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Jaarverslag OngeEikt 2021 
In 2021 werkten we vooral aan het uitbouwen van onze coöperatie en het verstevigen van de onderlinge 

samenwerking, want dat is de kern waaruit we ontstaan zijn. Ook dit jaar bleek er veel behoefte om niet 

alleen thuis te werken, maar kennis en creativiteit met elkaar te delen, elkaar te helpen, samen een prijs 

te bepalen of samen nieuwe workshops of producten te ontwikkelen. Van elkaar leren stond hierbij 

centraal. We konden dit jaar niet alleen werken in de Kunst & Ambachtenwinkel en de Eikplaats aan het 

Koopmansplein, maar sinds juni ook vanuit het pand aan de Eemland 5b waar alle ateliers gevestigd zijn. 

Dit gaf een enorme boost aan de samenwerking, ondanks de beperkingen die de coronamaatregelen met 

zich meebrachten. 

 

Coöperatieve samenwerking 
Omdat onze coöperatie en onze activiteiten groeiden, werkten we het begrip coöperatieve samenwerking 

verder met elkaar uit. De basis van onze coöperatieve samenwerking is verbinding, vertrouwen en 

wederkerigheid. Samenwerken staat centraal, met de nadruk op samen en werken. Samen maken we 

het geheel. We dragen allemaal op onze eigen manier bij. Gelijkwaardigheid is de basis.  

 

We zijn één groot experiment. We leren met elkaar door samen te werken. Dat vraagt flexibiliteit en focus 

op de positieve dingen. En reflectie en dialoog over de zaken die beter kunnen. Niks is in beton gegoten, 

alles kan weer anders worden als wij dat met elkaar beter vinden. We werken niet in een hiërarchische 

organisatie, dus we hoeven de samenwerkingsafspraken niet naar de letter uit te voeren, wel in de geest. 

We doen met elkaar wat nodig is. En soms is er iets anders nodig dan we hadden voorzien of afgesproken. 

Dat stemmen we dan weer met elkaar af. Soms vooraf, soms naderhand.  

 

 

 

 

  

Spelregels coöperatieve samenwerking 
 

• Coöperatieve samenwerking betekent: vertrouwen, verbinding en wederkerigheid. 

• 1 + 1 = 3.  In alles wat we doen proberen we elkaar te versterken als ondernemer en als 

persoon.  

• Basis van de samenwerking: ‘halen én brengen’ van tijd, kennis, activiteiten, netwerk of 

talenten.   

• We werken vanuit basisafspraken.  Soms wijken we ervan af om verder te komen. Het 

bestuur maakt hierover afspraken met individuele leden als dat nodig is.  

• We staan positief open voor de ander. We gaan uit van iemands goede bedoelingen. We 

gunnen het elkaar.  Zo werken we aan vertrouwen en verbinding.   

• Durf te vragen, want dat staat vrij. Nee zeggen ook. Leg dat wel even uit.  

• Leden werken samen. Is meer nodig dan een kort advies dan zoek je samen naar een vorm om 

elkaar te betalen. Bijvoorbeeld door te verrekenen of ruilhandel. Vraagt iemand je om vanuit 

je vak/ervaring iets te doen dan kun je dat tegen een gereduceerd tarief aanbieden.  

• Zoek bij vragen aan elkaar ook naar wederkerigheid: ‘Ik zou graag iets van jou willen, wat kun 

jij mij bieden?’ Zoals een dienst, je netwerk inzetten of een review schrijven.  

• We zijn ambassadeurs voor én van elkaar. We zetten onze netwerken voor elkaar in. We 

helpen elkaar verder met onze onderneming. 
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Daarnaast hebben we dit jaar onze kernwaarden verder 

aangescherpt in drie pijlers:  

 

1. Het samenbrengen, inspireren en stimuleren van 

leden, zijnde ondernemers en ondernemende 

ambachtslieden, dienstverleners en kunstenaars. 

