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In Beijum worden jaarlijks 
ongeveer 140 baby’s gebo-
ren. Ruim de helft daarvan 
valt onder de kwetsbare 
doelgroep. Dat betekent dat 
er zorgen bestaan over een 
of meer leefgebieden bin-
nen het gezin. Bijvoorbeeld 
op het gebied van financiën, 
relaties of taal. De eerste 
duizend dagen van een kind 
zijn cruciaal voor diens 
latere ontwikkeling. Zijn 
er in een vroeg stadium al 
zorgen, dan is de kans groot 
dat er op latere leeftijd ach-
terstanden ontstaan. Vorig 
jaar is daarom het project 
Kansrijke Start Beijum ge-
lanceerd. Hierin werken het 
WIJ-team, kinder- en jeugd-
zorg, maatschappelijke 
organisaties, kinderopvang, 
scholen en de gemeente 
samen aan een kansrijke 
start voor zoveel mogelijk 
kinderen. 

Leonie Mulder is de project-
leider van Kansrijke Start 
Beijum. Zij zet zich vanuit 
de gemeente Groningen al 
zes jaar in voor mensen met 
een kleine beurs. Zo is ze 
bijvoorbeeld ook betrokken 
bij de Stadjerspas. Kans-
rijke Start is haar op het lijf 

geschreven: ‘Ik heb zelf drie 
kinderen en weet als geen an-
der: de perfecte ouder bestaat 
niet. Er kan altijd iets misgaan 
en dan moet je om hulp durven 
en kunnen vragen. Niet iedere 
ouder neemt die stap. Omdat 
ze bijvoorbeeld bang zijn dat ze 
een stempel krijgen of om daar-
na vast te komen zitten in het 
systeem. Vanuit Kansrijke Start 
willen we op een laagdrempe-
lige manier zo vroeg mogelijk 

Een goed begin is het halve werk

Vijf vragen over Kansrijk Oost – Gesprek met projectleider Marloes de Bie
1. Wat is Kansrijk Oost?
Kansrijk Oost richt zich op 
minimahuishoudens. Dat 
kunnen mensen in de Bij-
stand zijn maar ook zzp’ers, 
werkenden en jongeren. Zij 
worden gedurende mi-
nimaal één jaar intensief 
begeleid door een buddy. 
Projectleider Marloes de Bie: 
‘We hebben een sucesvolle 
pilot van twee jaar gedaan 
in Beijum en Lewenborg. 
Nu bouwen we verder. Sinds 
januari 2021 zijn ook in 
Selwerd en De Wijert zuster-
projecten gestart. Zij nemen 
het model over maar vullen 
het op hun eigen manier in, 
vanuit het DNA van de wijk. 
Alle projecten werken samen 
onder de naam Kansrijk 
Groningen.’ 

2. Wat doet een buddy?
Een buddy begeleidt één 
of meerdere deelnemers. 
Buddy’s zijn zorgvuldig gese-
lecteerde, vrijwillige pro-
fessionals. Marloes de Bie: 
‘Buddy’s zijn goud waard. 
Ze zijn goed opgeleid en ze 
verstaan jou als deelnemer, 
omdat ze ook ervaring heb-
ben met armoede.’ De buddy 
gebruikt methodes die 
onderzocht zijn en bewezen 
werken, zoals 

in contact komen met ouders. 
Want mocht er hulp nodig zijn, 
dan kan dat het beste vanaf de 
start.’

Acht momenten
Om dit te realiseren is een 
tijdlijn bedacht met acht be-
langrijke momenten vanaf het 
begin van de zwangerschap 
tot aan de baby’s tweede jaar. 
‘Deze momenten grijpen wij 
aan om bij de ouders langs te 

gaan met iets leuks. Die at-
tenties worden niet gebracht 
door hulpverleners of andere 
professionals, maar door ou-
ders die zich hiervoor bij ons 
hebben aangemeld. Zij gaan 
het gesprek aan en delen hun 
eigen ervaringen en kennis. Zo 
kunnen zij iets betekenen op 
momenten wanneer dat nodig 
is. Ook zijn zij op de hoogte van 
alle bestaande regelingen en 
voorzieningen. Indien gewenst 
kunnen zij hiernaartoe door-
verwijzen. Maar dat is niet het 
doel van het bezoek: dat is het 
contactmoment zelf. Even ie-
mand aan de deur die oprecht 
vraagt hoe het met jou gaat. 
Zo wordt de drempel om met 
iemand van buiten te praten 
kleiner, en hopelijk ook de stap 
naar eventuele hulp.’

Kortere lijntjes
Ook de contacten tussen de 
professionals onderling worden 
dankzij Kansrijke Start 
Beijum aangehaald. ‘Naast 
vaste overleggen met een kern-
team organiseren we drie keer 
per jaar themabijeenkomsten 
voor professionals om kennis 
uit te wisselen en informatie 
met elkaar te delen.’ Dankzij 
deze bijeenkomsten worden 
de onderlinge lijntjes korter. 

