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Froukje van der Wal vertelt 

over de transformatie van 

Bewegingscentrum naar 

Multifunctioneel centrum Norg

“Ik ben supertrots 

op mijn bedrijf”
Op 1 maart bestaat Bewegingscentrum Norg tien jaar. Voordat

het centrum werd geopend is anderhalf jaar gewerkt aan de

voorbereidingen  in de vorm van plannen maken, vergunnin-

gen aanvragen en de daadwerkelijke bouw. “Ik ben supertrots

op mijn bedrijf”, zegt Froukje van der Wal als ze terugkijkt op

de afgelopen tien jaar. “We zijn met zijn 3-en begonnen. Na een

jaar stapte de eerste partner eruit en na drie jaar ook de

tweede partner. Niet met ruzie, maar ondernemen in crisistijd

in een plaats als Norg is niet altijd even leuk en makkelijk ge-

bleken.”

Langzaam aan veranderen

“We zijn begonnen als Bewegingscentrum en in het begin hadden
we alle 2000 vierkante meter beschikbaar voor bewegen/fitness en
fysiotherapie. Daarnaast hadden we ook de kapsalon. Dit was ach-
teraf duidelijk onvoldoende, hier konden de rekeningen niet van be-
taald worden. Daarom ben ik heel langzaam het concept gaan
veranderen, met als resultaat dat we inmiddels Multifunctioneel
Centrum Norg  zijn geworden, met één belangrijke gemene deler:
bewegen, gekscherend van de wieg tot aan het graf, op eigen niveau
in een veilige omgeving.”

Wat is er allemaal gebeurd? 

Froukje: “Allereerst zijn we in samenwerking met Groenzorg Norg
begonnen met dagbesteding. Inmiddels vijf dagen vol met groepen
ouderen, die hier een fantastische tijd hebben; therapie, bewegen
alles onder een dak. We gaan mogelijk uitbreiden - als t lukt - naar
zeven dagen! Dus ook in de weekenden. Ook hebben we dagbeste-
ding voor jongeren, die in een beschermde omgeving moeten wer-
ken. Op dit moment is een jongen voor zes dagdelen bij ons.”

Sauna’s gesloopt

“Een paar jaar geleden hebben we de sauna’s eruit gesloopt. Op die
plek is Kidscasa kinderopvang voor kinderen van 0-4 jaar gekomen,
inmiddels met een wachtlijst”, vervolgt Froukje. “Op de verdieping
hebben we eveneens verbouwd voor de naschoolse sportopvang
van Kidscasa. Veertig kinderen hebben hier iedere dag na school
keuze uit twee sportworkshops, maar ze kunnen ook gewoon lekker
chillen.”
Het buitengebied van
het Bewegingscentrum
is aangepast aan de
nieuwe situatie: er is
een speeltuin, sportveld
en een aantrekkelijk
buitenterras, omgeven
door planten, bomen en
struiken… voor ieder-
een hier toegankelijk.

Daarnaast onderhet

dak van het Multifunc-

tioneel centrum:

fysiotherapie/Mensen-
dieck/masseur/diëtist/
top ballroom dansers/Killa’s Cardio Boxing/pedicure/de lokale ju-
doclub Yuseigachi/IBT politie Noord-Nederland/2 x per maand het
p00rtje/danskampen/ judokampen en sinds september ook Escape
from Veenhuizen.

Sociaal ondernemen

“Nu draait het allemaal super en dan krijg je ook de kans op sociaal
te ondernemen”, vervolgt Froukje van der Wal. “Dus we zijn stage-
plek voor het REA College, wat betekent dat we jongeren met af-
stand tot de arbeidsmarkt een jaar in huis hebben om ze weer te
laten wennen aan de dagelijkse routine van werken. We zijn stage-
plek voor De Esborg; deze kinderen hebben een IQ van maximaal 70
en ook hen helpen wij onderweg naar een beschermde of zelfstan-
dige werkplek. Dit doen wij zonder dat daar vergoedingen tegen-
over staan.” 

In het multifunctioneel centrum zijn in totaal zo’n 45 mensen werk-
zaam. “Inclusief de mensen via de samenwerkingen en verhuurde
ruimtes. Het zijn wel allemaal mensen die hier hun hele boterham
verdienen of het plakje kaas voor op de boterham. We hebben ieder
jaar ongeveer twaalf stagaires uit reguliere opleidingen; sport en
bewegen/fysiotherapie/SPW/SPH of zorgstages.”

Gezond sporten... dus doet het Bewegingscentrum sinds halverwege 2018 ook mee aan het initiatief van de

Rookvrije Generatie.

Het interieur wordt steeds aangepast aan de moderne eisen, waarbij ook wordt ingespeeld op de actualiteit,

zoals Halloween, kerst, Sinterklaas en de onlangs gehouden Spokentocht.

Sporten tijdens de naschoolse opvang


