
 

Tekenen contracten Stipbanen 
 
De Stichting Haagse Hopjes Transvaal bestaat al meer 
dan 20 jaar. Toen de Hopjes in het leven waren geroepen 
waren er een aantal mensen die via de regeling van een 
Melkertbaan in dienst konden komen bij Zebra, om 
vervolgens te komen werken bij de Haagse Hopjes. In goed 
overleg werden er 2 tot 3 mensen per Hopje geplaatst omdat 
dit reëel zou zijn qua werkdruk met de hoeveelheid kinderen 
die op de pleinen kwamen spelen. Het is in de afgelopen 20 
jaar echter alleen maar drukker geworden bij de kinderen en 
er zijn talloze taken bijgekomen voor de 
Hopjesmedewerkers. Helaas hebben we niet voor alle 
medewerkers die stopten vervanging kunnen krijgen. De afgelopen jaren hebben wij dus met 
veel te weinig mensen. Namelijk 1 vaste medewerker per Hopje moeten rooien. Gelukkig 
hadden we er een schare trouwe vrijwilligers die ons, veelal al jaren lang, ondersteunen op de 
pleinen zodat we in ieder geval open kunnen blijven. 

Nu zijn ze bij de gemeente Den Haag bezig geweest met een 
nieuwe variant van de Melkertbanen. Dit zijn de STiPbanen. Met 
deze STiPbanen kunnen mensen worden omgestipt. Een ideeal 
scenario voor onze vrijwilligers. Die konden op deze manier 
instromen naar een reguliere baan, via Stichting Jeugdwerk op Stip, 
om zo geplaatst te worden bij de de Stiching Haagse Hopjes 
Transvaal. Wij krijgen de ervaring waar wij tot 15 jaar lang energie 
in hebben gestopt als vaste medewerkers. En de nieuwe 
medewerkers hebben een geschikte baan waar ze zich ook al 
meedere jaren voor hebben ingezet. 
 
Dit is een mooie win-win-win situatie, voor de Hopjes is het goed om 
weer eens over voldoende mensen te beschikken. De gemeente 
heeft weer extra mensen aan een baan geholpen die hier zeker 
recht op hebben en de mensen zelf zijn ontzettend blij met hun 

nieuwe baan. De contracten zijn met hulp van het Werkgevers 
Servicepunt in december 2017 getekend. Deze mensen zijn nu in 
dienst bij Stichting Jeugdwerk op Stip en werken bij de Stichting 
Haagse Hopjes Transvaal. Zo hebben we 6 geschikte mensen voor 
op de Hopjes erbij. Het gaat hier om Ferris (15 jaar vrijwilliger), 
Halima (13 jaar vrijwilliger), Jamal (5 jaar vrijwilliger), Nazia (2 jaar 
vrijwilliger), Karim (oudgediende + enkele jaren als vrijwilliger) en 
Hans (nieuw bij de Haagse Hopjes Transvaal). 
 
Met deze nieuwe collega’s gaan we gelijk een druk en hopelijk 
succesvol jaar tegemoet! Wij zijn in ieder geval harstikke blij met de 
STiPbaners! Het idee is dat ze tot maximaal 3 jaar bij de Hopjes 
blijven en opleidingen volgen zodat ze na deze 3 jaar zelfstandig de 
arbeidsmarkt op kunnen!  


