleidingstraject gericht op het behalen van niveau 1 MBO.
Momenteel gaat het om 20 mensen die wekelijks lessen volgen en ondersteuning krijgen op de
locatie van DOB.
WIJ-Lewenborg en DOB hebben goede contacten onderling als het erom gaat de (vroeg)signalering en
verwijsfunctie van DOB te verbeteren. Een groeiend aantal verwijzingen heeft door de signalerende
positie van DOB plaatsgevonden. De eerste aanzet tot accepteren van zorg en/of hulp vindt plaats op
DOB. De veilige omgeving en vertrouwelijke sfeer van DOB is daar zeker debet aan.
AtHomeFirst heeft de gunning gekregen in het GON Groningen Oost voor WMO-begeleiding en sociale
activering. DOB heeft wel ervaringsdeskundigen, maar geen professionele expertise in het begeleiden
van mensen met psychosociale problematiek, hetgeen ook geen doel is om dit te ontwikkelen.
Aansluiting op AthomeFirst is wenselijk om met hun expertise specifieke situaties professioneel op te
vangen en te begeleiden.
Het Taalhuis Lewenborg biedt mensen die laaggeletterd zijn de mogelijkheid om met hulp van
vrijwillige maatjes beter te leren lezen, schrijven, rekenen en digitaal sterker te worden. In
samenwerking met andere werkorganisaties heeft DOB bijgedragen aan de totstandkoming van het
taalhuis Lewenborg. Het wekelijkse inloopspreekuur vindt plaats op DOB.
De Wijkraad vergadert ook incidenteel op locatie van DOB en onderhoudt mede daardoor haar
contacten met de andere bewegingen en wijkgerichte ontwikkelingen.
Gezondheidscetrum Lewenborg: biedt o.a. gastlessen, gegeven door psychiatrische verpleegkundigen,
over herkennen van psychosociale problematiek.
Wijkcentrum Het Dok onderneemt samen met DOB activiteiten zoals Burendag en het kerstdiner voor
minima.
Gemeente Groningen waar contacten mee zijn met betrekking tot onder meer de participatiebanen en
de toekomstige basisbanen. Coaches Meedoen komen regelmatig langs voor gesprekken.

Andere samenwerkingspartners zijn: Humanitas, de buurtcamping, vrouwencentrum de Boei, Kerk
Damsterboord, de Muiterij, LeRoy, Kledingbank de Zeecontainer, GoudGoed, Link050

B. heeft jarenlang thuisgezeten, beperkt door angst om naar buiten te gaan en
iets te ondernemen. Meegesleept door een andere vrijwilliger, heeft ze hier een
veilige omgeving gevonden waardoor ze zich meer is gaan ontplooien. Nu volgt ze
al twee jaar een MBO-opleiding waardoor ze nieuw toekomstperspectief heeft
ontwikkeld.
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Preventieve effecten
Tegengaan van sociale armoede. De angel van sociale armoede steekt vaak in een ontoereikend
inkomen, uit bijstand of slecht betaald werk. Ziekte of minder sociaalvaardig zijn kunnen ook de
oorzaak zijn van sociale armoede. Meestal speelt andere problematiek negatief mee zoals verslaving
en geweld. 1