Met als doel om samenwerking van deze leden te 

versterken (coöperatieve samenwerking). 

2. Impact maken rondom duurzaamheid door het 

stimuleren van duurzaam handelen en ondernemen, 

zoals upcyclen en recyclen en het vergroten van de 

bewustwording bij de samenleving  

(duurzaamheid). 

3. Sociaal verantwoord ondernemen op een inclusieve 

manier, zodat iedereen mee kan doen (sociaal & 

inclusief). 

 

 

Leden 
Eind 2020 waren 17 ondernemers en ondernemende kunstenaars, ambachtslieden en dienstverleners lid 

van OngeEikt. Gedurende het jaar 2021 fluctueerde dit aantal doordat leden afscheid namen en er ook 

weer nieuwe leden bij kwamen. Eind 2021 waren er 15 leden. 

 

 

In memoriam Erik Tipker 
Ons gewaardeerd lid Erik Tipker overleed maandag 29 

november 2021. Hij was al vijf jaar ziek, streed tot het 

laatste moment en bleef positief. Hij gaf dieren van keramiek 

menselijke trekjes en toverde zo een glimlach op vele 

gezichten. Voor dag en dauw stond hij soms op om de 

prachtigste natuurfoto’s te schieten, maar ook motoren met 

gierende banden en antieke locomotieven gehuld in wolken 

van stoom werden graag door hem vereeuwigd.  

We missen zijn positiviteit, tomeloze energie, praatjes en 

creativiteit. Hij blijft voor altijd in ons hart en werk. We 

wensen Anja en Luka heel veel sterkte met het verlies van 

hun lieve man en papa. 

 

 

  



 

4 
 

Onze activiteiten in 2021 
We geven een inkijkje in onze activiteiten door per maand een onderwerp of activiteit uit 2021 te 

selecteren. De berichten komen uit onze nieuwsbrief. We hebben ze hier en daar iets ingekort of 

aangepast. 

 

Februari 

Webshops ondernemers 

Omdat onze fysieke Kunst & Ambachtenwinkel nu niet open kan zijn vanwege corona, 

is online zichtbaarheid des te belangrijker. De meeste van onze ondernemers hebben 

daarom een webshop ingericht. Ze staan hieronder op een rij. Zoek je een 

handgemaakt, origineel en lokaal cadeau? Bestel dan bij één van onze ondernemers. 

Zo steun je ons ook in deze uitdagende tijden. https://www.cooperatie-

ongeeikt.nl/winkel/ 

 

 

Maart 

MaakPlaats dankt MAEX! 

Dankzij de gulle donatie van MAEX Impuls konden wij de 

afgelopen weken de Maakplaats voorzien van wenselijke en 

noodzakelijke materialen en gereedschappen. Voor de 

Werkplaats hebben we elektrisch gereedschap (o.a. een 

schuurmachine, zagen en een bovenfrees) en handgereedschap 

(beitels, schroevendraaiers en meetgereedschap) aangeschaft.  

 

Voor het Atelier kochten we materialen en instrumenten om o.a. 

te kunnen borduren, naaien, schilderen, vilten, tekenen en kalligraferen. Dus er is voldoende gereedschap 

en materiaal zodat meerdere mensen tegelijk aan hetzelfde kunnen werken. Daardoor kunnen workshops 

en cursussen in bijvoorbeeld houtbewerking, stofferen, kralen maken en vilten van start gaan, zodra de 

coronamaatregelen dit toelaten.  Een investering dus die zich weer terug kan betalen mogelijk gemaakt 

door deze donatie.  

Daarnaast hebben we een training kunnen laten ontwikkelen door Vaart in Zorg om mensen in de 

Maakplaats rondom Ontdek- en Ontwikkelplekken te kunnen begeleiden. 

