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AANBEVELINGEN

“

In de multiculturele wijk Spoorwijk is Bij-1 een niet meer weg te denken schakel.
Door het laagdrempelige karakter van Bij-1 zijn zij voor iedereen toegankelijk. Bij-1 is
niet van de vaste kaders en weet steeds mee te bewegen met de veranderende
maatschappij. Op deze manier leveren zij maatwerk op het moment dat de wijk hier
om vraagt. Bij-1 is voor mij als wijkagent een van de stabiele netwerkpartners waar ik
graag naar verwijs.

Eric Borst
Wijkagent Spoorwijk, bureau Laak

“

Met mijn jongste zoon bezoek ik de Ouder- en Kindochtend. Hij heeft het Down
Syndroom en communicatie met andere kinderen is belangrijk voor hem. Mijn oudste
zoon is vijf jaar oud en rent altijd enthousiast naar de Kinderclub om als eerste er te
zijn. Zo graag wil hij naar Bij-1.

Nadejda Yolcu
Moeder van twee zoons en wijkbewoner in Spoorwijk

“

”

”

Bij-1 bereikt in Spoorwijk gezinnen in een kwetsbare positie. Meestal gaat het om
gezinnen met verschillende problemen; in bijna al deze gezinnen zijn er schulden en
is er sprake van armoede. Ouders in deze situatie kunnen een steun in de rug
gebruiken bij de opvoeding van hun kinderen.
Bij-1 biedt deze steun op een positieve en ondersteunende wijze door het aanbieden
van laagdrempelige activiteiten voor ouders en kinderen. Door het creëren van een
veilige plek voor ouders en kinderen in de wijk levert Bij-1 een substantiële bijdrage
aan de leefbaarheid in Spoorwijk. Inmiddels is Bij-1 een vaste en waardevolle schakel
geworden in de keten van partners op het terrein van welzijn en leefbaarheid.

”

Joke ten Berge
Wijkmanager stadsdeel Laakkwartier, Gemeente Den Haag
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INLEIDING
Stichting Bij-1 is sinds 2009 actief in Spoorwijk, in stadsdeel Laak. Dit is een Haagse
wijk waar relatief veel armoede en achterstand is en waar kinderen minder goed
presteren op school. Bij-1 is in acht jaar tijd uitgegroeid tot een stabiele factor in de
wijk. Dit was mogelijk dankzij steun van het stadsdeel en diverse fondsen, en door de
goede samenwerking met diverse partnerorganisaties zoals Stek, de Oase en met de
inzet van 35 bevlogen vrijwilligers.
Bij-1 organiseert activiteiten voor kinderen en ouders vanuit een eigen
locatie in Spoorwijk. Deze activiteiten zijn onder meer creatieve
kinderclubs, ontmoetingsochtenden voor ouders met jonge kinderen en
een jaarlijks uitje voor ouders en kinderen.
Op verzoek van de gemeente Den Haag onderzoekt Bij-1 of het een
tweede vestiging kan openen. Het onderzoek wijst in de richting van
stadsdeel Escamp. Dit is een stadsdeel waar, net als in Laak, veel
armoede is en waar kinderen minder in staat zijn om op eigen kracht
hun talenten te ontwikkelen. In het hoofdstuk ‘Doelstelling’ op pagina 7
leest u meer over de plannen voor een tweede locatie.
Missie Bij-1
Bij-1 is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor kinderen en
ouders in armoede. Het is de missie van Bij-1 om bezoekers positieve
aandacht te geven van persoonlijk betrokken vrijwilligers. Doel is dat er een veilige
en liefdevolle plek ontstaat waar kinderen zich met plezier en creativiteit kunnen
ontwikkelen. Ouders vinden in Bij-1 een luisterend oor, morele steun, praktisch
advies en een sociaal netwerk. Op die manier wil Bij-1 zowel kinderen als ouders de
kans geven om te ontdekken dat zij waardevol zijn, talenten hebben en mogen
werken aan mooie toekomstdromen.
Afgelopen jaren
In de periode 2015-2017 heeft Bij-1 diverse activiteiten aangeboden en geëvalueerd
onder de noemer ‘De Armoede Voorbij’. Daaruit is geleerd welke activiteiten goed
aanslaan bij de doelgroepen en waar Bij-1 sterk in is. Bij-1 gaat deze activiteiten
uitbouwen, om ze nog meer aan te laten sluiten bij kinderen en ouders in armoede.
In bijlage 3 op pagina 16 vindt u de evaluatie van de vorige projectperiode.
Nieuw in de aanpak voor 2018-2020 is dat Bij-1 de activiteiten aanpast op recente
inzichten rond de hersenontwikkeling van kinderen. Onderzoek heeft aangetoond
welke factoren een gezonde hersenontwikkeling stimuleren. Deze zijn goed te
verbinden met de creatieve activiteiten van Bij-1. Dit gebeurt in samenwerking met
kunstenaars uit de regio. In dit projectplan leest u hierover meer en wordt
beschreven hoe Stichting Bij-1 vanaf 2018 honderden kinderen en ouders in
achterstandsituaties wil steunen vanuit deze nieuwe inzichten. Op pagina 11 leest u
welke middelen daarvoor nodig zijn.
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NOODZAAK
Armoede in Den Haag
In Den Haag loopt 1 op de 5 kinderen1 het risico om in armoede op te groeien. In de
stadsdelen Laak en Escamp is dat risico nog hoger. Uit de statistieken blijkt dat het
probleem van armoede in Den Haag groot is. Zo vermelden het Sociaal Cultureel
Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat in Den Haag
13% van de bevolking te weinig geld heeft voor voeding, kleding of om de huur te
betalen. Dat zijn in Den Haag zeker 60.000 mensen die maandelijks niet rond kunnen
komen.2 Ook vermelden het SCP en CBS over kinderen:
“Minderjarigen lopen meer risico op armoede dan volwassenen; en van alle
leeftijdsgroepen is het armoedepercentage het hoogst bij kinderen jonger
dan 12 jaar.”3
Deze armoede is niet altijd zichtbaar, maar de vrijwilligers van Bij-1 zien dagelijks wel
de signalen: kinderen met gaten in hun kleren, kinderen die veel eten van het brood
dat aangeboden wordt. Als de vrijwilligers bij kinderen thuiskomen, zien ze
regelmatig dat er geen speelgoed is, dat het huis een verwaarloosde indruk maakt, of
dat papa of mama niet thuis zijn als de kinderen uit school komen.