Mensen die door deze realiteit worden getroffen raken sociaal geïsoleerd en stuiten op onbegrip. Even
een praatje maken met iemand zit er soms niet meer in. DOB heeft geen drempel. Het is een plek om
te mogen zijn en waar gastvrouwen en gastheren aanwezig zijn met een luisterend oor. Iedereen is vrij
om gratis koffie en thee te komen drinken aan de stamtafel waardoor spontaan contacten ontstaan
als daar behoefte aan is.
Door het bevorderen van een veilig leefklimaat komen bij DOB ook mensen die niet goed in staat zijn
om te laten weten wat ze nodig hebben en geen aansluiting vinden bij andere organisaties. Dit gaat
ten koste van hun welzijn, maar soms ook van de leefbaarheid van hun directe (woon)omgeving. Hij of
zij kan dan worden doorverwezen naar een hulpverlenersinstantie als dat noodzakelijk is. De
inschatting wanneer dit aan de orde is, is niet altijd gemakkelijk te maken. Door het trainen van de
vrijwilligers op gebied van signalering van een hulpbehoefte sluit men beter aan op de formele
hulpverleners. Inzet van een (gedetacheerde) professional op locatie gericht op deze problematiek
kan dan uitkomst bieden en aansluiten op de doorverwijzing van DOB.
VRIJWILLIGER: ze was niet volledig geïsoleerd voordat ze hier kwam maar ze was
wel veel bezig met haar ziekte (psychiatrisch verleden, diabetes en fysiek
toenemende klachten). Het vrijwilligerswerk in De Oude Bieb heeft haar weer
structuur geboden, ze gaat haar hersens (eigen woorden) weer gebruiken. Ze
realiseert zich dat ze iets te bieden heeft waardoor haar gevoel van eigenwaarde
is toegenomen. Ook is ze blij dat ze hier meer gewend is geraakt aan contact
maken met mensen die ze eerder niet kende.

Impact op de mens
Wat er allemaal gedaan wordt en gebeurt in en vanuit DOB is goed zichtbaar onder meer door alle
activiteiten waar gebruik van gemaakt wordt. Maar de impact die het heeft op mensen is op het eerste
oog onzichtbaar. Dat wordt pas concreet zichtbaar als er wat langduriger en bewuster gekeken wordt
naar de bezoekers, de vrijwilligers en de omgeving. Het belang van het voortbestaan wordt echt
zichtbaar naarmate we ons meer gaan verdiepen naar de behoeften, maar ook naar effecten.
Hierdoor wordt zichtbaar dat DOB een preventieve werking heeft op de mens én de omgeving. De
organisatie DOB kan voorkomen dat mensen verder maatschappelijk afglijden, in welk geval naast

1 Een oudergezinnen, mensen met een niet-westerse achtergrond, bijstandontvangers en alleenstaanden onder (?) de 65 jaar hebben een

grote kans op ernstige armoede. Die armoede uit zich onder meer in (zeer) beperkte financiële middelen, sociale uitsluiting,
gezondheidsproblematiek en beperkte toegang tot onderwijs. Deze mensen kunnen niet deelnemen aan het normale maatschappelijke
leven en raken in een sociaal isolement. Daarbij spelen vaak ook nog andere factoren een belangrijke rol zoals ziekte, verslaving,
(langdurige) werkloosheid, ruzie of onbegrip door de eigen omgeving, ook PTSS en echtscheiding kunnen oorzaken zijn. Veel van deze
mensen ervaren eenzaamheid, een schrijnend gemis aan ondersteunende, sociale relaties als familie, een geliefde en vrienden.
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persoonlijke negatieve ervaringen, ook de omgeving ‘last’ kan ondervinden van bepaald gedrag van
wijkbewoners.

Activiteiten
Door het organiseren van diverse activiteiten bereikt DOB veel mensen.
DOB werkt vraaggericht en heeft daardoor een breed aanbod. De bezoekers kunnen meedoen met
cursussen, workshops of kennismaken met iets nieuws zoals chi gong. De activiteiten en cursussen
zijn voor iedereen toegankelijk, er zijn geen besloten activiteiten tenzij nadrukkelijk overeengekomen.
Doordat DOB toegang wil bieden aan iedereen kunnen bezoekers gratis deelnemen aan alle
activiteiten.
ACTIVITEITEN ZIJN O.A:
EEN KOOR
MUZIEK
SIERRADEN MAKEN

HAKEN -BREIENGET HOOKED

TRAININGEN
KAARTEN

SCHILDER ATELIER
BEWEGEN 50+

BINGO
MEDITATIE
ENZ

Naast alle activiteiten die door DOB georganiseerd worden, maken andere organisaties ook gebruik
van DOB. Zoals voor BHV, ontwikkeltrainingen, training Geld en Grip.