 
 
April   
Samenwerking met AZC Assen 

Sinds 21 april verwelkomen wij iedere woensdagochtend een 

naaigroep van dames uit het AZC Assen in het Atelier. Zij zijn 

er even uit, doen op gezellige wijze iets nuttigs, maken contact 

met Assenaren en oefenen intussen met de taal. De komende 

weken worden samen 100 kleurrijke kussentjes van 

restmateriaal gefabriceerd in opdracht van Buitentheater 

Tivoli in het Asserbos. Tijdens een voorstelling hebben de 

klapstoeltjes voortaan een lekker zachte zitting. Een prachtig 

voorbeeld van hoe de drie pijlers van OngeEikt samenkomen: 

samenwerken, duurzaamheid en inclusie. 

about:blank
about:blank
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Mei 

Tentoonstelling: Duurzaam Creatief 
Vanaf 26 mei laten Ageda Venema van Elkedaggroener en Suhela 

Pluijmers van KunstvanZijn in de expositievitrine in onze Kunst & 

Ambachtenwinkel zien waar creatieve samenwerking toe kan leiden. 

Vanuit de behoefte om haar papieren afvalberg te recyclen zocht 

duurzaamheidsinspirator Ageda de samenwerking met beeldend 

kunstenaar Suhela. Samen onderzochten ze op een creatieve en 

speelse manier de mogelijkheden tot hergebruik van papier. Dit was 

het begin van een fascinerende ontdekkingsreis die hen een inkijkje 

gaf in de wereld van vezels. Het experimenteren,  wat centraal staat in 

dit project, deden zij o.a. met vezels van papier, gras, kardoen, 

paardenbloemen, aspergeschillen en hortensiabloemen. 

 

 

 

Juni 

Nieuw pand aan Eemland 
De droom van onze coöperatie wordt nog meer werkelijkheid 

nu ons lid SML-kaarsenatelier een nieuw pand aan de 

Eemland 5b huurt. Daarmee wordt het voor OngeEikt 

mogelijk om alle ateliers bij elkaar een plek te geven.  “Naast 

SML zal er met hout, stof, leer, keramiek, papier en nog veel 

andere materialen gewerkt worden. Er zal gecreëerd worden, 

geleerd, gegroeid en ontwikkeld. Het zal een bruisplek zijn waar 

de besmettelijkheid van inspiratie in de lucht hangt.” De focus 

ligt op het handen en voeten geven aan recyclen, upcyclen, hergebruik en duurzaamheid, en om bij te 

dragen aan de bewustwording rond duurzaamheid en hoe je dat in de praktijk toepast. We gaan verder 

met samenwerken, maken, ontdekken en leren, maar ook anderen erbij betrekken om kennis te delen. En 

natuurlijk zullen onze Ontdek- en Ontwikkelplekken op de nieuwe locatie ook de ruimte krijgen.  

 

 

Kunst & Ambachtenwinkel  

Op het Koopmansplein 8 blijven we onze producten in de Kunst 

& Ambachtenwinkel verkopen. Alle producten zijn zoveel 

mogelijk handgemaakt, waar het kan van restmaterialen zoals 

kaarsresten, eierdozen, gedoneerde stoffen, hout, fietsbanden 

etc.  

Een winkel vol met producten die gemaakt zijn door lokale 

ondernemers is uniek in Assen. Elk kwartaal richten we de 

winkel opnieuw in en krijgt deze een nieuwe look and feel.   
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Juli 

Label 'Met liefde handgemaakt door' 

Nog steeds komt elke woensdagochtend een groep vrouwen uit het 

AZC bijeen. Nu niet meer in de MaakPlaats aan het Koopmansplein, 

maar in het Textielatelier aan het Eemland 5b. Ze naaien, borduren 

en maken sieraden, waarbij ze vaak werken met hergebruikte en 

gedoneerde materialen. 

 

De producten die de vrouwen in het atelier maken verkopen we in 

onze Kunst & Ambachtenwinkel onder het label ‘Met Liefde Gemaakt 

Door.’ Ieder label vermeldt de naam van de maakster. De opbrengst 

is voor Coöperatie OngeEikt. 