Hersenontwikkeling
Onderzoek4 heeft overtuigend aangetoond dat armoede en leerachterstanden vaak
hand in hand gaan. Dat betekent dat duizenden Haagse kinderen die opgroeien in
armoede, veel minder goed presteren op school dan zij kunnen. Hun leerresultaten
liggen onder hun potentie, omdat zij niet dezelfde kansen hebben als kinderen uit
gezinnen met voldoende inkomen.
De cijfers van de Haagse buurtmonitor (2015) illustreren dit. Kinderen in groep 8 van
de basisschool kregen dit advies voor het voortgezet onderwijs.
Den Haag gemiddeld

Laak

Escamp

Zorgadvies %

15

18

19

VMBO advies %

32

47

37

HAVO / VWO advies %

53

35

45

Uit de gegevens blijkt dat kinderen in Laak en Escamp een gemiddeld lager
schooladvies krijgen dan andere kinderen in Den Haag. Laak scoort het laagste van
alle acht stadsdelen op HAVO / VWO advies en het hoogst op VMBO advies. Escamp
staat in de top 2 van wijken met de meeste zorgadviezen. Als het gaat om het aantal
kinderen dat in een minimahuishouden woont, staan Escamp en Laak in de top 3.

1

M. van der Sangen, Den Haag heeft een stevig armoedebeleid, 2017
Armoede in kaart 2016, CBS en SCP, 2017, pagina 13.
3 Armoede in kaart 2016, pagina 6.
4
K.G. Noble, S.M. Housten, N.H. Brito, et al, Family income, parental education and brain structure, 2015
2
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“ We komen regelmatig bij kinderen thuis

en merken dan dat ze geen speelgoed hebben.

Recent konden neurologen aantonen, dat de gevolgen van een laag inkomen ook
zichtbaar zijn in de hersenontwikkeling van een kind. 5 Dit is waarschijnlijk een van de
verklaringen voor het feit dat kinderen die opgroeien in armoede slechter presteren
op school. Vooral het hersengebied dat verantwoordelijk is voor taal, geheugen,
redeneren en ruimtelijk inzicht is bij kinderen uit gezinnen met lage inkomens
opvallend kleiner dan bij kinderen uit gezinnen met een gemiddeld of hoger
inkomen. Als oorzaak voor de verminderde hersenontwikkeling worden onder
andere stress en verkeerde voeding genoemd.

”

Armoede belemmert goed ouderschap
Het boek ‘Schaarste’ van Sendhil Mullainathan en Eldar Shafir was leidend in het
vorige projectplan ‘De armoede voorbij’ (2015-2017). Het boek laat onder meer zien
dat armoede voor problemen in de opvoeding zorgt, doordat armoede de
‘bandbreedte’ van mense2015n in beslag neemt.
“Bandbreedte is een maatstaf voor de hoeveelheid bewerkingen die onze
hersenen aankunnen, ons vermogen om aandacht op te brengen, om goede
beslissingen te nemen, om vast te houden aan onze plannen en om
verleidingen te weerstaan.” 6
De auteurs schrijven:
“Uit al deze jaren van onderzoek komt één algemeen gegeven naar voren: de
armen zijn slechtere ouders. Ze zijn harder tegen hun kinderen, ze zijn
minder consequent en afstandelijker, en ze lijken derhalve minder liefdevol.
Ze zullen vaker hun eigen boosheid op het kind botvieren; de ene dag wijzen
ze het kind terecht voor het ene en de volgende dag voor het
tegenovergestelde; ze houden zich niet actief op een wezenlijke manier met
hun kinderen bezig; ze helpen minder vaak met het huiswerk; ze laten het
kind liever televisie kijken dan dat ze het voorlezen.”7
De inzichten uit het onderzoek waarover Mullainathan en Shafir schrijven, zijn
leidend voor de visie van Bij-1 op het werken met mensen in armoede en voor de
keuzes die Bij-1 maakt. Zo zijn alle activiteiten van stichting Bij-1 gratis, is deelname
nooit verplicht en worden er geen inschrijflijsten gebruikt.