De stamtafel is een direct in het oog springend onderdeel van DOB. De huiskamer met de lange
stamtafel is het hart van DOB. Bezoekers worden warm onthaald door gastvrouwen en gastheren met
gratis koffie of thee. Sommige bezoekers maken een praatje, anderen leggen een puzzel of lezen een
krant of tijdschrift. Weer anderen nemen liever plaats aan een andere tafel of in een fauteuil om de
reuring rustig van een afstandje te bekijken.

Stamtafel activiteit; Soep & kletskoek. Eens per twee weken wordt de buurtmaaltijd geserveerd,
bereid door DOB vrijwilligers in de keuken van het naburige wijkcentrum Het Dok. Iedereen kan
aanschuiven. Een vrijwillige financiële bijdrage is een optie. Regelmatig wordt de buurtmaaltijd
gesponsord door de plaatselijke middenstand en de COOP.

D. is een vaste bezoeker met een verstandelijke beperking. Hij komt
bijna dagelijks. Hij zegt op de vraag wat De Oude Bieb voor hem
betekent, dat hij het een gezellige plek vindt om koffie te drinken en
te praten en hij koopt soms iets in de winkel. “Het is hier gezellig en
daardoor voel ik me minder eenzaam”.
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De Biebshop is een kleine wijkgerichte kringloopwinkel, voortgekomen uit een inzamelactiviteit die
uitgroeide tot een klein kringloopbedrijf waar duizenden euro’s in om gaan en velen hun dagelijkse
loopje of zingeving in vinden. De goederen komen voornamelijk uit de wijk. via inbreng of via de
ophaaldienst met ‘de Biebbus’. De spullen worden gehaald waaronder zo nu en dan een complete
huisraad. Prijzen zijn vooral gericht op de kleine beurs. Voor mensen met een kleine beurs wordt tegen
een kleine vergoeding grofvuil weggebracht.
Het unique-selling point de Biebshop maakt een groot deel uit van DOB. Klanten worden uitgenodigd
om bij de stamtafel aan te schuiven voor een kop koffie. Klanten worden bezoekers en bezoekers
vrijwilligers. De omzet van de winkel gaat naar de boodschappen voor de stamtafel en activiteiten.
Verder wordt het geld besteedt aan initiatieven voor en door de wijk.

De vrijwilligers kunnen door actief te zijn voor en in de Biebshop ook weer een dagritme opbouwen,
omgaan met en actief zijn in bestaande structuren, re-integreren in stage of werk-leertrajecten. Er
wordt gewerkt met participatietrajecten waardoor de aansluiting met de maatschappij en zelfs de
arbeidsmarkt voor vrijwilligers stap voor stap dichterbij gebracht kan worden in eigen tempo.
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1.3. DOB anno nu en 2020

DOB staat aan de vooravond om zich verder te ontwikkelen tot een organisatie van sociaal
maatschappelijke belang ANNO 2020.

Politieke agenda
Tot op heden heeft DOB zich organisch ontwikkeld naar eigen behoefte. Wat de bewoners wensten is
tot stand gekomen. Deze werkwijze en activiteiten tot nu toe sluiten volledig aan bij:
Het coalitieakkoord (2019-2022) sociaalmaatschappelijke opgave van de gemeente Groningen:

“Onze samenleving is inclusief; we willen dat iedereen binnen onze gemeente de kans krijgt om
mee te doen, zich gezien weet en zich thuis voelt”.
Waarbij drie speerpunten in dit akkoord al worden ingezet door DOB en als basiswaarden verbonden
zijn aan de identiteit van DOB:
•
•
•

De mens centraal: richt zich op het bevorderen van een gezonde bevolking met in het
bijzonder oog voor kwetsbaren.
Herwinnen van de openbare ruimte: levert door meer ruimte voor groen, sporten, spelen en
ontmoeten, een positieve bijdrage aan gezondheid en leef-kwaliteit.
Groningen actief: wil de negatieve spiraal van armoede doorbreken.

