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Samenvatting 

Stichting voor Stad en Kerk (Stek) is de 

uitvoeringsorganisatie voor diaconale presentie van de 

Protestantse Kerk in Den Haag. Stek heeft verschillende 

locaties. Buurt-en-kerkhuis de Paardenberg in de 

Transvaalwijk in Den Haag, is één van die locaties. 

De wijk Transvaal (of Transvaalkwartier) waarin de 

Paardenberg gevestigd is, is zeer multicultureel en 

kent volgens de wijkmonitor van de gemeente Den 

Haag veel armoede, gezondheidsproblematiek en 

veiligheidsproblematiek. Vanuit de Paardenberg zet 

men zich in voor wijkbewoners die te maken krijgen 

met deze armoede of schulden, (huiselijk) geweld, 

taalachterstanden, psychische problematiek en andere 

levens- en levensbeschouwelijke vraagstukken.
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In de wijk Transvaal heeft de Protestantse kerk geen actieve wijkgemeente 

meer¹, de inwoners zijn overwegend moslim. Daarom vraagt Stek zich af; 

Wat is de rol en positie van de Paardenberg in zo’n divers Transvaal waar het 

zelf geen wijkgemeente heeft? Met dit onderzoek wilde Stek een antwoord 

vinden op de vraag hoe het juist op deze locatie, in deze wijk, op een goede 

manier invulling kan blijven geven aan zijn diaconale en kerkelijke presentie. 

In het onderzoek stonden de doelgroep van de Paardenberg en de 

wijkbewoners centraal. In de zomer en het najaar van 2019 hebben 

we veldwerk gedaan in de Paardenberg en in de wijk. Door middel van 

participerende observatie, gesprekken en interviews hebben we een beeld 

gekregen van wat de Paardenberg doet, hoe de wijkbewoners leven en 

waar ze tegenaan lopen, hoe de Paardenberg zich verhoudt tot andere 

organisaties. Het veldwerk heeft geresulteerd in bevindingen die antwoord 

geven op de onderzoeksvragen:

1. Wat is de impact van de Paardenberg op haar  
bezoekers en vrijwilligers? 
De impact van de Paardenberg zit met name in de manier waarop zij 

haar aanbod organiseert en in hoe ze mensen ondersteunt. Ze werkt 

vanuit de presentiemethodiek. Daarbij zet zij de behoefte van haar 

bezoekers centraal. In tegenstelling tot veel reguliere zorg- en welzijn-

sorganisatie is de Paardenberg laagdrempelig. Iedereen kan er altijd 

terecht, of je nou komt voor een praatje of voor een concrete hulpvraag. 

Je hoeft niet binnen een specifieke doelgroep te passen. En de focus 

ligt er niet op het zo efficiënt mogelijk oplossen van problemen, maar 

op het bieden van een luisterend oor en het begrijpen van de ander. 

Activiteiten die de Paardenberg aanbiedt zijn niet uniek voor de wijk, de 

meeste activiteiten kunnen ook op andere plekken gevolgd worden.

2. Wat is de impact van de Paardenberg in de wijk? 
Transvaal kent een grote diversiteit aan bewoners. Ten opzichte van 

andere wijken in Den Haag zien we verschillen in negatief opzicht op 

het gebied van onder andere ervaren veiligheid, inkomen, ervaren ge-

zondheid, eenzaamheid en ervaren overlast. Van wijkbewoners die we 

hebben gesproken horen we deze problemen terug. Bovendien geven 

zij aan overlast te ervaren van nieuwe wijkbewoners op straat.  

 

De Transvaalwijk heeft als specifiek kenmerk dat de bewoners er erg 

gericht zijn op hun ‘eigen’ gemeenschap. Problemen zullen zij in eerste 

instantie proberen op te lossen binnen hun eigen familie of ‘zuil’. Maar 

niet iedereen kan terugvallen op zo’n netwerk. We hebben gezien dat 

de Paardenberg in deze verzuilde wijk een vangnet is voor iedereen in 

Transvaal die niet (meer of nog niet) binnen een gemeenschap past.  

3. Wat is de impact van de Paardenberg ten opzichte van 
andere stakeholders? 
In Transvaal zijn er diverse professionele organisaties die de doelgroep 

ook van hulp en ondersteuning voorzien. Die partijen hebben prestatie-

afspraken met hun subsidieverstrekker en werken met doelgroepen en 

targets. Dat beperkt ze in de mate van flexibiliteit in hun werkwijze.  

 

De Paardenberg werkt vanuit de presentiemethode. Deze methode 

heeft een heel andere uitgangspositie dan die van reguliere zorg- en 

welzijnsorganisaties. De Paardenberg is laagdrempelig en toegankelijk. 

Mensen van verschillende achtergrond en pluimage kunnen er terecht. 

Dat is tamelijk uniek voor de wijk. De doelgroep die de Paardenberg be-

zoekt heeft het nodig om op een laagdrempelige plek terecht te kunnen 

waar tijd en ruimte is voor hun verhaal en hun probleem. Met de werk-

wijze van de presentiemethode vervult de Paardenberg een belangrijke 

positie in de wijk. ¹ De wijk Transvaal is onderdeel van wijkgemeente De Drieklank, maar heeft geen eigen vierplek in 
Transvaal.

|Samenvatting
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4. Wat is de rol van de Paardenberg ten opzichte van  
andere kerken en gebedshuizen in de omgeving? 