5

K.G. Noble, S.M. Housten, N.H. Brito, et al, Family income, parental education and brain structure, 2015
Schaarste, Hoe gebrek aan tijd en geld ons gedrag bepalen, Sendhil Mullainathan en Eldar Shafir (2013), pagina 61.
7
Schaarste, pagina 197.
6
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DOELSTELLING
Armoede is een zeer complexe problematiek, die Bij-1 niet kan oplossen. Wat Bij-1
wel kan, is een positieve bijdrage leveren aan het leven van de kinderen en ouders,
zodat ze stapjes vooruit maken.
Bij-1 creëert een veilige, stressvrije en leerrijke omgeving voor
kinderen en versterkt de opvoedkundige vaardigheden van de
ouders. Bij-1 betrekt kinderen en ouders bij de buurt en zet zich
in voor een leefbare en veilige wijk. Door de keuze in activiteiten
geeft Bij-1 vorm aan deze doelstelling. Voor de periode 20182020 heeft Bij-1 twee pijlers gekozen:
- Talentontwikkeling
- Openen van en tweede vestiging

Talentontwikkeling

Hersenonderzoeker Mark Mieras pleit
er voor om kinderen al jong de ruimte
te geven om te experimenteren.
Spelen versnelt de aanleg van nieuwe
verbindingen in de hersenen.
‘Kunstenaars leren ons beter zien,
door ons steeds op een andere
manier te laten kijken naar de
werkelijkheid. Hierdoor is kunst voor
veel mensen de ideale
gereedschapskist om hun hersenen in
beweging te houden.

Bij-1 richt zich op de Haagse wijken waar kinderen de meeste
problemen ondervinden bij het opgroeien, en daardoor minder
Bron: Wat doet kunst met je hersensen?
in staat zijn om op eigen kracht hun talenten te ontwikkelen. De
Mark Mieras legt het uit.
activiteiten zijn erop gericht de kinderen te stimuleren in hun
ontwikkeling. Bij-1 verwerkt in de activiteiten de factoren die
zorgen voor de aanleg van essentiële nieuwe verbindingen in het jonge kinderbrein:
- Creativiteit en kunst8
- Gezonde voeding: fruit, groente, noten9
In de creatieve activiteiten maakt Bij-1 gebruik van de visie van Reggio Emilia (zie
kader). Kinderen leren te ontdekken, anders te kijken en worden zich bewuster van
hun omgeving. Door creatief bezig te zijn en te experimenteren krijgt hun
hersenontwikkeling een enorme stimulans.10
Nieuw in de aanpak voor 2018-2020 is dat Bij-1 gaat
samenwerken met kunstenaars. Dit zorgt voor een verrijking van
de creatieve activiteiten: kinderen maken kennis met diverse
vormen van kunst en worden nog meer uitgedaagd. Daarnaast
heeft Marjanne Alblas, docent Beeldende Kunst, voor Bij-1
themaweken ontwikkeld. Deze thema’s bieden vrijwilligers
handvaten om creatieve activiteiten aan te bieden.

Reggio Emilia is een pedagogische
benadering uit Italië. Het is erop
gericht om de kinderen uit te dagen
tot ontdekken, onderzoeken en
experimenteren.

Gezonde voeding met de juiste voedingsstoffen heeft het
kinderbrein nodig om tot ontwikkeling te komen. Gezinnen die
in armoede leven hebben vaak moeite om aandacht te geven
aan gezond voedsel. Tijdens activiteiten biedt Bij-1 daarom fruit,
groenten en noten aan.

Begeleiders zijn gericht op de eigen
identiteit, zelfstandigheid en
creatieve vaardigheden van het kind.
Het uitgangspunt is om al hun
talenten zoveel mogelijk te
ontwikkelen.

