BLOEI VOOR DE WIJK
Begin 2017 zijn een aantal bewoners uit de wijk Beijum BijHem Community
begonnen. Stichting BijHem Community werkt samen met maatschappelijke
organisaties, ondernemers, scholen, kerken en vooral… met bewoners aan een leefbare wijk. Het is
ons verlangen dat de wijk en haar inwoners tot bloei komen doordat er naar elkaar wordt omgezien.
We doen dit door verschillende programma’s en projecten.

ONZE VISIE
Het potentieel van de wijk en wijkgenoten maximaal tot ontwikkeling zien komen door het creëren
van de juiste voorwaarden voor een leefbare samenleving.

ONZE UITGANGSPUNTEN
•

Community- We zijn een positieve community, mét en vóór onze wijkbewoners, om zo
onszelf en anderen tot bloei te zien komen. Iedereen kan erbij horen. We zijn
laagdrempelig, maar moedigen anderen aan om actief mee te bouwen aan een leefbare
wijk. We doen niet slechts dingen voor de wijk, maar mét de wijk en haar bewoners. Het
kernteam doet dit vanuit een christelijke levensvisie.

•

Potentie- Bloeien gebeurt door het ontsluiten van potentie die al lang aanwezig is, en deze
in te zetten voor een bijbehorende missie. Mooi aan bloeien is dat dit niet alleen zeer
relevant is voor de persoon of wijk zelf, maar vaak nóg meer impact heeft op de omgeving
ervan. Daarmee dient bloei een veel groter doel dan enkel het individuele belang.

•

Noden en behoeftes- De wijk Beijum is te omschrijven als een multiculturele buurt, waar
relatief veel mensen van niet-westerse afkomst wonen. Inwoners zijn veelal laag opgeleid,
50% heeft een laag inkomen (Gezondheidsprofiel GGD, 2012). Een groot deel van de
bewoners is werkloos (24,5%, buurtmonitor.nl, 2016). 9,8 % van de gezinnen heeft een
bijstandsuitkering (buurtmonitor.nl, 2016). Er wonen relatief veel eenoudergezinnen (15%). In
Beijum Oost is sprake van overlast van jongeren. 10% van de jongeren groeit op in een
risicovolle gezinssituatie (Wijkanalyse Gemeente Groningen). We willen met onze

community ons richten op deze behoeften en noden door het aanbieden van verschillende
programma’s en activiteiten. We willen naast hen staan en hen de liefde van God laten
zien.
•

Erbij horen– We zijn geen hulpverleners van buitenaf, maar willen naast bewoners staan,
een familie voor hen zijn en ons leven met elkaar delen. Echte aandacht voor de ander
staat voorop en door anderen bij de missie te betrekken ontstaat positieve verandering
voor jezelf en de ander en daarmee een hele wijk.

ONZE MISSIE
1. Een warme, hechte en toegankelijke community zijn waarbij mensen het gevoel hebben erbij
te mogen horen, je je leven kunt delen, je kunt ontdekken wat jouw leven zingeving biedt en
hoe je je talenten in kan zetten voor een ander.
2. Het ontwikkelen, organiseren en uitvoeren van projecten op het gebied van zorg, welzijn,
cultuur, educatie, ontspanning, leefbaarheid, sport en zingeving voor en door bewoners van
de wijk Beijum.
3. Samenwerken met anderen (gemeente, sociaal wijkteam, provincie, instellingen, organisaties,
kerken, scholen, ondernemers) en natuurlijk de bewoners zelf die in de wijk Beijum actief zijn
en de wijk tot bloei willen zien komen;
4. Deelnemen aan het economisch verkeer door ondernemende activiteiten te ontwikkelen die
niet alleen direct bijdragen aan de bloei van de wijk Beijum, maar ook als fonds wervend
gelden ten behoeve van de bekostiging van overige activiteiten van stichting BijHem
Community.

“Door BijHem Community heb ik geleerd hoe eenvoudig het is om
je buren uit te nodigen. We zijn nu zelf begonnen met een
maandelijkse burenmaaltijd vanuit ons huis, waarbij we
gesprekken voeren over ons leven en wat ons drijft” Natasja Achterberg (Bentismaheerd)
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DOELSTELLINGEN (2017-2018)
1. Trainen, toerusten en bekrachtigen van het potentieel in Beijum
a. Een getraind kernteam dat samenwerkt aan de missie en dit actief uitdraagt in de wijk
Beijum. Het aangaan van relaties met buurtbewoners, onderlinge betrokkenheid als
community en het afgestemd zijn op de waarden van BijHem Community.
b. Het rekruteren, trainen en begeleiden van drie programmaleiders die de projecten en
haar vrijwilligers aansturen
c. Een vaste groep van zo’n twintig vrijwilligers en/of stagiaires die de projecten actief
ondersteunen en helpen uitvoeren.
2. Initiëren van verbindende projecten en activiteiten binnen de thema’s jeugd, zorg,
deeleconomie, zingeving en duurzaamheid
3. Een fysieke plek in de wijk waar projecten voorbereid kunnen worden, vrijwilligers worden
toegerust en er activiteiten kunnen plaatsvinden
4. Werven van resources om projecten, inclusief aansturing, te kunnen realiseren.