 

 

 

Augustus 

Eikplaats met expositie  

Na de verhuizing van de MaakPlaats en het atelier naar het Eemland, 

is naast de Kunst & Ambachtenwinkel een plek voor creatieve 

samenwerking gekomen die we de Eikplaats noemen. De Eikplaats is 

een werkplek, een atelier, ruimte voor expositie, een plek om creatief 

samen te werken en te ontmoeten. Je kan er cursussen geven, 

vergaderingen beleggen, exposeren, werken aan één van de 

werkstations of aan een installatie werken. 

 

Expositie Aafke Floor 

Tot en met 25 september 2021 is de expositie ‘Vrijheid van de horizon’ 

van Aafke Floor in de Eikplaats te zien, tijdens de openingstijden van de winkel. 

 

 

September 

Ontdek- en Ontwikkelplekken van start 

Het project Ontdek- en Ontwikkelplekken is 1 september van start gegaan. Met behulp van de Provincie 

Drenthe kunnen we via dit project het komend jaar minimaal zestien deelnemers de kans geven om met 

ons op te trekken. Het gaat om mensen die om welke reden dan ook minder makkelijk aansluiting vinden 

bij de samenleving, even stil hebben gestaan of pech hebben gehad.  

Via de ontwikkelplekken krijgen deelnemers drie maanden de kans om samen met onze ondernemers te 

kijken waar hun talenten en kansen liggen. Al doende werken we dan aan een volgende stap. In de 

ontdekplekken kunnen deelnemers een maand lang met ons oplopen en op verschillende plekken 

‘snuffelen’ aan creativiteit, kunst, dienstverlening en ondernemerschap. 

Zoals altijd bij OngeEikt wordt het project een grote ontdekkingsreis voor zowel ondernemers als 

deelnemers. Het project geeft invulling aan onze pijlers ‘sociaal en inclusief’.  
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Oktober 
 

 

 

Nieuws uit de winkel  

Onze Kunst & Ambachtenwinkel ontvangt 

steeds meer klanten en andere 

geïnteresseerden. Deze toename heeft vast te 

maken met de opknapbeurt van het 

Koopmansplein en met de aankleding aan de 

buitenkant van de winkel vanwege de Frida 

Kahlo expositie in het Drents Museum. De bonte 

kleuren van raamstickers en vlaggetjes trekken 

de aandacht van het winkelend publiek, dat 

nieuwsgierig binnenstapt. 

 

Net als elk seizoen, komt er weer een nieuwe 

inrichting van de winkel. Met allerlei nieuwe 

producten en creaties, die passen bij het thema 

herfst en winter. Ook producten en creaties 

die passen bij de komende feestmaand zullen 

niet ontbreken. 

 

Bij onze winkel zijn nu ook cadeaubonnen te 

koop! Leuk voor als je iemand wilt verrassen 

met iets moois wat hij of zelf kan uitkiezen. De cadeaubon kost een tientje. Bij inlevering van 

een bon ontvang je geen (wissel)geld. Je kunt voor maximaal een tientje iets kopen – of de rest 

per pin bijbetalen. De winkel is elke donderdag t/m zaterdag van 12 tot 16 uur open. 
  

 

 
November 

B en W bezoekt OngeEikt 

Dinsdag 9 november 2021 kreeg OngeEikt het voltallige 

college van burgemeester en wethouders op bezoek. Het 

college was nieuwsgierig naar de invloed van het nieuwe 

Koopmansplein (KMP) op onze winkel. Van alle winkels aan 

het KMP spraken ze alleen met Plein 10 en met ons, dus dat 

maakte het wel extra speciaal. 

 

Ageda Venema en Liedeke van Spronsen gaven de 

collegeleden een cadeautje mee (zie foto) en vertelden wat 

onze coöperatie doet en waar we voor staan. Met wethouder Mirjam Pauwels, die onder meer over de 

binnenstad gaat, leverde dit een vervolgafspraak op om nader met elkaar kennis te maken.  
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December 
 

Geluksvogeltjes 
Ons lid Erik Tipker was de bedenker en creator van de Geluksvogeltjes. 