8

E. Scherder, Kunst broodnodig voor het kinderbrein, 2017
M. Mieras, Ben ik dat?, 2017, p. 221
10
M. Mieras, Wat doet kunst met je hersenen?, 2017
9
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Tweede vestiging
In 2017 heeft Bij-1 extra financiën gekregen van de Gemeente Den Haag
om te onderzoeken of er een tweede vestiging van Bij-1 gestart kan
worden. De coördinatoren van Bij-1 hebben diverse gesprekken gevoerd
met allerlei organisaties, sleutelfiguren en buurtbewoners; op zoek naar
een wijk waar armoede is en waar niet al veel organisaties actief zijn voor
kinderen en ouders.
Het stadsdeel Escamp kwam steeds weer naar voren in deze gesprekken.
Ook bleek uit de cijfers over armoede dat dit een wijk is die past bij de
doelstellingen van Bij-1. Escamp is een groot stadsdeel, er wonen 120.000
mensen. We willen met Bij-1 in een van de wijken binnen dit stadsdeel een
bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen en ouders.
Bij-1 wil een plek huren binnen een bestaand gebouw, waar het liefst meerdere
organisaties al activiteiten organiseren, zodat samengewerkt kan worden met deze
organisaties. Het doel is te starten met twee Kinderclubs per week om vervolgens
langzaam verder te groeien, door vrijwilligers te werven en door te groeien in het
aantal activiteiten. Het daadwerkelijk openen van een tweede vestiging is afhankelijk
van het ontvangen van een substantiële bijdrage vanuit de Gemeente Den Haag.

Beoogde resultaten
Bij-1 werkt preventief om de invloed van armoede op kinderen zo klein mogelijk te
houden. Hiermee draagt de stichting bij aan de positieve ontwikkeling van deze
kinderen en ouders in achterstandswijken. Door het openen van een tweede
vestiging kunnen meer kinderen en ouders gebruik maken van het aanbod van Bij-1.
Dit zijn onze verwachtingen over de te bereiken aantallen:
2018

2019

2020

Kinderen

250

260

280

Ouders

80

95

110

Vrijwilligers

35

40

45

Als het gaat over de concrete resultaten in de komende jaren, is het
noodzakelijk middels een goede administratie inzichtelijk te maken
hoeveel ouders en kinderen gebruik maken van de activiteiten van
Bij-1. Het effect per kind kan alleen middels diepgaand onderzoek in
beeld gebracht worden, maar dat past op dit moment niet bij de
mogelijkheden van Bij-1. Voor samenwerking met partners op dit punt
staat Bij-1 open.
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DOELGROEP
Bij-1 richt zich primair op kinderen en ouders die in armoede leven. Het
gaat om kinderen die meer problemen ondervinden bij het opgroeien en
minder in staat zijn om op eigen kracht hun talenten te ontwikkelen.
Ouders worden vaak opgeslokt door de (financiële) problemen van
alledag en hebben een zeer beperkt sociaal netwerk. De doelgroep van
Bij-1 bestaat uit (gebroken) gezinnen in Laak en Escamp, zowel
autochtoon als allochtoon. Het percentage allochtone bewoners is in Laak
en Escamp aanzienlijk hoger dan het Haagse gemiddelde.
De kinderen die bij de activiteiten betrokken zijn hebben de leeftijd van
0-10 jaar. De ouders zijn tussen de 16-45 jaar oud.

ACTIVITEITEN
Bij-1 heeft een drietal hoofdactiviteiten waarmee de doelstellingen handen en
voeten krijgen. Daarnaast werken de medewerkers van Bij-1 waar mogelijk mee aan
activiteiten die door andere organisaties worden georganiseerd in Laak. Denk
bijvoorbeeld aan de Buitenspeeldag en het Kleurrijkfestival in Laak. Bij-1 wil ook in
Escamp deze samenwerking met lokale organisaties aangaan.

Koffie & Spelen
Voor ouders blijkt sociale steun erg belangrijk om te groeien in hun rol als
opvoeder.11 Helaas hebben mensen die in armoede leven vaak een zeer beperkt
sociaal netwerk. Door de koffieochtenden van Bij-1 ontmoeten buurtbewoners
elkaar en breiden ze hun sociale netwerk uit.
Tijdens deze ochtenden creëren de medewerkers van Bij-1 een leerrijke omgeving,
waar kinderen van 0-4 jaar kunnen spelen en ontdekken, binnen of buiten in de tuin.
De activiteiten zijn, geïnspireerd op de Reggio Emilia visie, gericht op ontdekken en
experimenteren. Tijdens de koffieochtend kunnen ouders elkaar ontmoeten en op
een laagdrempelige manier opvoedingsvragen bespreken met elkaar en met de
medewerkers van Bij-1.
Voor specifieke hulp verwijzen de vrijwilligers en coördinatoren van Bij-1 ouders door
naar andere organisaties in de wijk. Bij-1 heeft een goed overzicht van de sociale
kaart in Den Haag en onderhoudt contacten met deze organisaties. Waar nodig en
mogelijk speelt Bij-1 een bemiddelende rol. Denk bijvoorbeeld aan een
doorverwijzing naar de Raad en Daad balie of de Voedselbank. Tijdens de
koffieochtenden wordt vers fruit en groente geserveerd voor zowel ouder als kind.