In het Transvaalkwartier zijn veel gebedshuizen met een maatschap-

pelijke functie. Die richten zich met name op een specifieke doelgroep 

(of ‘zuil’) in de wijk en met name op het verspreiden van het geloof, al 

hebben ze dus ook een maatschappelijke taak. De Paardenberg laat zich 

lastig vergelijken met kerken en gebedshuizen waarin het ‘diaconale’ 

werk is vervlochten met het versterken en verbinden van de kerkelijke 

gemeenschap. 

|Samenvatting
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Analyse
De bevindingen uit het onderzoek hebben we langs drie lijnen geanalyseerd. 

 

1. De Paardenberg werkt vanuit de presentiemethode. Deze 

gaat op veel punten in tegen de (impliciete) uitgangspunten van de 

participatiesamenleving. Reguliere zorg- en welzijnsorganisaties sporen 

inwoners (cliënten) aan om -volgens het kader (de bedoeling) van de 

participatiesamenleving- hun problemen eerst zelf op te lossen. Samen 

met hun netwerk. Maar lang niet iedereen beschikt over deze mate van 

draagvlak of zelfredzaamheid, zeker niet in de Transvaalwijk. Problemen 

zijn groot, inwoners hebben geen netwerk waar ze op terug kunnen vallen, 

of het netwerk is niet sterk genoeg. Daarmee is de werkwijze van de 

Paardenberg een belangrijke aanvulling op die van andere organisaties.  

2. De Paardenberg helpt mensen te helpen. In dit onderzoek spraken 

we veel mensen, die met grote sociale problematiek kampen. Het is ons 

opgevallen dat mensen, ook zij die op een dieptepunt in hun leven zitten, 

waar mogelijk anderen zullen helpen. Het kunnen geven van hulp draagt 

bij aan een gevoel van ertoe doen, van eigenwaarde. Als een betaalde baan 

bijvoorbeeld geen optie is, dan kan bijdragen aan iemands anders leven, 

voldoening geven en een plek in de maatschappij. 

3. De Paardenberg geeft houvast. Het werken vanuit diaconale presentie 

is werken vanuit een verhaal. Voor de doelgroep van de Paardenberg, die 

problemen heeft op het vlak van de basisbehoeften van het leven, is het 

verhaal achter de presentiemethode genadiger en toegankelijker dan de 

uitgangspunten van het verhaal van de participatiesamenleving. 

Vanuit deze inzichten doen we de volgende 5 aanbevelingen:

Behoud en versterk het goede; Focus je in het professionaliseren en 

behoudt juist je toegankelijke en laagdrempelige functie. Creëer meer 

ruimte voor het bieden van het luisterende oor, het goede gesprek en de 

zinvolle kruisbestuivingen tussen activiteiten.

Leer je verhaal beter te vertellen; De presentiemethodiek is bekend bij 

mensen die kerkelijk zijn of zelf op een diaconale manier werken. Maar in 

de buitenwereld, bij stakeholders zoals de gemeente, is deze manier van 

werken lang niet altijd bekend. En de meerwaarde ervan ook niet. Het 

helpt als je je verhaal kan vertellen in terminologie die duidelijk is voor 

‘de buitenwacht’. 

Doe meer met geloof als houvast voor mensen die aan de grond 
zitten; Juist wanneer mensen in de put zitten, kunnen ze troost vinden 

in de diaconale aanwezigheid vanuit het buurt-en-kerkhuis en in het 

geloof zelf. Geef meer mogelijkheden om binnen de Paardenberg 

troost, zingeving en steun te vinden vanuit dat geloof, door bijvoorbeeld 

nieuwe rituelen of vieringen te implementeren, eventueel samen met 

omliggende gebedshuizen en/of andere (Protestantse) kerken.

Creëer meer manieren om te kunnen helpen; Hulp geven aan 

anderen is een goede manier om je beter over jezelf te voelen. Er zijn tal 

van manieren waarop ook de doelgroep van de Paardenberg zichzelf kan 

inzetten voor anderen. Creëer opdrachten/taken binnen de Paardenberg 

of verbind mensen met elkaar zodat ze een ‘buddy’ kunnen zijn of breng 

ze in contact met andere organisaties zodat ze elders van dienst kunnen 

zijn.

Zet in op elkaar beter begrijpen; Taalproblematiek maakt 

communicatie lastig in de Paardenberg. Het investeren in tolken en 

taalcursussen voor vrijwilligers, maakt dat contact, communicatie en 

wederzijds begrip voor elkaar versterkt wordt.

|Samenvatting
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1. De 
Paardenberg

1.1.  Achtergrond bij de opdracht 

Stichting voor Stad en Kerk (Stek) is de 

uitvoeringsorganisatie van de Protestantse Kerk in Den 

Haag. Stek wil mensen stimuleren om zich met elkaar te 

verbinden en elkaar te beschermen, elkaar te versterken 

en te bezielen. De Protestantse Kerk Den Haag en de 

Protestantse Diaconie Den Haag zijn de belangrijkste 

opdrachtgevers van Stek. De Protestantse Kerk in Den 

Haag bestaat uit verschillende wijkgemeenten². Een 

wijkgemeente heeft soms één, soms meerdere locaties. 

In die verschillende wijkgemeenten heeft Stek locaties. 

Dat kan een buurt-en-kerkhuis zijn bijvoorbeeld, of een 

pioniersplek. De Paardenberg is zo’n buurt-en-kerkhuis. 

Daarbinnen geeft Stek uitvoering aan de diaconale 

presentie van de Protestantse Kerk.
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De Paardenberg is gevestigd in de Haagse wijk Transvaal, in de Julianakerk. 

