Bikkel
Bulletin
Doen is ons toverwoord
Jaaaa! Eindelijk weer een BikkelBulletin. Het heeft even geduurd, het
verschijnen van deze 6e editie. Dat
was niet omdat er niets te melden
was, integendeel, we hadden
onze handen vol. Aan veel. De
zomervakantie gaf ruimte voor
bezinning en nieuwe plannen.
Inmiddels zijn we weer vol op stoom,
druk bezig om die plannen uit te
voeren. Want een idee alleen is niks.
Doen is ons toverwoord.
We hebben weer een prachtig team

van jongeren en volwassenen, ieder
met hun eigen kracht en talenten. En
ook al is het nog steeds een uitdaging
om alle rekeningen te betalen, we
voelen ons elke dag rijk!
Inspiratiebron
We horen vaak dat ons verhaal anderen
inspireert. Regelmatig worden we
benaderd door gemeenten of sociaal
ondernemers die hebben gehoord dat
het zo goed gaat bij ons en graag willen
weten ‘hoe we dat toch doen’. De media

wisten ons de afgelopen maanden ook
goed te vinden. Verderop in dit Bulletin
lees je daar meer over. De komende tijd
gaan we veel aandacht besteden aan
het delen van ons verhaal. Want we
zouden het geweldig vinden als er in
Nederland nog veel meer projecten zoals
het onze van start gaan. Projecten die
concreet invulling geven aan de nieuwe
maatschappij waar iedereen het steeds
over heeft.

Dikke pret!

5 juli 2014. We gingen golfen, we gingen paintballen, we gingen barbecueën. Daar hoeven geen woorden bij…….

Een rondje media
De journalisten, filmers en fotografen
waren in de maanden voor de zomer
vaak bij ons over de vloer. Met mooie
artikelen, foto’s en filmpjes als
resultaat. Het gaf ons de gelegenheid
om te vertellen over onze projecten,
onze aanpak en onze visie op sociaal
ondernemerschap.
Groningen is hard op weg om Fietsstad
nummer 1 te worden en heeft zich
kandidaat gesteld voor het grootste
fietscongres ter wereld: Velo City in
2017. Het blad Noorderbreedte maakte
daarom een themanummer dat helemaal
gewijd is aan De Fiets. De redactie
schreef daarin ook een artikel over ons
project Bikkels & Bikes.
In de lustrumbrochure van de
Rijksuniversiteit Groningen dat
‘Duurzaamheid’ als thema heeft, staat

een artikel over hoe wij met onze
projecten bijdragen aan de duurzame
inzet van mensen en materialen.
De eindrapportage van de TSROAregeling van het ministerie van
Binnenlandse Zaken verscheen ook
voor de zomer. Daarin is een artikel over
ons opgenomen, als een van de drie
meest inspirerende projecten van vier
jaar TSROA.
De Groninger Internet Courant schreef
een artikel over de gebruiksvriendelijke
rijwielstalling met het servicepunt dat
onze jongeren runnen in het nieuwe
gebouw van de DUO en Belastingdienst.
De gemeente Groningen maakte
10 filmpjes over inspirerende
burgerinitiatieven in de stad en nodigde
ook ons daarvoor uit.
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geschikt
ongeschikt
Golvende blonde haren, de lippen
gestift, hakken aan (maar niet te hoog),
een goed gesneden mantelpakje
maakte het plaatje af. Daar kwam ze,
de auditor van het onderzoeksbureau.
Om te beoordelen of we voldoen aan
de kwaliteitseisen voor de Sociale
Activeringstrajecten van het UWV. Man,
wat hadden we hard gewerkt om alles tip
top voor elkaar te krijgen. Alle gegevens
perfect geregistreerd. Alle vertrouwelijke
informatie achter slot en grendel. Alle
activiteiten keurig in een werkproces
beschreven. Alle rapportages op tijd en
volgens de regels opgesteld. Maar man,
wat waren we tóch zenuwachtig toen die
mevrouw in haar mantelpakje op haar
niet te hoge hakken binnenliep! En man,
wat hebben wij hard gejuicht toen we
die dikke vette voldoende kregen! We
mogen hierdoor nog een jaar Sociale
Activeringstrajecten voor het UWV
uitvoeren. Maar deze beoordeling is
voor ons veel meer dan dat. Drie jaar
geleden begonnen we met niks en we
hebben onze organisatie met heel weinig
middelen opgebouwd. Dat viel lang niet
altijd mee, we hebben her en der wat
tegenslagen gehad. Het voelt daarom
extra extra extra geweldig om nu van een
extern onderzoeksbureau te horen dat
we alles zo goed voor elkaar hebben.