11

Nederlands Jeugd Instituut, Opgroeien en opvoeden in Armoede, 2015, p. 13.
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Kinderclub
Spelen en experimenteren versnellen de aanleg van nieuwe verbindingen in de
hersenen. Als een kind kan spelen in een veilige omgeving en met hulp van
kunstenaars op een andere manier leert kijken naar de werkelijkheid, is dat de ideale
gereedschapskist om de hersenen in ontwikkeling te brengen.12
Na schooltijd organiseert Bij-1 Kinderclubs voor kinderen van 4 tot en met 10 jaar.
Het is een plek waar kinderen kunnen experimenteren, bewegen, spelen en
fantaseren. Daarnaast gaat Bij-1 vanaf 2018 in samenwerking met kunstenaars
kunstprojecten opzetten in Bij-1, om zo de creativiteit en dus de hersenontwikkeling
nog beter te stimuleren.
Vanaf 2018 werken we tijdens de Kinderclub met themaweken die een docent
Beeldende Kunst heeft samengesteld. Alle activiteiten staan dan bijvoorbeeld in het
teken van: recyclen, inpakken of lentekriebels.
Tijdens de Kinderclubs krijgen de kinderen vers fruit, groenten en noten, wat een
gezonde aanvulling is op hun reguliere eetpatroon.

Jaarlijks uitje
De kinderen van de Kinderclub zijn elk jaar dolenthousiast als ze horen dat er weer
een uitje aankomt. Sommige kinderen komen zelf niet of nauwelijks buiten de wijk
waar ze wonen. Met Bij-1 mogen ze één dag in het jaar mee op avontuur; dat kan zijn
op een boerderij of survivallen. De kinderen genieten van het even weg zijn, de
gezelligheid, het samenwerken, de natuur en de activiteiten.

12

M. Mieras, Wat doet kunst met je hersenen?, 2017
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BEGROTING
De totale begroting van Bij-1 omvat 139.000 euro in 2018 en zal de komende jaren
licht stijgen tot 149.000 euro in 2020. Daarmee wordt geïnvesteerd in 250 kinderen
en 80 ouders (met inzet op verdere groei) in Laak en Escamp. De kosten van Bij-1 zijn
relatief laag ten opzichte van de maatschappelijke baten, omdat voornamelijk met
vrijwilligers en stagiaires wordt gewerkt.

Medewerkers en vrijwilligers
Medewerkerskosten
Vrijwilligerskosten
Activiteitenkosten
Multimedia en computers
Inhuur externe trainers
Consumpties
Knutsel- en speelmaterialen
Methodieken
Jaarlijks uitje
Promotiekosten
Huisvestingskosten
Pand Spoorwijk
Pand Escamp
Gebruiksklaar maken pand Escamp
Inrichting en onderhoud
Algemene / overige kosten
Kantoor- en administratieve kosten
Onvoorziene kosten
Totaal

2018

2019

2020

87.000
6.000

94.000
6.500

97.000
7.000

1.500
1.500
3.000
2.000
500
2.000
1.500

1.500
1.500
3.000
1.500
500
2.000
1.500

1.500
1.500
3.500
1.500
500
2.000
1.500

14.000
7.000
5.000
4.000

15.000
7.500
1.000
4.000

16.000
8.000
0
4.000

2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
139.000 144.000 149.000

De begroting is fors hoger dan voorgaande jaren, omdat een
tweede vestiging wordt geopend in een andere wijk. Hiermee
kunnen meer kinderen en ouders gebruik maken van de
mogelijkheden die Bij-1 biedt. Voor het openen van een tweede
vestiging is een substantiële bijdrage vanuit de Gemeente Den Haag
nodig.
Vrijwilligers die wekelijks meewerken en kunstenaars die creatieve
projecten opzetten, krijgen een vrijwilligersvergoeding. Hierdoor
lukt het beter om gekwalificeerde mensen aan Bij-1 te binden.
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Toelichting op inzet van betaalde krachten
De inzet van betaalde coördinatoren vormt de grootste kostenpost in de begroting.
Op dit moment zijn er twee betaalde coördinatoren en één activiteitencoördinator,
voor in totaal 1,2 FTE. Deze professionals hebben een afgeronde SPH- of Pedagogiek
opleiding. Voor de komende drie jaar is de benodigde betaalde inzet voor twee
vestigingen:
2018