Een oude kerk die letterlijk middenin de wijk staat. Vanuit de Paardenberg 

zet een diaconaal werker van Stek (momenteel Jeannet Bierman) met 

een team van vrijwilligers zich in voor wijkbewoners die te maken 

krijgen met armoede of schulden, (huiselijk) geweld, taalachterstanden, 

inburgeringsproblemen, geestelijke of psychische problematiek, 

eenzaamheid en andere levens- en levensbeschouwelijke vraagstukken.  

Op die manier wordt aan het geloof praktische invulling gegeven. 

De wijk Transvaal (of Transvaalkwartier) waarin de Paardenberg gevestigd 

is, is een bijzondere Haagse wijk. De wijk is zeer multicultureel en kent 

volgens de wijkmonitor van de gemeente Den Haag veel armoede en veel 

veiligheidsproblematiek. De wijk is volop in beweging en zit vol dynamiek, 

maar kent tegelijkertijd ook grote sociale problemen. De armoede is er 

relatief groot, veel mensen spreken geen Nederlands, hebben geen werk en 

hebben op verschillende levensgebieden moeite het hoofd boven water te 

houden (zie Den Haag in cijfers en het Urban Data Center van Den Haag  

(www.dashboards.cbs.nl/v2/prettig_wonen_in_den_haag).

De wijk Transvaal bestaat nagenoeg volledig uit bewoners met een 

migratieachtergrond: 93-96% van de inwoners heeft een oorsprong in 

andere landen. Er woont nog slechts een handjevol autochtone Hagenezen. 

Daarbij is de wijk erg religieus; met name de Islam kent een grote aanhang 

in de wijk. Er zijn diverse moskeeën maar ook gebedshuizen van andere 

religies in de wijk aanwezig. 

Met dit onderzoek wil Stek een antwoord vinden op de vraag hoe het juist op 

deze locatie, in deze wijk, op een goede manier invulling kan blijven geven 

aan zijn diaconale en kerkelijke presentie. De resultaten van het onderzoek 

moeten een beeld geven van de wensen en behoeften van wijkbewoners 

en de mate waarop de Paardenberg daarop aansluit. Op een ander niveau 

moeten de resultaten ook een beeld geven van het belang van de locatie van 

de Paardenberg in Transvaal; welke functie en rollen vervult de Paardenberg 

voor inwoners en andere stakeholders, maar eventueel ook; welke rollen 

vervult het niet.

Om dat te kunnen onderzoeken, hebben we gekozen voor een 

onderzoeksopzet waarbij de doelgroep van de Paardenberg en de 

wijkbewoner centraal staat. Door middel van veldwerk binnen zowel 

de organisatie van de Paardenberg als in de wijk, hebben we een beeld 

gekregen van de manier waarop de Paardenberg functioneert en wat 

de impact daarvan is op de doelgroep. Bovendien hebben we in talloze 

gesprekken met wijkbewoners inzicht gekregen in hoe hun leven eruit 

ziet, met welke (hulp)vragen ze rondlopen, en waar ze met die vragen 

terechtkunnen. Tot slot hebben we ervoor gekozen om met stakeholders 

in de wijk, organisaties actief op het gebied van welzijn, zorg en wonen, 

interviews te houden om het beeld van de Paardenberg en van de wijk, 

compleet te maken. 

In dit onderzoeksrapport presenteren wij bevindingen en conclusies, en 

doen we aanbevelingen aan Stek om de meerwaarde van de Paardenberg 

voor haar doelgroep en de wijk, te kunnen vergroten. De analyse 

en aanbevelingen zijn tot stand gekomen in samenwerking met de 

betrokken stakeholders. Het doel van hun betrokkenheid was om nieuwe 

samenwerkings- en financieringsmogelijkheden te onderzoeken en te 

benutten. Inzichten uit deze studie kunnen leiden tot het bijstellen van de 

strategische koers van Stek.

² Elke wijkgemeente wordt bestuurd door een kerkenraad, die bestaat uit leden van de kerkelijke wijkgemeente. Voor zaken die het beste op centraal niveau geregeld kunnen worden, komen vertegenwoordigers van de 
wijkgemeenten bij elkaar in de Algemene Kerkenraad, het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Het dagelijks bestuur ligt in handen van het moderamen van de Algemene Kerkenraad.

|1. De Paardenberg
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1.2. Achtergrond van de Paardenberg 

Stichting Stad en Kerk
Stek is opgericht in 2004 en is de uitvoeringsorganisatie van de Protestantse 

Kerk en Diaconie van Den Haag. Binnen Stek werken 45 professionals en 

ruim 900 vrijwilligers. Naast het hoofdkantoor aan de Parkstraat, heeft 

Stek tien locaties in de stad van waaruit er verschillende activiteiten 

georganiseerd worden. In het beleidsplan van Stek voor 2019-2023 staan 

vier prioriteiten weergegeven:

1. Bevorderen van verbinding binnen en tussen kerken en wijken

2. Integrale ondersteuning van mensen in armoede

3. Ondersteuning en opvang van vluchtelingen, m.n. ongedocumenteerden

4. Versterken en bezielen van kinderen en jongeren.

Op de locatie van de Paardenberg wordt aan al deze prioriteiten op eigen 

wijze een invulling gegeven.  

