
 
1000 STiPpers verwelkomt! 

13 maart 2018, Sportcomplex Zuiderpark 
 

In 2017 is de gemeente Den Haag een grootschalig banenproject begonnen. Dit is het 
STiP-project, Sociaal Traject in Perspectief. Hierbij worden mensen gedurende 3 jaar 
begeleid in hun nieuwe werkomgeving om ze in de toekomst weer op meerdere plekken 
inzetbaar te maken. Via dit project heeft de Stichting Haagse Hopjes Transvaal een 6-tal 
STiPpers in dienst gekregen. Hiervan waren er 5 vaste vrijwilligers, die nu een vaste baan 
hebben bij de Hopjes. Het gaat hierbij om Karim, Fariz, Jamal, Halima en Nazia. Hiernaast 
hebben wij ons team mogen versterken met Hans van Klaveren. Deze meesters en juffen 
blijven gedurende 3 jaar bij de Hopjes werken en gaan tegelijkertijd zichzelf scholen om na 
deze tijd weer op de reguliere arbeidsmarkt terecht te komen. 

 
Door deze mogelijkheid hebben de medewerkers 
de mogelijkheid om zichzelf te ontwikkelen. Ook 
hebben de Hopjes er voor deze periode vaste 
krachten bij die de onder bezetting van de Hopjes 
tijdelijk kunnen opvangen. Voor deze mogelijkheid 
willen wij wethouder Rabin Baldewsingh dan ook 
hartelijk bedanken. Ook voor de manier waarop hij 
zich de afgelopen jaren heeft ingezet voor Den 
Haag en ook altijd een goed woordje voor de 
Hopjes over had. 
 

 
Het STiP-project had als doelstelling om 1000 mensen uit de bijstand te halen en weer in 
te zetten op een voor hen passende plek. Op 13 maart waren de 6 STiPpers van de 
Hopjes samen met Jeroen uitgenodigd op het nieuwe sportcomplex in het zuiderpark om 
de aanstelling van de 1000ste STiPper te vieren. Dit werd gevierd met een grote 
enthousiaste uitleg van wethouder Baldewsingh en het voltallige team achter de 
STiPbanen. Een erg leuke dag voor de STiPpers waar ze ook even in het zonnetje gezet 
werden. 
 
Voor de komende 3 jaar zitten wij wat personeel betreft weer even goed. Met de nieuwe 
gemeenteraad hopen wij dit op eenzelfde manier voort te kunnen zetten. Hopelijk vinden 
ze sporten en onze jeugd net zo belangrijk als dat wethouder Baldewsingh dit vindt.  