2019

2020

Bij-1 Spoorwijk

1,2 FTE

1,2 FTE

1,2 FTE

Bij-1 Escamp

0,4 FTE

0,5 FTE

0,6 FTE

Totaal

1,6 FTE

1,7 FTE

1,8 FTE

Bij-1 werkt in wijken met veel mensen die sociaal-maatschappelijk niet sterk staan.
Er is stevige ondersteuning nodig om Bij-1 mogelijk te maken en continuïteit te
geven. Verschillende zaken maken de inzet van betaalde krachten noodzakelijk:
1. Veel vrijwilligers zijn circa een jaar betrokken bij Bij-1. De afgelopen jaren
stopten vrijwilligers regelmatig vanwege een zwangerschap, of het krijgen
van een baan. Deze doorloop maakt dat de continuïteit door de
coördinatoren gewaarborgd moet worden.
2. De afgelopen jaren bleek het vaak niet haalbaar dat vrijwilligers
eindverantwoordelijk zijn voor de kinderclub. De drukte, het aansturen van
meerdere vrijwilligers én de aanwezigheid van kinderen met
gedragsproblemen maken dat professionele begeleiding nodig is. Er zijn bijna
geen vrijwilligers met al deze competenties.
3. Bij andere activiteiten is – gezien de heftige problematiek die soms speelt –
een terugvaloptie nodig als vrijwilligers de problematiek niet meer overzien.
4. Bij-1 investeert in professionele samenwerking met organisaties in de wijk
zoals Mooi Laak, Centrum voor Jeugd en Gezin, Basisschool ‘Jeroen en
Spoorzoeker’ en het UVO overleg (wijkoverleg Spoorwijk). Ook dit vraagt om
de inzet van professionals.
5. Het begeleiden van stagiaires van HBO-opleidingen vraagt professionele
aandacht. Stagiaires dragen flink bij aan het functioneren van Bij-1.
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Dekkingsplan
Hieronder treft u het dekkingsplan voor 2018-2020 voor de begroting van Bij-1. Onze
stichting is de afgelopen jaren flink gegroeid. Het gaat dan om het aantal activiteiten,
het aantal bezoekers en het aantal vrijwilligers dat zich inzet. Stichting Bij-1 is met de
gemeente Den Haag in gesprek om vanaf 2018 onder het gemeentelijke Jeugdbeleid
te vallen i.p.v. een bijdrage te krijgen vanuit het stadsdeel.

Gemeente Den Haag
Fonds1818
Kansfonds
Stichting Rotterdam
Madurodam Kinderfonds
Levi Lassen
Stichting Zonnige Jeugd
Stichting Boschuysen
Donateurs
Totaal

2018
56.000
20.000
20.000
20.000
5.000
5.000
5.000
5.000
3.000
139.000

2019
61.000
20.000
20.000
20.000
5.000
5.000
5.000
5.000
3.000
144.000

2020
66.000
20.000
20.000
20.000
5.000
5.000
5.000
5.000
3.000
149.000
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BIJLAGE 1: ACHTERGRONDEN
In september 2000 raakt initiatiefnemer Debby Harting als vrijwilliger betrokken bij
een kinderactiviteit in het Laakkwartier. In 2001 verhuist zij naar deze wijk om
directer betrokken te kunnen zijn bij de levens van kinderen en moeders. Vanuit
naastenliefde en bewogenheid ontstaat bij Debby een droom voor een Moeder- en
Kindcentrum in de wijk.
Er komt een pand vrij aan de Schimmelweg 1 en er wordt begin 2009 gestart met een
inloopmiddag op donderdag voor kinderen. Er blijkt behoefte te zijn aan meer
activiteiten en al snel is Bij-1 meerdere dagen open.
De afgelopen jaren is gewerkt aan een stevige basis en is Bij-1 geprofessionaliseerd.
Zo zijn Debby Harting en Rosalie Vellekoop beiden coördinator van Bij-1. Dianne
Hutten werkt sinds 2016 als activiteitencoördinator in Bij-1. Er zijn meer vrijwilligers
aangetrokken en in 2017 is Bij-1 verhuisd naar een groter pand
met een tuin, vlakbij het oude pand. De naam is veranderd van
‘Moeder- en Kindcentrum Bij-1’ naar ‘Bij-1’.
Bestuurssamenstelling
Het bestuur van Bij-1 bestaat momenteel uit Edwin Stenneke
(voorzitter, rechts op de foto), Tineke Klapwijk (secretaris) en
Pim Roza (penningmeester).
Kernwaarden
Bij-1 werkt op basis van drie kernwaarden:
▪ Iedereen is waardevol
We helpen ouders en kinderen ervaren dat ze waardevol zijn. Daardoor ontstaan
mogelijkheden om talenten te ontdekken en in te zetten.
▪ Persoonlijke betrokkenheid
We hebben oog voor mensen en willen persoonlijk betrokken zijn. Het draait om
relaties. Wat we doen gaat verder dan werk alleen, het is ook een levensstijl.
▪ Plezier is belangrijk
Binnen Bij-1 is plezier belangrijk. Dit betekent onder meer dat we veel spelen en
dat er ruimte is voor gezelligheid en creativiteit.
Statutaire doelstelling: “De stichting heeft tot doel vanuit een christelijke grondslag
en identiteit bij te dragen aan het welzijn van gezinnen. Om dit te bereiken
verrichten we allerlei activiteiten die het welzijn van gezinnen ondersteunen. Ook
richten we ons op het werven, toerusten en begeleiden van vrijwilligers en stagiaires
om hen te ondersteunen in het initiëren en uitvoeren van activiteiten voor deze
doelgroep, die leiden tot sociale, emotionele en geestelijke ontwikkeling van de
ander, ongeacht diens geloof, geslacht, ras, kleur, opleiding of anderszins.”
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BIJLAGE 2: SAMENWERKINGSPARTNERS
Bij-1 werkt met verschillende partners in het Laakkwartier samen. Hieronder worden
de belangrijkste partners genoemd en is beschreven wat de samenwerking betreft:
▪

Gemeente Den Haag stadsdeel Laak
Er is daarnaast regelmatig overleg met de medewerkers van de afdeling
Welzijn, Jeugd en Participatie. Het stadsdeelkantoor subsidieerde Bij-1 met
‘participatiegelden’.