In het kader staat de werkwijze van Stek uitgelegd. Daarin is opgenomen 

dat er wordt gewerkt vanuit de presentiemethode. Wat de kern is van 

deze (diaconale) presentiemethode is, vinden we online op de website van 

Stichting Presentie. Deze stichting houdt zich bezig met het verspreiden van 

kennis over de presentie-benadering. Zij leggen uit: ”De presentiebenadering 

is een manier van werken die de relationele afstemming tussen zorggever 

en cliënt als basis voor hulp en steun ziet. Goede zorg ontstaat vanuit 

het zorgvuldig aansluiten bij en afstemmen op de ander, en op wat hij 

of zij nodig heeft. […] Vanuit de relatie blijkt wat goede zorg is voor deze 

cliënt(en) op dit moment. De eigen vakkennis blijft intact, maar de relatie 

stuurt hoe die kennis wordt aangewend. De presentie neemt radicaal het 

perspectief van de ander in als leidraad voor de zorg – in plaats van de 

logica van de methodiek. De presentie is bovendien kritisch tegenover het 

maakbaarheidsgeloof in veel methodieken; presentie is primair gericht 

op het zoeken naar een zo bevredigend mogelijke relatie tot het leven – 

ook als dat leven vastzit”³. Via de website van Professor A.J. Baart die zich 

bezighoudt met de presentiebenadering lezen we dat het gericht is “op 

het scheppen van rechtvaardige en liefdevolle menselijke verhoudingen, 

met name waar mensen onaanzienlijk, arm, ‘sociaal overbodig’, doodziek, 

of ‘hopeloos’ zijn.” “In de presentiebeoefening wordt er gestreefd naar ‘er 

zijn met’ en zo ook ‘er zijn voor’ de behoeftige ander die aangewezen is op 

(professionele) hulp en steun. Dat geschiedt allereerst door het tot stand 

brengen van aansluiting bij en afstemming op de leefwereld en levensloop 

van de ander en het aangaan van een relatie die zowel weldadig is als 

richting geeft aan de gezochte hulp en steun.[…] Zij geeft de hulpzoekende 

daarbij de erkenning en steun dat hij/zij, hoe anders ook, voluit in tel is, 

geëerd wordt en een gerechte maatschappelijke positie mag innemen. […] 

Vaak wordt presentie gekenmerkt door een voorzichtige en aandachtige 

traagheid van werken die ruimte geeft aan wat zich niet maken of afdwingen 

In haar beleidsplan heeft Stek ook een werkwijze voor zichzelf 
omschreven. De kenmerken daarvan zijn:
• steeds beginnen met opbouwen van een relatie, van wederzijds 

vertrouwen

• presentiemethode, soms aangevuld met interventie

• samen zoeken naar mogelijkheden voor verbetering van het welzijn 

van mensen

• aansluiten bij behoeften en wensen van gasten, deelnemers, 

bezoekers en cliënten

• er is altijd ruimte voor bezieling, God kan ter sprake komen

• onmisbare inzet van vrijwilligers

• niet alles is maakbaar: soms is het een kwestie van mensen nabij 

zijn zonder zicht op verbetering van hun situatie.

³ www.presentie.nl/wat-is-presentie

|1. De Paardenberg
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laat, waarbij presentie durft te verdragen wat niet kan en blijft bij wat niet 

goed komt”.⁴  Hoe de vrijwilligers van de Paardenberg invulling geven aan 

de presentiemethode en wat het effect daarvan is op haar bezoekers, 

beschrijven we in hoofdstuk 2.

1.3. De Paardenberg in de Julianakerk
De Julianakerk is geopend in 1926 in de toenmalige nieuw gebouwde 

arbeiderswijk Transvaal. Koningin Juliana plaatste de eerste steen. Sinds 

1998 is het achtereenvolgens in beheer geweest van de gemeente Den Haag 

en nu van de stichting Stadsherstel. Tegenwoordig herbergt de Julianakerk 

ook een restaurant en een ‘servicepunt’ van welzijnsorganisatie Zebra. 

In 2004 kwam het buurt-en-kerkhuis onder de vleugels van Stek terecht, 

maar het had die functie al veel langer. In het verslag van een bijeenkomst 

uit 2015 (de zogenaamde ronde tafel conferentie) lezen we: “Bijna 25 

jaar geleden startte men in de Julianakerk met een diaconale locatie, een 

laagdrempelig inloophuis voor de buurt. De vrijwilliger van het eerste 

uur weet nog hoe er in de gang begonnen is. Door de ontkerkelijking en 

veranderende bevolkingssamenstelling van de wijk kwam er een bezinning 

op gang over de aanwezigheid van de kerk in de buurt. Wijkgemeente en 

Diaconie kozen er toentertijd voor om belangeloos present te zijn, met 

name voor de mensen die tijdelijk of langdurig aan de onderkant van de 

samenleving leven.” 

In het buurt-en-kerkhuis werken ongeveer 70 vrijwilligers, onder leiding van 

een dagelijkse coördinator. Er is een parttime secretaresse in dienst en een 

beheerder. Ondanks dat de samenstelling van de wijk door de jaren heen 

totaal veranderd is, richt het buurt- en- kerkhuis zich nog steeds primair op 

de wijkbewoners van Transvaal. 

In de zijvleugel van de Julianakerk, waar de Paardenberg is gevestigd, zit ook 

JONG Transvaal (Jongeren Ondersteunen Naar Groei) en het Wereldhuis, 

beide ook onderdeel van Stek. JONG Transvaal biedt jongeren een 

rustige plek om hun huiswerk te maken en biedt hierbij ook begeleiding 

aan. Ze geven trainingen, bieden een huiskamerfunctie en stimuleren 

onderling contact. Ze coachen jongeren op verschillende levensgebieden. 