Fijne fondsen

We blijven
scherp
We hebben ook drie stuks mooie
nieuwtjes over ons bestuur.
Ten eerste: ons stichtingsbestuur is
uitgebreid. We zijn nu driekoppig: Mirjam
Smitz is ons komen versterken en daar
zijn we heel bij mee. Ten tweede: onze
Raad van Toezicht is in bedrijf. Daarin
zitten 3 mensen met veel ervaring in ons
‘werkveld’: Hedy Cerini (gepensioneerd
docente van het Werkmancollege), Paul
Ravelli (jongerencoach met jarenlange
ervaring) en Mark Hoogsteen (jobcoach
en nu teamleider bij Enter Coaching in
Assen).
En ten slotte: we hebben 6 wijze mensen
gevraagd om ons zo nu en dan te
adviseren in een Raad van Advies. Zo
hebben we 9 slimmeriken om ons heen
die ons scherp houden.

Aan nieuwe ideeën hebben we nooit gebrek. Maar geld om ze te financieren ligt
niet zomaar op de plank. Daarom blijven
we fondsen aanschrijven, want daar zijn
nog steeds gelden beschikbaar voor
vernieuwende projecten.
Carolyn Moes (van Carolyn Ondersteunt)
stort zich hier vol overgave op voor ons
en met succes! Dit jaar kregen we toezeggingen van het Mamamini Fonds en
Stichting Doen. Fijn!
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We hebben een ®!
Bikkels & Bikes: de naam en het logo
(ontworpen door Studio Spijker) staan
inmiddels als een huis. Er is veel belangstelling voor en om ervoor te zorgen dat
het ‘van ons’ blijft, hebben we het merk
laten registeren. Daar hadden we wat
geduld voor nodig, maar het is inmiddels
helemaal rond. We mogen nu dus het
bekende ®tekentje achter onze naam
zetten! Glimmm!

We love
GAMMA!
Het leek de klanten van personal trainer
Roel Bos fijn om een eigen ingang te
hebben naar de sportzaal in ons pand.
Dat leek ons ook een goed idee, maar
de middelen om dat ‘even’ te realiseren
hadden we niet. We benaderden een
aantal bouwmarkten in de stad en
sindsdien is GAMMA onze favoriet ☺.
Zij stelden heel genereus bouwmaterialen beschikbaar en nu hebben
Roel z’n klanten hun eigen ‘oprit’.

Bikkels bewaken fietsen
op Noorderlinkcongres
Zo’n 1000 medewerkers van bijna 40
grote werkgevers in het Noorden komen
op 2 oktober naar de Noorderlink Dagen
in Groningen. De verwachting is dat bijna
de helft op de fiets komt. Dat betekent
honderden extra te stallen fietsen
rondom de Martinikerk. De organisatie
heeft ons gevraagd om speciaal voor dit
congres een fietsenstalling in te richten.
Onze Bikkels bouwen die op, bemensen
‘m de hele dag en geven de deelnemers
een warm welkom. En checken direct
even hun verlichting, zodat iedereen na
afloop weer veilig de donkere nacht in
kan.

We love Tijdhof too!
Lichtboei, Grondzijl, het Cruiseschip…
inmiddels zitten we verspreid over 3
panden. Natuurlijk willen we graag dat
iedereen daar mobiel en vast goed
bereikbaar is, dat er overal toegang is
tot internet én dat onze klanten altijd
kunnen pinnen. Als je dat allemaal
zelf wilt regelen, kom je al snel in een
Krachtige
online
telefooncentrale

Overal
bereikbaar op
één nummer

doolhof terecht van providers, pakketten,
technieken, snelheden en tarieven.
Gelukkig draaien Marieke en Robert en
hun medewerkers bij Tijdhof/CallVoip
hun hand er niet voor om. We zijn
ontzettend blij met hun zeer deskundige
hulp en persoonlijke service!

Behoud
uw eigen
nummers

CallvoipTelefonie.nl

CallvoipTelefonie.nl

Telefonie met
een persoonlijke
benadering
Goedemiddag,
u spreekt met Ralf
Met Bauke,
goedemiddag

Met Arnold,
goedemorgen

Goedemiddag,
met Didem, waarmee kan ik u van
dienst zijn
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Behoud
Goedemorgen,
met Marieke

*** actiecoupons ***
Fiets veilig

ook op je e-bike

Is je fiets aan een onderhoudsbeurt toe en wil
je de herfst veilig in fietsen? Kom dan langs bij
Bikkels & Bikes. Voor € 27,50 geven we je fiets
een complete winterbeurt inclusief poetsen en
nieuwe verlichtingsset.

Heb je een e-bike en is die toe aan een reparatie of servicebeurt? Kom dan voor 1 december
2014 met je e-bike bij ons, dan lezen wij de
fiets gratis voor je uit (normaal betaal je
daarvoor € 30).

Wil je anderen ook laten profiteren van onze Herfstactie? Stuur deze nieuwsbrief dan digitaal door of maak een kopie!
Bikkels & Bikes \\ Lichtboei 298 \\ (050 737 00 53 \\ www.bikkelsandbikes.nl

Stichting Goed Bezig
Bikkels & Bikes \\ www.stichtinggoedbezig.nl \\ www.bikkelsandbikes.nl \\ Lichtboei 298 \\ 050 737 00 53

ing op
Bespar osten
ksk
gespre