▪

Stek Oase/Kariboe Bibi
Het diaconale werk van Stek heeft een belangrijke functie in Laak. Bij-1 werkt
samen rond onder meer de buitenspeeldag. Stek organiseert ook de
Voedselbank, Schuldhulpmaatje en de Raad en Daad balie. Onderling is er
regelmatig overleg over de ontwikkelingen in de wijk.

▪

Uitvoeringsoverleg (UVO) Spoorwijk
In het UVO Spoorwijk komen veel organisaties en de gemeente samen om
plannen en problemen van de wijk te bespreken. Bij-1 maakt deel uit van dit
overleg, zodat de medewerkers weten wat er in de wijk speelt en collega’s
van de diverse organisaties elkaar beter weten te vinden.

▪

Basisscholen ‘Jeroen’ en ‘Spoorzoeker’
De kinderen van de kinderclub komen van deze twee basisscholen. Het
activiteitenaanbod (zowel de inhoud als de planning) van Bij-1 wordt in goed
overleg met deze scholen op de scholen aangesloten.

▪

Stichting Mooi
Bij-1 werkt samen met Mooi Laak door activiteiten op elkaar af te stemmen.
De samenwerking zorgt voor korte lijnen bij het doorverwijzen van ouders.

▪

Centrum voor Jeugd en Gezin
Vanuit meerdere disciplines van het centrum voor Jeugd en Gezin worden er
moeders doorverwezen naar de inloopochtenden van Bij-1.

▪

Delen achter de duinen
Bij-1 is sinds 2017 aangesloten bij het platform ‘Delen achter de duinen’. Dit
is een samenwerking van 60 organisaties die ieder vanuit eigen kennis,
ervaringen en betrokkenheid bijdragen aan voorstellen om tot een solidair en
rechtvaardiger beleid en samenleving te komen.
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BIJLAGE 3: EVALUATIE AFGELOPEN JAREN
In de jaren 2015 tot en met 2017 is gewerkt vanuit het projectplan ‘De armoede
voorbij’. Van 2010 tot en met 2014 werkte Bij-1 vanuit het projectplan ‘Een
duurzame toekomst’. Een korte evaluatie toont waar Bij-1 nu staat.
Aantal bezoekers
Het aantal betrokken ouders en kinderen in de leeftijd van 0 – 12 jaar:

Kinderen
Ouders

2016
300
75

2015
275
79

2014
180
75

2013
155
50

2012
145
40

2011
100
25

Er zit een flinke groei in het aantal kinderen en ouders dat Bij-1 bereikt. Dit komt
onder andere door de huiswerkbegeleiding, waar veel meer animo voor was dan
verwacht . Daarnaast is het aantal activiteiten per week gegroeid. Veel bezoekers
komen via mond-tot-mondreclame. In juli 2017 is de huiswerkbegeleiding gestopt,
waardoor het aantal kinderen zal afnemen.
Vrijwilligers
Bij de start van Bij-1 waren er tien vrijwilligers actief. Dit aantal is snel gegroeid.
Vrijwilligers binden zich niet snel voor langere tijd aan een organisatie . Hierdoor
wisselt een groot deel van de samenstelling jaarlijks. Dit is een ontwikkeling die
overal in ‘vrijwilligersland’ merkbaar is.
Bij-1 is flexibel in het aantal vrijwilligersplekken en stageplekken, doordat Bij-1
vrijwilligers verschillende functies kan bieden, is het laagdrempelig om te starten.