“De community heeft mij geholpen bij het aanpakken van het
veldje aan de Nijesteinheerd. Er is nu verlichting en kinderen
kunnen er beter voetballen. Ook gaan we samen de Tussen
Schoolse Opvang organiseren bij een basisschool in Beijum" –
Dillon Hummel (Emingaheerd)
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UNIEKE PROJECTEN VOOR BEIJUM
De projecten die we organiseren vallen binnen de thema’s jeugd, zorg, zingeving, deeleconomie en
duurzaamheid. Ze zijn gebaseerd op principes uit de Bijbel en het vergroten van een leefbare
samenleving en sluiten aan bij de noden en behoeftes die er leven in de wijk Beijum.

Programma’s
Zingeving
Met ons programma Zingeving willen we op zoek naar wie God is en hoe hij relevent is in ons leven.
We willen niemand overtuigen, maar samen in gesprek over wat ons zin geeft in het leven.

Zorg
Met ons programma Zorg willen we ons als community inzetten voor een sociale wijk met zorg voor
elkaar.
Beoogd resultaat:
I.

Zorgvragen in de wijk worden opgepakt door bewoners. De directe nood of hulpvraag wordt
opgelost en de bewoner die een andere helpt komt tot bloei door zich voor een ander in te
zetten

II.

Interactie tussen wijkbewoners met als doel duurzame relaties op te bouwen en sociaal
isolement te voorkomen of reduceren

III.

Ondersteuning van hulpverleners in de wijk om hun zorg beter en met meer plezier te kunnen
bieden

Jeugd
Met ons programma Jeugd willen we als community verbinding zoeken met en zorgdragen voor de
opgroeiende nieuwe generatie bij hun fysieke, sociale, emotionele en geestelijke ontwikkeling
Beoogd resultaat:
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•

Interactie tussen jeugd onderling en tussen de jeugdgroepen en volwassenen, met als doel
duurzame relaties te zien ontstaan die een positieve bijdrage leveren aan de opvoeding van
onze nieuwe generaties

•

Jeugd in aanraking brengen met de positieve waarden van sport en spel

•

Jeugd verbinden met andere initiatieven in de wijk, en bewust maken van hun
verantwoording richting anderen uit de samenleving en hen ondersteunen om
wijkactiviteiten te organiseren

Deeleconomie
Met ons programma Deeleconomie willen we ons als community inzetten voor een interactieve (en
duurzame) wijk.
Beoogd resultaat:
•

Het delen van goederen en diensten stimuleren en daarmee resources in de wijk
maximaliseren

•

Het ontdekken en delen van talenten stimuleren om persoonlijke groei en voldoening te
bevorderen, en onderlinge creativiteit, ideevorming en dynamiek te vorderen.

•

Het maximaliseren van de invloed van ondernemers, organisaties, scholen etc. op de wijk
t.b.v. de groei en bloei van de wijk.

•

Interactie tussen wijkbewoners met als doel (duurzame) relaties op te bouwen en sociaal
isolement te voorkomen of reduceren
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Bemensing van de projecten
1. Communityleider (1 persoon) aangestuurd door het bestuur.
2. Programmaleiders voor de programma’s Zorg, Jeugd en Deeleconomie. De programmaleiders
zijn eindverantwoordelijk voor het leiden van dit programma en de projecten. Deze positie is
cruciaal voor het uitbouwen van het programma en het aansturen van een team van
vrijwilligers. Deze functie wordt voor 8 uur per week betaald, de overige uren worden door de
programmaleider zelf geïnvesteerd.
3. Voor een aantal project(uren) moet een betaalde projectcoördinator of professionele
hulpverlener ingehuurd worden
4. HBO stagiaires (2-4 personen) en MBO stagiaires (2-4 personen)
5. Team vrijwilligers (ca. 20 personen)
6. Hulpvragers in de wijk als gebruikers/afnemers van de initiatieven
7. Een slimme samenwerking met lokale ondernemers, scholen, wijkteam, buurtinitiatieven en
bewoners

Communicatie
Er wordt zichtbaarheid aan de projecten (resultaten) en partners gegeven via onze website,
facebook, nieuwsbrief, wijkkrant en tijdens onze evenementen via banners, flyers en in
presentatiesheets.