Want ondanks zijn ziekte voelde hij zich toch een geluksvogel. Wij hebben 

hem toegezegd dat we zijn erfgoed in zijn naam en met trots zullen 

voortzetten. Zodat zijn creatieve sporen in de wereld voortbestaan. 

 

De afgelopen tijd hebben leden, vrienden van OngeEikt en anderen 

Geluksvogeltjes gemaakt met de klei, glazuur en mallen van Erik. Deze 

verkopen we nu in onze Kunst & Ambachtenwinkel voor €27,50. Een deel 

van de opbrengst gaat naar Stichting Weg met Kanker en een deel naar het 

gezin van Erik.  

 
 

 

about:blank
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Organisatie OngeEikt 

 

Bestuur 

Het bestuur bestond in 2021 uit Frank Hoogenboom (voorzitter tot maart 2021), Ageda Venema 

(penningmeester tot maart 2021 en daarna voorzitter) en Helena Hartholt (hele jaar secretaris). Eline 

Groenheijde deed de ledenadministratie en werd opgevolgd door Aafke Storm. Ad Pluijmers volgde 

Ageda Venema op als uitvoerend penningmeester. Het bestuur overlegde maandelijks, telkens twee 

weken na het overleg met de Kerngroep.  

 

Werkgroepen 

Coöperatie OngeEikt werkt sinds de zomer van 2020 met werkgroepen die allemaal een deel van wat er te 

doen is organiseren. Per werkgroep is er een ‘aanspreekpunt’ die verantwoordelijk is voor het reilen en 

zeilen van de werkgroep. Daarnaast bestaat de werkgroep uit een aantal leden die met elkaar 

samenwerken. Tijdens de ALV kijken we of de werkgroepen nog passend zijn en kunnen leden nieuwe 

werkgroep aandragen en van werkgroep wisselen. De werkgroepen in 2021 waren: 

- Communicatie 

- Creatieve samenwerking 

- Diensten 

- Kunst & Ambachtenwinkel 

- MaakPlaats. 

 

Kerngroep 

Het bestuur werkt samen met de aanspreekpunten van de werkgroepen en met leden die gedelegeerde 

taken vanuit het bestuur krijgen, zoals ledenadministratie of andere taken. We noemen deze leden 

kernleden. Kernleden denken en doen mee, doen voorstellen en nemen deel aan de besluitvorming over de 

koers van OngeEikt. Zij overleggen elke maand in de Kerngroep met het bestuur. Basisleden kunnen op 

twee momenten in het jaar (tijdens de ALV) kernlid worden als er een vacature is. 

 

In de maand na het kerngroepoverleg overleggen de werkgroepen zelf, minimaal 1x per maand en vaker 

als ze dat zelf nodig vinden. De aanspreekpunten nemen de relevante afspraken uit de kerngroep mee naar 

de werkgroep, en zorgen dat bespreekpunten uit de werkgroep op de agenda van de kerngroep komen als 

het gaat om meedenken, dilemma's, kansen of uitdagingen. Als er plannen zijn uit de werkgroep worden 

die gepost op het forum ter voorbereiding op het kerngroepoverleg. Aanspreekpunten zijn er ook voor 

verantwoordelijk dat afspraken nagekomen worden.  

 

Elke maand was een van de werkgroepen een half uur voor of na het kernoverleg aanwezig om hun plan 

voor het komend half jaar te presenteren en terug te kijken op het afgelopen half jaar. Alle leden uit die 

werkgroep zijn daarbij aanwezig. Zo passeren in een half jaar alle werkgroepen. Dat versterkt de 

verbinding tussen de leden en de kerngroep en maakt dat we elk overleg ook inhoudelijk met een 

onderwerp bezig zijn. 
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De Grote Ontmoeting (ALV) 

De leden van Coöperatie OngeEikt ontmoeten elkaar minimaal twee keer per jaar in de algemene 

ledenvergadering ook wel de Grote Ontmoeting genoemd. Het gaat om inhoudelijke ontmoetingen met alle 

leden waarin we terugkijken en vooruitkijken. We werken aan de groepsidentiteit en leren elkaar beter 

kennen door te brainstormen over hoe we elkaar kunnen versterken en kunnen samenwerken. 