Om bovenstaande te blijven ontwikkelen en aan te laten sluiten bij de politieke agenda’s zal de
gemeentelijke (en provinciale) stimulerende en ondersteunende rol zeer welkom en zelfs noodzakelijk
blijven. Om daarmee DOB de aankomende jaren te laten floreren en haar positie als vangnet en
algemene voorziening met een eigen identiteit in Lewenborg te kunnen borgen voor de toekomst.
Dat vraagt wel een andere inspanning van DOB waar men zich steeds meer bewust van wordt.
B. leeft niet in de omgeving van zijn familie: Hij heeft een beperking in het autistisch spectrum
en vindt het heel lastig om aansluiting te vinden bij andere mensen. Bij DOB voelt hij zich veilig
en is hij blij. Hij heeft vaste taken en daarnaast praat hij veel met collega-vrijwilligers. Ook
bekommeren zijn collega’s zich om hem en doen soms kleine klusjes bij hem thuis. “Ïk heb hier
mezelf gevonden, heb meer sociale contacten en meer zelfvertrouwen gekregen. Hier kan ik
mensen vertrouwen die geen familie van me zijn.
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DOB als Algemene en Voorliggende Voorziening
DOB streeft naar een erkenning als algemene voorziening. Men ziet er de meerwaarde van in om de
informele zorg geboden vanuit DOB, te verbinden met de formele zorg.
Algemene voorziening is een voorziening met een aanbod van diensten of activiteiten dat, zonder
voorafgaand onderzoek naar de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van de gebruikers,
toegankelijk is en dat is gericht op maatschappelijke ondersteuning.
Voorliggende Voorziening is een voorziening die een signalerende en doorverwijzende functie heeft
richting zorg- en hulpverleningsinstanties.

Ter informatie: Het innovatieatelier sociaal domein van de gemeente Groningen heeft een
verschuiving van zorg voor ogen, waarbij de inzet van specialistische zorg afneemt en
laagdrempelige ondersteuning in de wijk toeneemt. Daarom wil de gemeente Groningen meer
aandacht geven aan algemene voorzieningen. Uit onderzoek ( “de kracht van de algemene
voorzieningen in Groningen” gepubliceerd 28-Sep-2018) blijkt dat een algemene voorziening voor
hulpbehoevenden een positieve bijdrage levert aan het leefklimaat: Participanten geven het beeld
dat zij de algemene voorziening een fijne plek vinden waarin er vertrouwen heerst in de
medemens. Daarnaast geven de participanten aan dat zij zich onderdeel voelen van de groep.
Binnen de algemene voorziening voelen ze zich gezien en gewaardeerd. Deelname geeft hen een
nuttig en zinvol gevoel en het is een bron van sociale contacten.

De verwachting van de onderzoekers is dat participatie bij een algemene voorziening leidt tot meer
vertrouwen in de medemens en de sociale integratie vergroot binnen de voorziening. Vervolgens
leiden vertrouwen en sociale integratie tot meer sociaal kapitaal. Met sociaal kapitaal worden sociale
netwerken en hulpbronnen bedoeld.
DOB is gericht bezig om zich als een algemene voorziening verder te ontwikkelen door een
samenwerking aan te gaan met AtHomeFirst en WIJ Lewenborg. Ook wordt onderzocht wat nodig is om
erkend te worden als algemene voorziening binnen de gemeente Groningen.
De ambitie om DOB verder te ontwikkelen als (formele) voorliggende voorziening is zeker het
aankomende jaar niet aan de orde.
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1.4. Bedreigingen en Kansen

De bedreigingen benoemen we als eerste. Omdat die zo urgent zijn dat ze de agenda van vandaag en
aankomende jaar gaan beheersen. Het bestuur is zich bewust van de urgentie en wil dit delen met
organisaties en stakeholders van invloed en is naarstig op zoek naar oplossingen.

Bedreigingen
Huisvesting en financiën
Bovenaan de prioriteitenlijst om aan te pakken staat huisvesting als bedreiging. De huisvesting van
DOB loopt ten einde aankomende jaar medio 2020. Tot op heden kon DOB ‘om niet’ gebruik maken
van het pand. Lefier heeft deze regeling laten doorlopen totdat de bouwplannen klaar waren en
gerealiseerd kunnen worden. In Juli 2020 zal het pand helaas voor DOB plaats moeten maken voor
nieuwbouw. Het voortbestaan van DOB wordt daardoor bedreigd. En zonder pand geen DOB. En
zonder Oude Bieb valt het sociale systeem dat opgebouwd is in enkele jaren, uiteen.