Mobility Mentoring  ® en Posi-
tieve Gezondheid. Ze worden 
daarin getraind in de eigen 
Buddy Academie. Die metho-
des raken alle aspecten van 
iemands leven, zoals wonen, 
gezondheid, geldzaken, op-
voeding, werk, opleiding. Elke 
buddy heeft vaste contacten 
bij het WIJ-team en contac-
ten bij de gemeente, Werk & 
Inkomensdienstverlening en de 
Groninger Kredietbank. 

3. Wat heeft een deelnemer 
eraan? 
Alles begint met het oplossen 
van problemen die heel veel 
stress geven. Rust en ruimte 
creëren en dan verder kijken. 
De vraag ‘wat wil jij’ is altijd het 
belangrijkste in het begin van 
de gesprekken. Deelnemer en 
buddy maken samen een plan 
waarmee je kleine, haalbare 
doelen stelt. Marloes de Bie: 
‘Eigen regie van de deelnemer, 
maatwerk en (zelf)vertrouwen, 
daar gaat het om. Wij probe-
ren mogelijk te maken wat de 
deelnemer wil, ook al lijkt het 
soms veel of lastig. Door het 
zo te doen maken deelnemers 
vaak veel grotere stappen dan 
ze in het begin voor mogelijk 
hielden. Meer dan de helft volgt 
nu een (vervolg)opleiding of 
heeft betaald werk. Dat is geen 

moeten maar willen. Bij de 
anderen zien we dat ze meer 
zelfvertrouwen en vooral meer 
rust hebben gekregen. Leven in 
plaats van overleven.’

4. Wat heb jij met Kansrijk Oost?
Marloes de Bie: ‘Als kind uit een 
arbeidersgezin zat ik op een 
gymnasium met leerlingen uit 
rijke gezinnen. Dat mijn vader 
in een fabriek werkte, lieten ze 
je goed voelen, je hoorde er niet 
bij. Toen dacht ik al: hier klopt 

iets niet. Het moet om mij gaan, 
om wat ik kan en wil. Dat is ook 
nu nog mijn drive. Uit mensen 
halen wat erin zit. De combi-
natie deelnemer-buddy werkt 
daarbij heel goed. De metho-
den die de buddy gebruikt, de 
vaste contacten met instanties. 
Vasthouden en volhouden.’ 
Van opscheppen houdt ze niet, 
daarom zeggen we het hier zelf 
maar even: Kansrijk Groningen 
won in oktober 2020 de In-
novation Award van Mobility 

Leonie: ‘Iemand waarvan je het 
gezicht kent bel je toch mak-
kelijker op.’

Wat er verder nog gebeurt? ‘We 
zijn bezig met het opzetten van 
‘Bier, baby’s en bitterballen’. 
Dit zijn thema-avonden waar 
vaders met elkaar in contact 
kunnen komen. En we willen 
een (inloop-)huiskamer begin-
nen bij het WIJ-team waar je 
even kunt gaan zitten voor een 
kop koffie, moment voor jezelf 
of een goed gesprek.’

Ideeën zijn welkom
Wie nog ideeën heeft voor 
Kansrijke Start is van harte 
uitgenodigd om contact op 
te nemen met Leonie. ‘Er zijn 
vast nog meer behoeftes van 
jonge ouders waar we nog niet 
aan hebben gedacht. Ik ga hier 
graag over in gesprek. Samen 
kunnen we dan nog beter in 
kaart brengen wat er leeft en 
speelt in de wijk, en zo toewer-
ken naar een stevige start voor 
iedereen.’ 

Heb jij ideeën of suggesties voor 
Kansrijke Start Beijum? Of wil 
je graag meehelpen als ouder 
aan dit project? Neem dan con-
tact op met Leonie Mulder, via 
leonie.mulder@groningen.nl.

Mentoring© International/Em-
Path. Wijkwethouder Isabelle 
Diks nam de prijs eind april in 
ontvangst. 

5 Meer weten? Misschien mee-
doen of buddy worden?
Neem dan contact op met In-
grid Blink, projectondersteuner 
van Kansrijk Oost. Zij kan je er 
alles over vertellen. 
Telefoon: 06 – 5047 2282. 
Email: ingridblink@outlook.com.

 Leonie Mulder is projectleider van Kansrijke Start Beijum.
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 Wijkvernieuwing ‘Beijum Bruist!’ werkt aan een wijk waar iedereen tot zijn recht komt

 en deelneemt aan de samenleving.  Gemeente en woningcorporaties doen dat samen met

    bewoners, ondernemers en scholen.
www.facebook.com/beijumbruist

Meedoen? Mail dan naar info@beijum.nl

Zelf aan de slag in... de Appelhof
Samen zorgen voor een scho-
ne en fijne buurt: elke maand 
geven we daar een voorbeeld 
van. Deze keer praten we met 
Jaap Bredenhoff. Hij zet zich 
samen met buurtgenoten in 
voor de Appelhof, het groene 
gebied tussen het Heerdenpad 
en de Framaheerd.

