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Voorwoord 
 
Een nieuwe gemeente een nieuwe Uitdaging 
 
De gemeentes Marum, Grootegast, Zuidhorn en Leek gaan op 1 januari 2019 
fuseren tot de nieuwe gemeente Westerkwartier. Een geweldige uitdaging ! 
  
Dit was de belangrijkste trigger om een Westerkwartierse uitdaging te starten. 
In januari 2018 is de oprichtingsakte getekend bij Notariskantoor Huizinga De 
Vries. Daarmee was de eerste match en maatschappelijke waarde een feit. 
Verbinding en maatschappelijke betrokkenheid zijn de ankerpunten om de 
fusie van de nieuwe gemeente vorm te geven. De Uitdaging stelt haarzelf ten 
doel om deze maatschappelijke betrokkenheid concreet te maken.  
 
Vragen ophalen bij maatschappelijke organisaties en deze verbinden met het 
bedrijfsleven en de ondernemingen. Bemiddelen tussen de vraag en het 
mogelijke aanbod. Niet met geld maar met tijdelijke handen, kennis, expertise, 
kunde en materialen. Dit is wat de Uitdaging is en waar de Uitdaging voor 
staat. 
  
Ons eerste jaar is uiterst succesvol. Er zijn prachtige matches gerealiseerd en 
parallel aan wat er met de nieuwe gemeente gebeurt komt met de nieuwe 
gemeente structuur uiteindelijk ook een nieuwe cultuur. De Uitdaging is voor 
ons het vehikel om een beweging op gang te brengen waar mensen elkaar 
weten te vinden en er op een maatschappelijk betrokken manier wordt 
ondernomen en er maatschappelijk verbinding wordt gelegd. De Uitdaging 
cultuur. Om de Uitdaging die rol te laten vervullen is een grote Uitdaging.  
 
De Westerkwartierse Uitdaging heeft een mooie start gemaakt en gaat vol 
vertrouwen werken aan een toekomstbestendige Uitdaging !                                                                                                                                   
 
 
Klaas Lindeboom                                                                                                                                        
Voorzitter Westerkwartierse Uitdaging. 
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Westerkwartierse Uitdaging van start in 2018 
 
In Nederland zijn er 68 lokale Uitdagingen actief die zijn aangesloten bij de 
Nederlandse Uitdaging (coöperatie). Een lokale Uitdaging is een 
ondernemersnetwerk dat lokaal bemiddelt in Menskracht, Materiaal en 
Middelen tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties. Door 
Maatschappelijk Betrokken Ondernemen op lokaal niveau te stimuleren, 
draagt de Uitdaging bij aan een betere woon- en leefkwaliteit van mensen in 
een kwetsbare positie. 
 
 De Uitdaging doet dit door contacten 
te leggen tussen mensen uit het 
bedrijfsleven, lokale overheden en 
maatschappelijke organisaties en 
brengt daarmee mensen uit 
verschillende werelden dichter bij 
elkaar.  
 
 

Op 1 januari 2018 is de Westerkwartierse Uitdaging opgericht, om daarmee 
ook in het Westerkwartier maatschappelijk betrokken ondernemen op 
structurele wijze vorm te geven.  
 
Nadat op 28 Maart het positieve besluit van het Oranje Fonds was ontvangen, 
kon er echt van start worden gegaan. Manager Tanja Haseloop van de 
Noordenveldse Uitdaging was aanjager geweest voor de Westerkwartierse 
Uitdaging en werd gevraagd ook in de organisatie het voortouw te nemen. 
Omdat het een groot gebied is, met vier gemeenten die bezig waren met een 
herindeling is er een tweede manager aangetrokken in de persoon van Mariël 
de Bruijn. Samen zijn Tanja en Mariël verantwoordelijk voor de uitrol van de 



 

  
      Jaarverslag 2018                                                               4 

Westerkwartierse Uitdaging. In 2018 was de burgemeester van Marum, dhr. 
Kosmeijer, het bestuurlijk aanspreekpunt voor de Westerkwartierse Uitdaging. 
 
In de loop van het afgelopen jaar hebben we samengewerkt met 
welzijnsorganisatie Spinn en Sociaal Werk Gemeente Zuidhorn (SWGZ). De 
verwachting was dat één van beide partijen het welzijnswerk in de nieuwe 
gemeente zou gaan uitvoeren en in het licht van die gedachte waren er goede 
contacten met de directeuren van beide organisaties, die ook beide hebben 
uitgesproken in de adviescommissie zitting te willen gaan nemen.  
 
De tweede helft van het jaar werd gekleurd door onzekerheid bij de 
organisaties die meededen met de aanbesteding van het welzijnswerk voor de 
gemeente Westerkwartier. Rond de herfst werd duidelijk dat geen van de 
lokale partijen dit gekregen heeft. Per januari 2019 komt er een nieuwe 
stichting die het welzijnswerk vorm gaat geven. Dit betekende ook voor de 
Westerkwartierse Uitdaging een handicap niet alleen voor de 
adviescommissie, maar ook in de contacten met verschillende 
vrijwilligersorganisaties.  
 