Het Wereldhuis richt zich op ongedocumenteerden. Het biedt een 

ontmoetingsplek aan deze mensen en ze kunnen terecht voor steun en 

advies. Er worden diverse activiteiten georganiseerd zoals gezamenlijke 

maaltijden en het bakken van koekjes.

De Paardenberg biedt diverse activiteiten aan. Er is een koffie inloop waar 

men terecht kan voor een luisterend oor, een ontmoeting met anderen 

en een kopje koffie. Daarnaast is er een inloopspreekuur waar mensen 

met verschillende type vragen terecht kunnen, en waar de intake van de 

Voedselbank gedaan wordt. Er zijn fietslessen, teken- en schilderlessen, 

Nederlandse taallessen, knutselen, naailessen, haken/borduren/breien, yoga 

en een maaltijd op donderdag. Eenmaal per maand is er op de zondag een 

open christelijke viering. De ruimtes in de Paardenberg worden bovendien 

regelmatig gebruikt door het Wereldhuis of door scholen in de buurt.

1.4. De Paardenberg in Transvaal
De Paardenberg is gevestigd in een roerige wijk, en kent zelf ook veel 

interne dynamiek. Nadat de Zondagse erediensten zijn verdwenen  uit 

het gebouw, besloot de gemeenschap van de Juliana-Valkenboskerk zijn 

diaconale functie te behouden. Het kerkgebouw raakte echter in verval en er 

was grote behoefte aan het opknappen en verbouwen van het pand. Toen 

in 2004 het inloophuis onderdeel werd van Stek, maakte de Paardenberg 

⁴ www.andriesbaart.nl/presentie/
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(naast de zijvleugel) ook gebruik van het atrium. Daarna kwam in het pand 

ook welzijnsorganisatie Zebra. Samen met een aantal welzijnsorganisaties 

beheerden zij het atrium vanuit een gezamenlijke stichting. Maar de 

opbrengsten uit de verhuur bleven achter. De kerk is toen gronding 

verbouwd. De Paardenberg is nu alleen nog gevestigd in de zijvleugel. In het 

atrium van de kerk zit inmiddels een restaurant genaamd Juliana Plaza. 

Stek kreeg voor de Paardenberg en andere inloopplekken in de stad in 

eerste instantie een subsidie vanuit de gemeente. Toen de voorwaarden 

verbonden aan de subsidie veranderden, wilde Stek op dat moment 

geen gebruik meer maken van deze subsidieregeling. Sindsdien opereert 

de Paardenberg onafhankelijk van de gemeente maar ontvangt ze nog 

financiering vanuit de diaconie. 

Mede door de verzwaring van financiële druk vanwege het wegvallen 

van de gemeentelijke subsidie, organiseerde Stek in 2015 een ‘ronde 

tafel conferentie’ over de toekomst van de Paardenberg. Een belangrijk 

dilemma voor Stek is dat de Protestantse Kerk Den Haag in het 

Transvaalkwartier bijna geen leden heeft. Er is geen wijkgemeente meer 

actief in Transvaal en veel inwoners zijn moslim. Slechts een relatief klein 

deel van de bevolking hangt een ander geloof aan zoals het hindoeïsme 

of het christendom. Bovendien bieden de meeste religieuze instellingen 

zelf ook ‘maatschappelijke ondersteuning’ aan. De Turks-Islamitische 

cultuurvereniging die in het gebouw naast de Paardenberg gevestigd is, 

organiseert bijvoorbeeld voor hun eigen achterban verschillende activiteiten. 

Tegelijkertijd realiseert Stek zich ook dat er in de wijk wel een grote impact 

gemaakt kan worden voor de wijkbewoners die niet makkelijk op een andere 

plek terechtkunnen. 

Het dilemma over de positie van Stek/de Paardenberg in de wijk Transvaal, 

duurt voort tot op de dag van vandaag. Daar komt bij dat veel van de 

oorspronkelijke vrijwilligers die vanuit de Juliana-Valkenboskerk de inloop 

hebben opgezet, met pensioen zijn. Er komen nu steeds meer nieuwe 

vrijwilligers, vaak uit de wijk, waarmee het inloophuis zich ontwikkelt, maar 

waarmee ook de afstand tot de oorspronkelijke protestantse achtergrond 

groter wordt. Dat heeft ook effect op de cultuur van de Paardenberg. 
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1.5. De opdracht
Om input voor bovenstaande dilemma’s te verzamelen, zijn er in 

samenspraak met Stek een viertal onderzoeksonderdelen met vragen en 

subvragen gedefinieerd. Dit zijn: 

1. Impact binnen de Paardenberg: Speelt de Paardenberg voldoende 

in op de behoeften van de doelgroep die bij de Paardenberg komen? 

Welke impact heeft de Paardenberg voor deze mensen? Wat vinden 

bezoekers van het huidige aanbod, sluit dat aan op hun wensen of zijn 

er hiaten of schuurt het ergens?  

2. Impact in de wijk: Wat zijn de behoeften en hulpvragen van 

wijkbewoners die nu niet naar de Paardenberg komen? Waar lopen ze 

tegenaan, waarin komen ze overeen of verschillen ze van de bewoners 

die wel naar de Paardenberg komen, waar kloppen ze nu aan voor 

eventuele steun en waarom komen ze niet naar de Paardenberg?  

