
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
aan  : Stichting Haagse Hopjes Transvaal 
t.a.v.  : Joke v/d Boomen 
 
betref  : Verslag bemanning Haagse Hopjes Wijkpark zomer 2013 
 
Hierbij brengen wij, Set in Motion, een verslag uit waarin wij onze ervaringen omschrijven m.b.t. de 
bemanning op het Wijkpark Transvaal. 
 

 
 
Opdracht: 
Set in Motion heeft via de Stichting Haagse Hopjes Transvaal de opdracht gekregen om (net als vorig 
jaar)  tijdens de zomervakantie 4 weken, van maandag 5  t/m vrijdag 30 augustus 2013 de sport en 
spel uitleen over te nemen. 2 instructeurs van Set in Motion hebben deze taak uitgevoerd, dagelijks 
van 13.00 tot 19.00 uur. In dit verslag zullen we ingaan op de ervaringen die zijn opgedaan door de 
Set in Motion instructeurs. 
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Doelgroep: 
Kinderen van 3 tot 15 jaar kunnen sport en spel materiaal lenen in ruil voor goed gedrag. Middels een 
pasjessysteem kan er van skelter/ fiets tot voetbal/ tennisrackets worden geleend. De kinderen 
betalen hier niets voor, slechts alleen goed gedrag. Veel, heel veel, kinderen/ jongeren maken hier 
dan ook gebruik van.  
 
 

 
Kinderen die woonachtig zijn in Transvaal hebben vaak alleen deze mogelijkheid om tot bewegen/ 
spelen te komen. Op straat is er geen ruimte of is het te gevaarlijk om te spelen. Ook hebben veel 
kinderen geen eigen fiets of andere sport spel materiaal. De containers van Haagse Hopjes bieden 
dan ook uitstekende faciliteiten voor deze brede doelgroep. Tevens komen veel ouders mee naar de 
pleinen. Ook voor hen is het een (sociale) ontmoetingsplek.  
 
 
Wijkpark Transvaal: 
Het Haags Hopje dat Set in Motion 4 weken begeleid heeft is gevestigd op het wijkpark in Transvaal. 
Dit is een grote locatie. Waar veel kinderen gebruik maken van het sport en spel aanbod. 2 ervaren 
medewerkers zijn dan ook minimaal nodig om de grote behoefte van uitleen te kunnen verwerken. 
Zeker bij droog weer is het zeer druk. Wanneer alles volgens de regels verloop is het met 2 
medewerkers nog te doen. Soms zijn er “incidenten”, dan kom je met 2 medewerkers handen te kort. 
Je maakt van alles mee op en om het wijkpark. Van conflicten met ouders, tot ruzies tussen kinderen 
onderling. Valpartijen (ehbo), tot buitensporig asociaal gedrag. Set in Motion zal bij “ervaringen” 
verder in gaan op “voorkomende incidenten”.  



 

 
 

 
Ervaringen: 
Het eerste wat opvalt tijdens de voorkomende werkzaamheden bij het Haagse Hopje is de hoeveel 
kinderen die iedere dag gebruik maken van de uitleen mogelijkheid. Een constante stroom van 
kinderen/ jongeren en ouders. Alleen al bij het Wijkpark hebben in de loop der jaren al 5000 kinderen 
een pasje laten maken. De praktijk is dat er dagelijks honderden kinderen en jongeren op het 
wijkpark aanwezig zijn. Wanneer er 2 medewerkers op een plein aanwezig zijn is dit echt aanpoten. 
Het gedrag (geduld) van vele is niet altijd even correct. En dat is echt zeer bescheiden uitgedrukt. 
Het gedrag van vele kinderen/ jongeren maar ook tal van ouders is soms asociaal te noemen.  

 
Ervaren medewerkers zijn dan ook een must op deze locaties. Een goed team voorkomt veel 
“incidenten”. Ook de ervaren medewerkers kunnen niet alles voorkomen. Het is dan ook zaak dat de 
wijkagent, welzijn medewerkers en toezichthouders regelmatig op het plein aanwezig zijn. Bij 
conflicten dienen deze genoemde personen direct in te grijpen. Ten opzichte van vorig jaar waren er 
duidelijk minder incidenten. Wel is er een vrijwilliger bekogeld met damstenen en blikjes. Hierop is de 
wijkagent ingeschakeld. Deze heeft enkele jongens een tijdelijk pleinverbod opgelegd.  
Dit jaar was er een vrijwilliger die bepaalde uren mee hielp. Een derde persoon bij de uitleen is erg 
handig. Zo kunnen 2 medewerkers constant de uitleen verzorgen. Een derde medewerker kan over 
het plein lopen en corrigerend te werk gaan. Kinderen moeten nogal eens gewezen worden op 
omgang met geleend materiaal! 
Bovenstaande geeft een overzicht van wat er zoal mis gaat op het Wijkpark. Gelukkig gaat het in de 
meeste gevallen uitstekend en is de sfeer over het algemeen gezellig en prettig. Toch kun je er niet 
omheen dat er te veel gebeurt op het wijkpark waar tegen opgetreden dient te worden, want het 
Wijkpark is bij uitstek een plein waar vrij en veilig gespeeld en gesport moet kunnen worden.  



 

 
 

 
Conclusie Set in Motion 
Om de veiligheid op het wijkpark te vergroten dient een goede afstemming te zijn tussen alle 
betrokken partijen. Denk aan toezichthouders, welzijn, wijkagent. Zeker bij evenementen dient de 

wijkagent aanwezig te zijn. Er zijn dan echt 
honderden kinderen en jongeren die zeker bij het 
einde van een evenement de confrontatie 
opzoeken met medewerkers. Maar ook tijdens 
regulier uitleen van materiaal is het van belang dat 
voldoende personele bezetting is. Ook dient het 
aanwezige personeel ervaren en daadkrachtig te 
zijn. Consequent zijn is hierbij zeer belangrijk. 
Structuur en regelmaat is wat de gebruikers van 
de Haagse Hopjes nodig hebben. Set in Motion 
heeft met veel plezier en in goede relatie met alle 
overige partners, medewerkers en gebruikers van 
het Wijkpark  
4 weken lang gewerkt. Mochten er nog meer 
vragen zijn over onze ervaringen tijdens deze 

weken dan staan wij graag een ieder te woord.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Namens het hele Set in Motion team 
 
Erwin van Es en Frank Meijer. 
      
 
 
      
 
 
 
 
 
 

   Set in Motion 
   Woudselaan 2 
   2635 CH Den Hoorn 
   Erwin: 06 55897571 
   Frank: 06 55897572 
                                               info@setinmotion.nl 
   www.setinmotion.nl 

 
 
 
 
De Stichting Haagse Hopjes dankt het team van Set in Motion voor hun 
inzet tijdens deze vakantie, 
maar ook het hele jaar door tijdens onze extra activiteiten. Wij waarderen 
jullie professionaliteit heel erg, dit maakt het verschil.  
Ook danken wij de Gemeente Den Haag die deze inzet mogelijk heeft 
gemaakt.         Petje af: 
 
Joke van den Boomen 