Omdat er zoveel wisselingen en onzekerheden waren, is er besloten niet 
eerder dan in de eerste helft van 2019 de adviescommissie bijeen te roepen. 
De nieuwe welzijnsorganisatie De Schans die het welzijnswerk in het 
Westerkwartier gaat uitvoeren zal uitgenodigd worden zitting te nemen in de 
adviescommissie. 

 
Klankbordgroep 
Vanuit de verschillende welzijnsorganisaties zijn we in 2018 wel begonnen 
met een klankbordgroep, om de verbinding met de achterban van deze 
organisaties zo goed mogelijk vorm te kunnen geven (verenigingen en 
stichtingen die werken met vrijwilligers op het gebied van sport, cultuur en 
welzijn). Deze klankbordgroep is 4 keer samengekomen in 2018. Op dit 
moment is het door de verandering binnen het welzijnswerk nog niet duidelijk 
in welke vorm we dit in 2019 gaan voortzetten. 
 
De eerste helft van 2018 is er vooral ingezet op het verkrijgen van 
naamsbekendheid bij verenigingen, stichtingen en andere organisaties die 
werken met vrijwilligers. Ook is veel energie gestopt in het verbinden van 
organisaties die elkaar lokaal niet natuurlijk “tegenkomen”. Zo zijn er 
verbindingen gelegd tussen het onderwijs, de zorginstellingen, de gemeente 
en het bedrijfsleven. Het enthousiasme van het bedrijfsleven was vanaf het 
begin indrukwekkend.   
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Armoedepact Westerkwartier 
Samen met heel veel andere organisaties heeft de Westerkwartierse 
Uitdaging het armoedepact Westerkwartier getekend om door samenwerking 
en verbinding aandacht voor het probleem te krijgen, maar ook gezamenlijk na 

te denken over oplossingen en verbeteringen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaten 

In het businessplan is gesproken over 50 matches in het eerste jaar met een 
maatschappelijke waarde van ca. € 63.000,00. In 2018 hebben we 55 
matches gemaakt. Als het gaat over de maatschappelijke waarde is dit € 
63.707,00. Dit is inclusief de vrijwillige inzet van de managers. 
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Kick-off ondernemers 
 
In september is een Kick-off georganiseerd voor het bedrijfsleven bij 
woonzorgcomplex Het Hooge Heem in Grootegast. Hier kwamen ca. 70 
bedrijven kennis maken met de Westerkwartierse Uitdaging. Dit leverde veel 
nieuwe bedrijven op die hun medewerking toezegden.  
 

 
 
 
Burgemeester Kosmeijer (Marum) zet 
de eerste handtekening om de 
betrokkenheid van de gemeenten bij 
de Westerkwartierse Uitdaging te 
illustreren.  
 
 
 
 

 
 
Antje Wagenaar van Praktijk de 
Sleutel vertelt waarom ze 
belangeloos een workshop heeft 
verzorgd voor het project 
Supermama: “ik krijg er zoveel 
energie voor terug”.  
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Kick-off maatschappelijke organisaties 
 
Vanuit de founders, de Rabobank en de gemeenten Leek, Zuidhorn, Marum 
en Grootegast wordt veel gedaan om de Westerkwartierse Uitdaging onder de 
aandacht te brengen.  
 
Zo was de gemeente Zuidhorn in 
november gastheer voor de aftrap 
voor de verenigingen en stichtingen.  
 

 
Deze bijeenkomst werd bezocht door 
ruim 100 mensen die meer dan 60 
maatschappelijke organisaties in het 
Westerkwartier vertegenwoordigden.  

 
Onder het genot van een warm/koud buffet, aangeboden door de gemeente 
Zuidhorn, kregen de aanwezigen een presentatie van de managers waarna 
vragen ingediend konden worden. Dit heeft ca 100 reacties opgeleverd.  
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Een greep uit de gemaakte matches 
 
In het opstartjaar van de Westerkwartierse Uitdaging zijn er in totaal 55  
matches gemaakt. Het gaat daarbij om een heel gevarieerd aanbod vanuit 
bedrijven, zoals bijvoorbeeld: 
 
bijdragen van ondernemers voor een goodiebag voor mantelzorgers bij de dag 
van de mantelzorg, stageplekken voor statushouders, hulp en advies bij het 
opzetten van een festival, een op maat gemaakte workshop speciaal voor het 
project Supermama, hulp bij het opzetten en onderhouden website’s van 
verschillende verenigingen, het schrijven van een persbericht door een 
tekstschrijver, maken van professionele foto’s, gratis opslagruimte en ruimte 
om evenementen voor te bereiden, ruimte voor sorteren spullen rommelmarkt, 
hulp voor G-Team voetbalvereniging, gratis kopiëren, gratis knippen door een 
kapper voor moeders die aan Supermama deelnamen, advies in 
doorontwikkelen stichting, juridisch advies voor stichting MFC, kasten, tafels 
en stoelen van bedrijven die een tweede leven krijgen op een nieuwe plek en 
een actie met kerstpakketten voor oudere mensen die hiermee even wat extra 
aandacht kregen.  
 