3. Impact ten opzichte van andere stakeholders: Welke rol vervult de 

Paardenberg in Transvaal ten opzichte van andere stakeholders in de 

wijk of stad? Hoe verhoudt het aanbod van de Paardenberg zich tot het 

aanbod en de (gewenste) ondersteuning van andere instanties op het 

gebied van zorg, welzijn, wonen, onderwijs en de overheid? 

4. Rol ten opzichte van andere kerken en gebedshuizen in de 
omgeving: Hoe verhoudt de Paardenberg zich tot de gebedshuizen met 

maatschappelijke functies in de omgeving?  

De antwoorden moeten input geven op het dilemma of een presentieplek 

vanuit Stek in de Transvaalwijk, zonder eigen kerkelijke gemeenschap, een 

toekomst heeft.

In onderstaande figuur zijn deze onderzoekselementen weergegeven:

|1. De Paardenberg
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1.6. Onze aanpak
Om de onderzoeksvragen te beantwoorden, hebben we gewerkt vanuit 

de antropologische aanpak. De kern van deze aanpak bestaat uit 

participerende observatie (zie kader); door middels veldwerk aanwezig te 

zijn in de Paardenberg en in de wijk Transvaal, krijgen we een beeld van wat 

er leeft en speelt bij de doelgroep van de Paardenberg en wijkbewoners. Op 

basis van onze uitgebreide onderzoeks- en interviewverslagen, hebben wij 

bevindingen gedestilleerd die antwoord geven op de onderzoeksvragen. 

Participerende observatie is een kwalitatieve onderzoeksmethode.  

De onderzoeker gaat naar ‘een veld’, is daar fysiek aanwezig.  

De onderzoeker observeert en verzamelt er informatie onder alledaagse 

omstandigheden door mee te doen aan de ‘normale’ activiteiten. Hij of 

zij manipuleert de context dus niet, maar gaat zoveel mogelijk op in de 

dagelijkse gang van zaken. Zij/hij is ter plaatse aanwezig en participeert 

aan de alledaagse activiteiten. Met observeren wordt hier niet alleen kijken 

bedoeld, maar waarnemen in het algemeen. Participerende observatie 

omvat zowel observeren, als meedoen, interviewen, en het verzamelen van 

documenten. De onderzoeker beschrijft de verschijnselen zo levensecht en 

gedetailleerd mogelijk en interpreteert ze in hun context.

1. Om de eerste onderzoeksvraag (impact van de Paardenberg op de 

doelgroep) te kunnen beantwoorden, namen we deel aan activiteiten 

van de Paardenberg om beter inzicht te krijgen in wat de Paardenberg 

doet voor de doelgroep. Tijdens het meedoen bij activiteiten, zoals het 

uitdelen van voedselpakketten bij de Voedselbank, observeerden we en 

gingen we in gesprek met vrijwilligers en met bezoekers. Met vrijwilligers 

zijn daarnaast diepte-interviews gehouden om een beter beeld van hun 

drijfveren te krijgen. Ook met bezoekers is veel gesproken, in een-op-

een setting en soms in hun eigen woning, om meer te leren over hun 

levensverhaal en hun behoeften. Tot slot hebben we meegedraaid met 

de coördinator van de Paardenberg, om zicht te krijgen op haar functie 

en werkzaamheden en om nog beter te begrijpen hoe de Paardenberg 

impact wil creëren (/creëert).  

2. Om antwoord te geven op de tweede onderzoeksvraag (impact van 

de Paardenberg in de wijk Transvaal) hebben we veldwerk gedaan in 

de wijk Transvaal. We liepen of fietsten rond, gingen winkels in en uit, 

namen plaats op bankjes bij speeltuinen, hingen rond op pleintjes, lazen 

in de bibliotheek of bezochten de (Haagse) markt. We observeerden 

de wijkbewoners en hun gedragingen en gingen met hen in gesprek. 

Daarnaast hebben we mensen in hun eigen taal aangesproken bij hun 

voordeur in de straten direct rondom de Paardenberg, door met een 

Turkse tolk op pad te gaan. Soms waren de gesprekken maar kort, op 

andere momenten gaven mensen veel inzicht in hun levenswegen. 

Gezamenlijk hebben we zo’n 14 dagen -niet aaneengesloten- in de wijk 

doorgebracht, in de periode van juli tot en met oktober 2019. Ook op 

enkele zaterdagen waren we aanwezig om een beeld te krijgen van hoe 

het er in een weekend in de Transvaal aan toe ging. We zijn ook blijven 

overnachten in de wijk.  

Methodiek per onderzoeksvraag
In deze paragraaf zetten we per onderzoeksvraag uiteen, welke stappen 

we hebben genomen om data te verzamelen en deze onderzoeksvraag te 

kunnen beantwoorden.
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In totaal hebben we ongeveer 60 wijkbewoners gesproken tijdens het 

veldwerk en bij het aanbellen in de wijk. 

3. Om de derde onderzoeksvraag (impact ten opzichte van andere 

stakeholders) te beantwoorden, hebben we meegelopen met 

activiteiten van stakeholders zoals zorg- en welzijnsorganisaties, 

wijkorganisaties en de gemeenten. Daarnaast hebben we met 25 

personen van deze én religieuze instanties gesproken, die in de wijk 

actief zijn. Door middel van semigestructureerde interviews met deze 

stakeholders, en door middel van observaties bij hun activiteiten, 

kregen we inzicht in hun ondersteuningsaanbod en manier van werken. 