Evalueren
Er wordt aan het einde van elk seizoen gekeken welke projecten gerealiseerd zijn. Per project willen
we weten welke omvang deze had qua aantal activiteiten en bereik. Belangrijke richtlijn is daarbij het
aantal duurzame relaties dat aan het community netwerk toegevoegd zijn. Uiteraard willen we ook
weten welke belangrijke lessen geleerd zijn t.b.v. het volgende seizoen en hoe de gerealiseerde
kosten zich verhouden tot de begroting en of de interventies hebben opgeleverd wat we voor ogen
hadden.
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PROJECTEN
Zorg
a. Koppelproject
Het verbinden van de oude en nieuwe generatie Beijumers. De werkjes van de
kinderen uit groep 1 en 2 worden gegeven aan ouderen uit de wijk Beijum die een
klein of geen sociaal netwerk hebben. We stimuleren de ouders van de kinderen om
contact te onderhouden met deze ouderen. We doen dit in samenwerking met
basisscholen (Het Palet) en buurthuizen (Bij Bosshardt - Leger des Heils)
b. Maatjesproject
We koppelen kwetsbare mensen in de wijk aan vrijwilligers uit de wijk en stagiaires.
We willen aansluiten bij de wensen en behoeften van de hulpvrager waardoor zij
participeren in de wijk, een nieuw netwerk opbouwen, en (indien mogelijk) weer
zelfstandig verder kunnen. Daarnaast kan het contact eventuele overlast in de buurt
verminderen en vooroordelen bijstellen. In samenwerking met o.a. Beijumers voor
Beijumers, WIJ Beijum, kerken en Tijd voor Actie)
c. Klus en tuin
Mensen praktisch ondersteunen en helpen bij klussen in en om het huis die zij zelf om
wat voor reden dan ook niet kunnen doen. Door hulpvragers praktisch te
ondersteunen hen te laten zien dat zij er niet alleen voor staan, hen weer een duwtje
in de goede richting te geven en opbouw van nieuwe relaties in de wijk.
d. Events
Daarnaast organiseren we zelf of in samenwerking met anderen verschillende events,
aansluitend bij de behoefte van de wijk, bijvoorbeeld muziek bij de buren, de
nationale burendag, vrijwilligersdag, buurtbarbecue, single-mom events,
mantelzorgersdag.
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Jeugd
e. Sportcommunity Beijum
Voor de kinderen in Beijum is veel aanbod door de basisscholen, het buurtsportwerk
en het jeugdwerk van WIJ Beijum, een doelgroep die tussen wal en schip valt zijn de
jongeren van 16+. Sportcommunity Beijum richt zich op deze doelgroep. Elke maand
voetballen we met hen in de sporthal. Daarnaast helpen we deze jongeren zelf
toernooien te organiseren voor hun wijkgenoten en coachen we hen een voorbeeld te
zijn voor de generatie onder hen. In samenwerking met WIJ Beijum en Huis voor de
Sport (buurtsportcoach)
f. Kidsclub
Er is reeds aanbod voor kinderen doordeweeks, wij willen een kinderclub beginnen in
het weekend. Een kinderclub voor kinderen van de basisschool, waarbij de kinderen
leren samen spelen, zingen, knutselen en een Bijbelverhaal horen.
g. Zelf Hulp Kameraden Hulp (ZHKH)
Er zijn in Beijum veel jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze jongeren
zijn moe van de hulpverlening die al vaak is ingezet. Met ZHKH pakken we
verschillende leefgebieden aan, zoals financiën, dagbesteding, werk en/of opleiding.
De kracht van deze aanpak is dat de jongeren elkaar helpen, wij ondersteunen hen
middels coaching, inspiratiebijeenkomsten en excursies. In samenwerking met
stagiaires WIJ Beijum, vrijwilligers uit de wijk en o.a. opleiding Binn’stad
h. Hangjongeren
Ons uitgangspunt is met wijkbewoners optrekken. Als zodanig merken we een goed
contact met een aantal (criminele) hangjongeren. We komen achter de interesses van
deze jongeren, willen hen verbinden met verschillende projecten of verwijzen hen
door naar professionele hulp waar nodig. Dit heeft een preventieve en signalerende
functie. In samenwerking met de Politie en de opbouwwerkers van WIJ Beijum
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DELEN
i. Buurtmaaltijd
Voor veel gezinnen is een gezonde, gezellige maaltijd helaas geen standaard. Daarom
nodigen we anderen uit met ons mee te eten, -waaronder kwetsbare, alleenstaande
moeders of eenzame ouderen. Tijdens de maaltijd wordt informeel het leven gedeeld
en advies gegeven aan elkaar en is het fijn om even onbezorgd mee te kunnen eten.
j.

Online deelplatform

Er zijn al veel initiatieven in Beijum, maar het aanbod is zeer versnipperd te vinden,
men weet niet van elkaar wat er in de wijk gebeurt. Via het deelplatform
(Mijnbuurtje.nl) wordt de interactie in de wijk versterkt. Het platform wordt gebruikt
voor communicatie van en naar diverse gebruikersgroepen, voor het aanbieden van
activiteiten, voor het stellen van hulpvragen, voor het delen van goederen, etc. Het
online deelplatform bestaat onder andere uit een website i.c.m. een app die
beschikbaar is voor IPhone en Android-toestellen. Daarnaast communiceert dit
platform via beeldschermen in het wijkcentrum en op toekomstige andere plekken
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