Voor huisvesting heeft DOB andere partijen nodig. Waar de zelfsturing en initiatieven aangevuld
moeten worden door stakeholders met invloed en middelen.
Direct verbonden aan huisvesting is de financiële situatie. Deze is lastig te berekenen in een
onbekende nieuwe situatie. Hoe graag men zich ook wil voorbereiden op de toekomst: zonder pand,
geen inzage in de kosten. Zonder kosten geen realistisch beeld wat er opgebracht moet worden. Deze
vicieuze cirkel kan alleen doorbroken worden als we dit omdraaien: wat wil en wenst men naast wat
mogelijk is, daarna kijken hoe de middelen verkregen kunnen worden.
De financiële situatie is direct verbonden aan huisvesting. En zoals het nu lijkt (als het een
onderneming zou zijn) zou het met de huidige inkomsten in een nieuw pand NIET levensvatbaar
verklaard worden met het oog op de veranderende huisvesting en de huidige inkomsten. Het één kan
niet losgezien worden van het andere.
Voorkomen dat DOB aan eigen succes ten onder gaat
Het bestaansrecht van DOB is al duidelijk bewezen, het draait niet alleen om de gezelligheid. Er is
aandacht voor de mens zelf. Een kernwaarde van DOB en van de huidige maatschappij en de coalitie
gemeente Groningen die overal in terugkomt. Er worden activiteiten georganiseerd die een brug
vormen naar vervullen van belangrijke (levens)basis, zoals: weer aan het werk kunnen, (sociaal) actief
zijn, zingeving en levensplezier in een omgeving waar verbinding is met de maatschappij en de sociale
leefomgeving.

De bedreiging is dat bepaalde verwachtingen en doelstellingen te veel druk kunnen uitoefenen op de
organisatie waardoor de focus verschuift van vrijwillig naar afgesproken naar professioneel naar
andere eisen.
Door de ambitieuze plannen gebeurt er veel in hoog tempo. Een erkende algemene voorziening willen
worden, inkomsten van de Biebshop opplussen, een nieuw (en bruikbaar) pand zoeken, deze vinden
en verhuizen. Er is urgentie om overzicht te bewaren op alle activiteiten, berichten, mogelijkheden,
bedreigingen én kansen die op DOB afkomen. Want ook binnen DOB kan niet alles tegelijk in hoog
tempo.
Tijd is nodig om bepaalde ontwikkelingen in goede harmonie en uitvoerbaar te laten plaatsvinden.
Voor eerst gaan we aankomend jaar in kaart brengen door prioriteitsstelling in twee sporen tot 2021.
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Kansen
DOB hoeft niet echt op zoek te gaan naar kansen. Die komen op hen af, dusdanig veel dat er nu
onderzocht moet worden welke kansen aangegrepen worden om DOB te laten groeien in de richting
waarin zij zich verder willen ontwikkelen. Nadruk op WILLEN ontwikkelen om de identiteit te behouden
van DOB. Daarnaast moet er nu ook goed gekeken worden waar men op kan aansluiten om de positie
van DOB te verstevigen voor aankomende jaren. Hiermee wordt gedoeld op aansluiten op bestaande
voorzieningen, als algemene voorziening en waar DOB als een voorliggende voorziening kan
aansluiten
Keuzes maken: Te veel aan kansen kan ook bedreigend worden. Ook dan kan een te snelle groei en
ontwikkeling averechts werken waardoor men verzuipt in alle mogelijkheden. Waar moet je dan
beginnen? Advies is dan:

“Focus op wat realistisch en haalbaar is, de droom staat er al”
Voor aankomende jaren zal de uitvoering van plannen en ideeën door alle vrijwilligers (met sturing en
steun van het bestuur en de coördinator) vormgegeven worden. Zelfstandig, met de kernwaarden
voorop om haar eigen identiteit, waar allen voor hebben gestreden en voor staan, in de volle breedte
te behouden.
Met focus op de top drie aan beste kansen:

§
§

§
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DOB als algemene en voorliggende voorziening verder ontwikkelen en laten aansluiten op
lopende samenwerkingsverbanden met professionele organisaties.
De Biebshop laten groeien tot een (vol)waardige kringloopwinkel met aantrekkingskracht op
breder (buitenwijks) publiek. Online verkoop starten via markplaats en PR-campagne
koppelen aan de tv-uitzending van de VPRO in december “De kracht van de kringloopwinkel”.
DOB als centraal punt in de buurt ontwikkelen voor alle bewoners van de wijk van waaruit ook
nieuwe initiatieven en activiteiten ontstaan. Ook het centrale punt blijven waar alle
wijkinitiatieven onderdak vinden, zowel lokaal als interlokaal, zoals met de Proeftuin en
Golvend Lewenborg.

Conclusies
De omgeving waarin DOB actief is, is een complexe omgeving. Hoewel het simpel lijkt om met elkaar
allerlei activiteiten te organiseren waar iedereen wat aan heeft, is de omgeving waaraan DOB actief
deelneemt constant aan het veranderen. Hierdoor moet DOB ook wel mee veranderen en zich blijven
ontwikkelen om aan te blijven sluiten op die omgeving. En dat vraagt om een toekomstvisie, beleid
met richting en voldoende middelen en geldstromen.
Ambitie
De visie van DOB is uitgebreid beschreven in dit document. DOB wil de principes handhaven van haar
mission statement, blijven werken in het peer-to-peer systeem en aansluiten bij de professionele zorg
en hulpverlening.
Door de interne organisatie aan te laten sluiten op bestaande voorzieningen en de vrijwilligers verder
te ontwikkelen als ervaringsdeskundigen die specifieke problematiek kunnen signaleren, wil DOB
doorgroeien naar een serieus te nemen sociaalmaatschappelijke organisatie. En met voldoende tijd
en middelen kan zij dat waarmaken.
Middelen en geldstromen
DOB kan momenteel aan haar financiële verplichtingen voldoen. De inkomsten komen grotendeels uit
giften, subsidies en opbrengsten Biebshop. Door acties zoals crowdfunding en aanschrijven van
(nieuwe) fondsen kunnen de inkomsten aangevuld worden. Doch deze zorgen niet voor stabiliteit van
inkomsten die nodig is om aankomende jaren te blijven bestaan.
Daarnaast staat een verhuizing op stapel waarvan de locatie nog niet duidelijk is waardoor
bijvoorbeeld de toekomstige kosten niet in kaart gebracht kunnen worden. Allemaal zaken die van
invloed zijn op de begroting voor aankomende jaren en dus op de benodigde inkomsten.

Met dit rapport is DOB niet klaar met de plannen voor aankomende jaren. DOB blijft zich continu
ontwikkelen en anticiperen op dat wat nodig is om ook na 2020 een blijvende voorziening in de wijk te
worden. Zo zet ‘iedereen’ zich in om de inkomsten te verhogen. Het groeiende bewustzijn om de
‘eigen broek’ op te houden en de invloed die men daarop heeft, zorgt voor actie van binnenuit.
Maar daarmee redt DOB het niet. De activiteiten financieren met de opbrengsten van de Biebshop is
zeker mogelijk. Maar de grootste kostenpost is het verder ontwikkelen van DOB als tweede huis met
vangnetfunctie en de nieuwe huisvesting. Die lasten kan DOB niet dragen of organiseren en doet
hierbij een hoopvol verzoek tot het vervolgen van de gemeentelijke financiële steun. Samen op naar
2021!
Aanbeveling
Lees dit rapport als een werkdocument waar nieuwe ontwikkelingen en inzichten aan worden
toegevoegd. DOB is constant in beweging op weg naar morgen.
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Niets uit deze uitgave mag zonder uitdrukkelijke toestemming van Huis van Diensten en/of en DOB
vermenigvuldigd worden voor andere doeleinden of organisaties dan ten behoeve van DOB
Lewenborg.

Dit rapport is gerealiseerd door
huisvandiensten.nl