Bovendien vonden activiteiten van deze organisaties plaats in de wijk, 

met wijkbewoners, wat ook ons ook weer meer inzicht opleverde in de 

wijk en haar bewoners. 

4. Om de vierde vraag (de rol van de Paardenberg ten opzichte van andere 

gebedshuizen met een maatschappelijke functie) te beantwoorden, zijn 

we in gesprek gegaan met medewerkers/vrijwilligers van gebedshuizen 

in de buurt.  

Tot slot, om beter inzicht te krijgen in de context waarbinnen de 

Paardenberg opereert, te leren hoe de organisatie Stek in elkaar zit en 

een beter beeld te krijgen bij het toekomstdilemma van Stek voor de 

Paardenberg, hebben we gesproken met medewerkers van Stek. 

Na afronding van de dataverzameling, hebben we eerste bevindingen en 

rode draden opgeschreven. Deze hebben we tijdens een bijeenkomst in 

november met stakeholders, vrijwilligers, wijkbewoners en medewerkers 

van Stek, getoetst (zie bijlage 1). Op een aantal vragen, die door de 

observaties naar boven kwamen, hebben de aanwezigen gezamenlijk 

een antwoord geformuleerd. Deze zijn verwerkt in dit rapport. Na afloop 

van deze bijeenkomst zijn wij gestart met de analyse van de bevindingen. 

Toen er denkrichtingen voor aanbevelingen ontstonden, is er nog een 

bijeenkomst georganiseerd met stakeholders, vrijwilligers, wijkbewoners 

en medewerkers van Stek, in december (zie bijlage 2). Doel van deze 

bijeenkomst was om gezamenlijk na te denken over de strategische koers 

van de Paardenberg. Daarbij waren ook ‘unusual suspects’ aanwezig; 

mensen van vermogensfondsen die nog niet met Stek/de Paardenberg 

samenwerken. Doel van hun aanwezigheid was het vergroten van het 

netwerk van de Paardenberg en het naar binnen halen van een frisse blik. 

De opbrengsten van deze bijeenkomst zijn ook verwerkt in dit eindrapport. 

In de bijlagen van dit rapport, is een overzicht opgenomen met de 

organisaties en mensen die we gesproken hebben.  

 

1.7. Disclaimer
Het is belangrijk te vermelden dat er een aantal zaken is geweest die 

het verzamelen van data bemoeilijkt hebben. Deze hebben effect op 

de bevindingen en de resultaten. We delen deze graag op voorhand 

om transparant te zijn over de beperkingen van de aanpak en de 

onderzoeksmethodiek. 

Binnen de Paardenberg lopen ontzettend veel mensen rond. Het is op 

het eerste, en vaak ook op het tweede gezicht, niet altijd duidelijk wat de 

functie van deze mensen is. Mensen kunnen aan de ene kant vrijwilliger zijn, 

maar kunnen het volgende moment ook tot de doelgroep behoren van de 

Paardenberg. Bijvoorbeeld door deel te nemen aan activiteiten of door zelf 

een pakket van de Voedselbank op te halen. De scheidslijn tussen vrijwilliger 
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en doelgroep is dus soms fluïde. Dat maakt ook dat we geen exacte cijfers 

kunnen geven van aantallen mensen die we in beide categorieën gesproken 

hebben. In de volgende hoofdstukken zetten we de implicaties hiervan 

uiteen in de bevindingen. 

Op voorhand hebben we ons onvoldoende beseft hoe groot de impact zou 

zijn van het gebrek aan taalbeheersing in de wijk, op de dataverzameling. 

Ontzettend veel mensen die we aanspraken in de wijk, zijn de Nederlandse 

of Engelse taal niet machtig. Mensen die de taal wel spreken wonen vaak al 

langer in Nederland, en hebben een specifieke achtergrond. Dat veroorzaakt 

een automatische selectiebias in de dataverzameling; met oudere Turkse 

of Marokkaanse wijkbewoners of ‘nieuwe’ migranten uit Midden- en Oost-

Europa is het moeilijker een gesprek te beginnen dan met bijvoorbeeld 

wijkbewoners met een Surinaams-Hindoestaanse achtergrond en met 

jongeren. Door met een Turkse tolk op pad te gaan, hebben we getracht 

deze selectiebias iets terug te dringen. Dankzij de Turkse tolk konden we 

met zowel Turkse als Turks-Bulgaarse Transvalers in gesprek. Dit kwam de 

breedte van de data ten goede. We zijn ons er wel van bewust dat er nog 

steeds een groep mensen is, die geen of moeilijk Engels of Nederlands 

spreken, ondervertegenwoordigd is in ons onderzoek. Mogelijk hebben zij 

specifieke problemen of behoeftes, waarin wij onvoldoende inzicht hebben 

gekregen. 

Gedurende het onderzoek is gebleken dat het lastig was om binnen 

te komen bij religieuze instellingen in de wijk. Waar er warme banden 

zijn tussen de Paardenberg en deze instellingen lukte dat wel. Maar 

bij de instellingen waar de Paardenberg niet bekend mee is, kwamen 

wij helaas ook niet binnen. Ondanks diverse toenaderingspogingen 

richting moskeeën en gebedshuizen is het niet gelukt hiermee contact te 

krijgen. Met een moskee waarmee we wel in contact kwamen, lukte het 

door miscommunicaties niet om uiteindelijk tot een afspraak te komen. 