Gezelligheid is ook belangrijk. In 2021 vonden de bijeenkomsten plaats op   1 maart 2021 en 20 december 

2021 (online).  Op 5 juli 2021 was er een gezellige ontmoeting voor de zomer.  

 

Project Ontdek- en Ontwikkelplekken 

Het project Ontdek- en Ontwikkelplekken is bedoeld voor Drentenaren (focus op vrouwen) tussen de 25 

en 55 jaar die door allerlei omstandigheden (zoals burn-out, verlies, trauma, beperking, immigratie, ontslag 

of arbeidsongeschiktheid) niet in staat zijn om aan te sluiten bij en van betekenis te zijn in de samenleving 

maar geen diagnose of zorgindicatie hebben. Samen met onze partners zie we een groeiende behoefte aan 

een veilige plek waar deze mensen zelfvertrouwen kunnen opbouwen, hun mogelijkheden kunnen 

verkennen of ontdekken welke volgende stap ze willen zetten zonder druk. Zij kunnen nergens anders 

terecht omdat het huidige aanbod vaak is gericht op specifieke doelgroepen, problematiek of leeftijd. 

Omdat deze mensen ‘niet in een hokje passen’ moeten ze op eigen kracht hun weg vinden. Hierdoor liggen 

eenzaamheid, uitzichtloosheid en uitsluiting op de loer en is de kans groot dat ze maatschappelijk niet meer 

aan kunnen haken.  

 

 
 

OngeEikt wil deze mensen een welkome, creatieve, ondernemende en coöperatieve plek en 

bijbehorende activiteiten aanbieden waar ze mee kunnen doen op hun eigen manier en tempo. 

Door met ons op te trekken en mee te werken krijgen mensen de kans om hun perspectief op de 

toekomst verder te ontwikkelen. https://www.cooperatie-ongeeikt.nl/ontdek-en-

ontwikkelplekken/ 

 

Financiën 

Voor het financiële gedeelte verwijzen we naar de jaarrekening en het bijbehorende financiële verslag. 

 

 

 

about:blank
about:blank
https://www.youtube.com/watch?v=d0ZBY7L_MKQ
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OngeEikt in 2021 in cijfers 

 

Kunst & Ambachtenwinkel 

Normaal was de winkel drie dagdelen per week open (donderdag tot en met zaterdag van 12 tot 16 uur), 

maar de eerste maanden van het jaar was deze gesloten vanwege de coronamaatregelen. In totaal 

bezochten 2743 mensen onze winkel in 2021.  

 

Facebook 

- 345 berichten geplaatst (in 2020 waren dit 298) 

- volgers: gegroeid van 305 naar 411 (85% vrouwen, 15% mannen) 

- bereik: 14.604 – een groei van 52% vergeleken met 2020. 

 

Instagram 

- 124 berichten (in 2020 waren dit 52) 

- volgers: gegroeid van 170 naar 300 (76% vrouwen, 24% mannen) 

- bereik vergeleken met 2020: 2.301 – een groei van 366% vergeleken met 2020. 

 

LinkedIn 

- 67 berichten geplaatst of gedeeld 

- volgers: gegroeid van 36 naar 109.  

 

Nieuwsbrief 

- 1 interne nieuwsbrief gemaakt, maar hiermee gestopt vanwege Forum 

- 7 externe nieuwsbrieven verstuurd 

- aantal ontvangers: gegroeid van 91 naar 103.  

 

Website 

- Indeling, teksten en deel fotografie website aangepast. 

- Menu voor Ontdek- en Ontwikkelplekken gemaakt, voor interviews over het project, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