Wie Beijum binnenkomt, ziet 
het veldje met de treures met-
een liggen. De Appelhof wordt 
dan ook vaak gezien als het 
visitekaartje van de wijk. Het 
prachtige veld met fruitbomen 
is een oase van groen, waar 
kinderen vrij kunnen spelen en 
er alle ruimte is om elkaar te 
ontmoeten. Voor Jaap Breden-
hoff een belangrijke reden om 
hier acht jaar geleden te komen 
wonen. ‘Dat er zoveel rust en 
ruimte was, trok ons erg aan. 
Het is een prachtige plek voor 

gezinnen. We hoeven niet bang 
te zijn voor verkeer als onze 
drie kinderen buiten spelen, 
want aan het eind van het veld 
zit een slootje.’

Appelhofgroep
Samen met Marleen van Leeu-
wen, Charlotte Wekker, Rinus 
Woesthuis en Hilly Goedhart 
vormt Jaap de Appelhofgroep. 
Die groep ontstond een aantal 
jaren geleden, in 2017 om 
precies te zijn, met de aanleg 
van een schelpenpaadje. ‘Rinus 
weet erg veel over de geschie-
denis van de wijk. Hij vertelde 
dat hier tot 1972 een boerderij 
heeft gestaan. Samen hebben 
we toen langs de voormalige 
contouren daarvan een schel-
penpaadje gelegd. Later is daar 
een picknickbankje en een 
vuurplaats bijgekomen. Wie 
wil, kan daar vrij gebruik van 
maken. Iets wat in de zomer 
vaak gebeurt.’

Ieder een rol
Sindsdien houdt de buurt twee 
keer per jaar een grote opruim-
actie, te weten in het voor- en 
najaar. ‘Ook in coronatijd zijn 
we daarmee doorgegaan. Het 
veld is groot genoeg om afstand 
van elkaar te kunnen houden.’ 
Op zo’n dag heeft iedereen zijn 
eigen rol: ‘Hilly zorgt voor de 
mooie uitnodigingen, Rinus 
maakt een soep, wij doen de 
koffie en Marleen heeft de 
lijntjes met de gemeente.’ Op 17 
april was er weer een opruim-
dag, met wel veertien volwas-
senen en zes kinderen.”

Actief tijdens lockdown
Behalve opruimen doen de 
buren nog meer dingen samen. 
‘Tijdens de eerste lockdown in 
maart 2020 bedacht Isa, een 
buurmeisje uit de heerd, dat 
het leuk zou zijn om elke dag 
een andere activiteit te orga-
niseren. Het was toen al heel 
mooi weer, dus dat kon makke-
lijk buiten. We hebben samen 
gitaar gespeeld, de vlag gehe-
sen op Koningsdag, gezongen 
voor een echtpaar uit de straat 
dat vijftig jaar was getrouwd en 
gesport. Toen Isa het drukker 
kreeg op school is dat uitein-
delijk gestopt, maar het goede 
contact met de buren is er nog 
steeds.’

Een goede buur
Bij elkaar langskomen mag 
door corona moeilijk zijn; de 
mogelijkheid voor een goed 
gesprek is er nog steeds. ‘Dan 
maken we gewoon een rondje 
over het veld’, aldus Jaap. Hij is 
erg blij met het goede contact 
met de buren. ‘Een goeie buur 

is beter dan een verre vriend. 
Als je weet wie je buren zijn, 
vraag je toch makkelijker 
of ze even op je kind willen 
letten als je onverwacht weg 
moet. En kun je helpen met 
koken en boodschappen als 
er iemand ziek is, of slecht 
ter been.’

Start aanleg buitenfitness
Na de Paasdagen is er, on-
danks het slechte weer, een 
start gemaakt met de aanleg 
van de buitenfitness. Dit ge-
beurt op het huidige basket-
balterrein bij het Trefpunt. De 
aanleg van deze plek is een 
wens van bewoners. De invul-
ling van de buitenfitness en 
de apparaten is gezamenlijk 

vormgegeven. In De Beijumer 
van oktober en november 
hebben we hier eerder over 
bericht.

Fijn en toegankelijk
Tegelijkertijd met de aanleg 
wordt bij de ingang van het 
Trefpunt een terras gemaakt. 
Hier is als eerste mee gestart. 

Ook de aanleg van de par-
keerplaats is begonnen. In 
een latere fase verbeteren we 
de ondergrond van de fitness 
en de bestrating bij de entree. 
Daarna worden de sporttoestel-
len geplaatst. Alles om wat nu 
nog een grote zandbak is tot 
een fijne, toegankelijke buiten-
fitness te maken.

 Jong geleerd, oud gedaan.

 Het schelpenpad en de fruitbomen worden aangepakt.

 Samen aan de slag.

Feestelijke opening
De werkzaamheden nemen 
vijf tot zes weken in beslag. 
Hoe lang precies, hangt van de 
weersomstandigheden af. Als 
de buitenfitness klaar is, volgt 
een feestelijke opening. Uiter-
aard wordt hierbij rekening 

gehouden met de corona-
maartregelen. We houden je 
op de hoogte van de voort-
gang.

Joanne ten Cate,
Projectleider Buitenfitness

 De nieuwe fitness op papier.

 Het Trefpuntterrein ... 

 ... helemaal op de schop voor een sportieve toekomst.