Vrijwilligers

2016
33

2015
32

2014
30

2013
30

2012
27

2011
22

Er is een mooie mix van vrijwilligers uit de wijk zelf en uit andere delen van Den Haag.
Er is veel geïnvesteerd in de manier waarop met vrijwilligers wordt gewerkt. Zo is er
inmiddels een vrijwilligersbeleid, stagebeleid, wordt gewerkt met de Verklaring
Omtrent het Gedrag, zijn er evaluatiegesprekken met de vrijwilligers en stagiaires en
is er een vrijwilligersnieuwsbrief.
Doelgroep
De beoogde doelgroep is ook de doelgroep die bij Bij-1 binnen komt. Er is een mix
van diverse culturen zichtbaar. Tussen 2015 en 2017 waren op de kinderclub
kinderen uit Midden- en Oost- Europa (MOE-landers) en kinderen met een
Antilliaanse, Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Nederlandse achtergrond.
Kinderen komen veelal uit arme gezinnen.
Naar de inloopochtend komen mensen van verschillende culturen, wat goed
samengaat. Er zijn moeders die weinig tot geen Nederlands spreken, maar die wel
opgenomen worden in de groep.
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Bij de inloopochtend trekt Bij-1 armere gezinnen aan, maar ook de gezinnen met
middeninkomens. Het is mooi dat deze mix er is voor de contacten die zo onderling
in de wijk ontstaan. Moeders en kinderen komen niet alleen uit Spoorwijk maar uit
het hele Laakkwartier.
Activiteiten
Aantal activiteiten in de week
Het aantal activiteiten dat Bij-1
2016
2015
2014
aanbiedt is in de loop van de
Inloop voor ouders
3
3
2
Kinderclub
3
3
3
jaren flink gegroeid. Vooral de
Talentenclub
2
2
0.5
afgelopen drie jaren is dit flink
Meidenclub
2
2
2
gestegen. Er is geëxperimenteerd Huiswerkbegeleiding
2
3
met een aantal nieuwe
Ouder- en Kindlunch
1
1
Totaal
13
14
7.5
activiteiten. Dit zorgde ook voor
een toenemend
aantal bezoekers van Bij-1. Een risico van veel activiteiten is dat de kwaliteit minder
wordt. Vrijwilligers draaiden zelfstandig activiteiten maar bleken niet altijd in staat
om de kwaliteit goed te waarborgen. Bij-1 heeft daarom gekozen voor investeren in
de sterkste activiteiten en kiezen voor focus.
Huiswerkbegeleiding
Helaas heeft Bij-1 de huiswerkbegeleiding in juli 2017 moeten stoppen. Er hebben
een aantal groepen gedraaid. Waar we starten met het geven van
huiswerkbegeleiding, werd later bijles verwacht. Bij-1 geeft geen bijles, de
vrijwilligers zijn daar niet in gespecialiseerd en bijles geven hoort niet tot de
kerntaken van Bij-1.
Kinderclub
Veel kinderen weten de Kinderclub te vinden. Uit school komen ze enthousiast naar
Bij-1 om te spelen. Regelmatig zijn er teveel kinderen die willen komen en kunnen
kinderen niet meer binnen gelaten omdat we vol zitten. Er is vraag naar meer
Kinderclubs in de week. Het was lastig om structureel praktische vaardigheden aan te
leren. Dit bleek sterk afhankelijk van de interesse en kwaliteiten van de vrijwilligers.
Met hout werken en koken vonden de kinderen erg leuk en bleek vrij haalbaar (zeker
met de keuken op de nieuwe locatie).
Volgens plan waren de coördinatoren niet meer aanwezig tijdens de Kinderclubs. Het
idee was dat vrijwilligers zelfstandig de clubs konden draaien. Dit bleek iets te hoog
gegrepen en hierin werd uiteindelijk te veel van de vrijwilligers verwacht. Het nieuwe
beleid is om vrijwilligers wel zelfstandig te laten werken, maar onder begeleiding van
de coördinatoren die regelmatig aanwezig zijn en de activiteiten voorbespreken.
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Inloop voor ouders
De inloop voor ouders is een bekende activiteit van Bij-1 geworden. Veel ouders
weten het pand te vinden en komen regelmatig op de ochtenden langs. Via mondtot-mondreclame haken er regelmatig nieuwe ouders aan. Het is gelukt om
meerdere vrijwilligers te vinden die zelfstandig de ochtend draaien.
De inloop heeft nu een programma met een gezamenlijke knutsel, fruit eten, boekjes
lezen en liedjes zingen. Dit wordt op grond van de evaluaties aangepast. Ouders
blijken vooral een plek nodig te hebben om tot rust te komen. Met hun kind gericht
aan activiteiten deelnemen past daar niet bij. Het gebeurt regelmatig dat een kind
heerlijk aan het spelen is en dan uit zijn spel wordt gehaald om mee te doen met de
activiteiten. Het programma van de inloopochtenden wordt daarom losgelaten. De
ochtenden zijn een plek van spelen, ontmoeting en gesprek.
Ouder- en Kindlunch
Bij-1 geeft aandacht aan gezond eten tijdens de Kinderclub en de Inloopochtend.
Daarnaast heeft Bij-1 pilots gedraaid met het organiseren van lunches voor ouders en
kinderen. Gezond eten werd gewaardeerd en regelmatig namen bezoekers zelf
lekkers mee. Het leek een goed idee, maar bleek te arbeidsintensief en niet
voldoende passend bij de kernactiviteiten van Bij-1. Hierdoor is ervoor gekozen om
aan de lunchsessies geen voortgang te geven.
Financiën
De afgelopen jaren heeft Bij-1 financieel goed kunnen draaien. Fondsen, de
gemeente en donateurs hebben het werk van Bij-1 mogelijk gemaakt. Hier is Bij-1 erg
dankbaar voor. Er is een aantal dingen anders gelopen dan gepland. Er waren
inkomsten van donateurs, maar de doelstelling hierin werd niet behaald. Daarnaast
waren er andere fondsen die enthousiasme toonden voor ons project en daaraan
hebben bijgedragen. We zijn dankbaar dat Bij-1 hierdoor veel heeft kunnen
betekenen voor de gezinnen in de wijk.
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