 
In dit verslag lichten we een aantal matches uit die in de pers zijn terecht 
gekomen. 

 
 
Bemiddeling in stageplekken voor statushouders   
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Juridische ondersteuning 

Door een grondige renovatie van de 
protestanse kerk in Zevenhuizen 
heeft het kerkbestuur het 
Verenigingsgebouw beschikbaar 
gesteld aan het dorp.  
 
 
Dorpsbelangenvereniging DES heeft 
de Westerkwartierse Uitdaging 
ingeschakeld of het mogelijk was 
juridische ondersteuning te krijgen 
om de voors, tegens en risico’s uit te 
zoeken.  
 
Van Horssen & van Ophoven 
advocaten en Mediators heeft hen 
hier in 2018 bijgestaan. Naast 
adviezen is goed geluisterd en 
verwoord wat er inhoudelijk voor 
beide partijen wenselijk was.  
 
 
 
 

 
 
 
De overeenkomst wordt 
getekend door de 
Protestanse Gemeente 
Zevenhuizen en 
dorpsbelangenvereniging 
DES.  
 

 

 

 

https://het-westerkwartier.nl/gwe/2018/10/01/beheer-vereningingsgebouw-zevenhuizen-in-handen-des#img1
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Westerkwartierse 

Uitdaging 

ondersteunt de 

kerstpakketactie van 

Arlette Lindeboom 

door het benaderen 

van ondernemers om 

een bijdrage te 

leveren aan de 

inhoud.   
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Overige activiteiten 
 
De managers hebben in 2018 diverse presentaties gegeven en gesprekken 
gevoerd, waaronder bij de volgende gremia: 
  

• Nieuwjaarsrecepties Westerkwartier 

• Ondernemersvereniging Marum  

• Steunpunt Mantelzorg 

• Vrijwilligerssteunpunten 

• Bedrijvenvereniging Leek 

• Link 050 

• Studenten van de Gebiedscoöperatie  

• De Zijlen 

• De Lions 

• De Esborg (school voor praktijkonderwijs) 

• Het Taalhuis 

• Gereformeerde Kerk 

• Alzheimer Café 

• Opening verenigingsgebouw DES Zevenhuizen 

• Goud Geluk als onderdeel van festival “Let’s Gro” 

• Noordelijke managers en bestuursbijeenkomst 

• Individuele gesprekken bij verschillende organisaties zoals 
Vredewold, Museum Nienoord, Legio museum, De Schutse, Spinn 

• Ondernemend Grootegast 

• Thema avond van Groninger Dorpen 

• Verbindingsessie Armoedepact 
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Belangstellende organisaties in 2018 
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De plannen voor 2019 
 
In 2019 hopen we minimaal 75 matches te maken voor een bedrag van ca. € 
90.000,00. De managers zullen verbinding zoeken met de nieuwe 
welzijnsorganisatie “De Schans” en in samenwerking een aantal activiteiten 
ontplooien.  
 
Zo denken we aan een kenniskaravaan, bestaande uit meerdere workshops 
gedurende 2019. Thema’s voor de workshops komen voort uit de kick-off in 
2018, onder andere social media, fondsenwerving, PR&communicatie, media-
aandacht, profileren van je stichting of vereniging. Daarnaast organiseren we, 
vanuit vragen die we hebben ontvangen, een netwerkavond voor 
maatschappelijke organisaties zodat zij elkaar beter kunnen leren kennen en 
van elkaars kennis en netwerk gebruik kunnen maken. 
 
Matchgroep activiteiten zullen geclusterd worden rondom bepaalde vragen of 
locaties. Organisaties kunnen daarbij pitches geven om hun vraag te 
verduidelijken. 
 
In september/oktober organiseert de Westerkwartierse Uitdaging een 
“Pronkoavend”. Een fundraising diner voor het bedrijfsleven om middelen voor 
de uitdaging bijeen te brengen. 
  
De managers verbinden de Westerkwartierse Uitdaging met de andere 
regionale uitdagingen om zo optimaal te kunnen functioneren. Eens in de twee 
maanden is er een bijeenkomst van de managers uit de provincies Groningen 
en Noord Drenthe. De spullenbank wordt gezamenlijk opgepakt met een 
centrale opslag waar alle Uitdagingen een beroep op kunnen doen. 
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Organogram Westerkwartierse Uitdaging 
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Email:  info@westerkwartierseuitdaging.nl 
Telefoon:  06 -27004287 / 06-19621160 
Website:   www.westerkwartierseuitdaging.nl 
Foto voor- en achterkant: Geertje Veenstra 
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