Uiteindelijk hebben we daarom slechts bij één moskee een interview 

gehouden. Dat beperkt ons inzicht in het (ondersteunings)aanbod van 

religieuze instellingen. Wel is dit onderwerp van gesprek geweest in 

interviews met wijkbewoners en stakeholders. Bij kerken in en vlak rondom 

Transvaal, bleek het veel makkelijker binnenkomen. Daarom hebben we ook 

bij een aantal kerken in de buurt interviews kunnen houden. 

Tot slot zijn we ons gedurende het onderzoek continu bewust geweest van 

het effect van onszelf op de onderzoeksresultaten. Want hoe hard wij als 

antropologen ook onderdeel probeerden te worden van het veld dat we 

onderzochten, het verschil tussen ons en de wijkbewoners, vrijwilligers of 

doelgroep van de Paardenberg was soms overduidelijk. Als blanke, hoger 

opgeleide, relatief jonge vrouwen, lukt het makkelijker om met de ene 

persoon (die op ons lijkt) in gesprek te komen, dan met de andere persoon 

(die niet op ons lijkt). Dat leidt tot een selectiebias die moeilijk te voorkomen 

is. Het huis aan huis aanbellen met een tolk, heeft wel geholpen die bias 

enigszins te doorbreken. Daarnaast is het voor sommige geïnterviewden niet 

altijd duidelijk wat onze rol was of wat we onderzochten. Dit was ook niet 

altijd duidelijk te maken. Voor het begrijpen van het doel van dit onderzoek 

moet je al over een behoorlijke kennis van de taal beschikken en enig besef 

hebben van de organisatie en de context. Of er soms door geïnterviewden 

‘sociaal wenselijk’ is geantwoord, is dan ook niet uit te sluiten.  
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1.8. Leeswijzer
In hoofdstuk twee gaan we in op de bevindingen van de eerste 

onderzoeksvragen. Over de impact van de Paardenberg op haar bezoekers. 

In het derde hoofdstuk gaan we in op de rol die de Paardenberg heeft in de 

wijk Transvaal, de functie die het heeft in de wijk ten opzichte van andere 

stakeholders en van andere gebedshuizen in de buurt. Van de bevindingen 

van hoofdstuk twee, drie en vier wordt in hoofdstuk vijf een analyse 

gemaakt. Tot slot, doen we in hoofdstuk zes aanbevelingen aan Stek voor de 

strategische koers van de Paardenberg.

In de bijlagen zijn de opbrengsten opgenomen van de bijeenkomsten met 

stakeholders in november en december van 2019. Daarnaast is aan de 

opdrachtgever een vertrouwelijke bijlage verstrekt met de mensen die wij 

hebben gesproken ten behoeve van dit onderzoek. 

In dit rapport halen wij regelmatig quotes aan van onze gesprekspartners. 

Deze staan in het roze tussen “aanhalingstekens”. Op andere plekken 

delen we observaties. Deze staan in het groen, schuingedrukt en zullen als 

observatie benoemd worden.
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2. Bevindingen: 
De Paardenberg en 
haar bezoekers

In dit tweede hoofdstuk beschrijven we de impact die de 

Paardenberg heeft op haar bezoekers en de vrijwilligers 

die er werken. Om dat goed te kunnen doen, nemen 

we u mee in het gebouw. We duiden eerst wie de 

bezoekers en de vrijwilligers zijn en met welke behoefte 

ze naar de Paardenberg komen. In ‘de impact van het 

aanbod’, beschrijven we de verschillende activiteiten 

van de Paardenberg en wat het effect daarvan is op 

de bezoekers en de vrijwilligers. Tot slot vatten we het 

hoofdstuk concluderend samen. 
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2.1. De bezoekers, hun behoeften en impact van de Paardenberg

Het gebouw
De bezoekers van de Paardenberg komen binnen aan de zijkant van de 

Julianakerk. Daar is een grote houten dubbele deur die naar een hal leidt. 

Er zijn enkele hoge, smalle ramen in de hal, daarom is de hal wat donker. 

Vanuit de hal kunnen bezoekers de trap op naar het Wereldhuis en JONG 

Transvaal of rechtdoor de deur door naar de Paardenberg. Op de deur 

hangt een A4 met de agenda van activiteiten. Achter de deur, kom je in de 

hal van de Paardenberg, ook daar komt weinig licht binnen. Er staan enkele 

stoelen en twee tafels tegen de muur. Afhankelijk van de dag, staan er 

opgestapelde lege kratten van de voedselpakketten van de Voedselbank. 

De stapel reikt tot aan het plafond. Op de hal sluiten verschillende ruimtes 

aan. Aan de rechterkant is een deur naar de koffie inloop en aan de 

linkerkant eerst een deur voor de ‘Blauwe kamer’, waar het inloopspreekuur 

plaatsvindt en daarna een deur die naar de grote keuken leidt. Aan het 

einde van de hal kun je links de deur door naar de grote zaal, of aan de 

rechterkant de trap op naar het kantoor.

De bezoekers
In de Paardenberg kan je terecht voor een kopje koffie en een praatje, een 

fietsles, hulp bij ingewikkelde formulieren en je financiën, het aanvragen 

en ophalen van een voedselpakket en nog veel meer. Tijdens ons veldwerk 

hebben we gezien dat er veel verschillende mensen binnenkomen bij de 

Paardenberg. Van de eenmalige bezoeker die nieuwsgierig binnen komt 

wandelen tot degene voor wie een bezoek aan de Paardenberg al jarenlang 

vaste prik is. Daartussenin zit veel diversiteit; een verdwaalde bezoeker die 

eigenlijk bij het Wereldhuis moet zijn, een moeder die met haar kinderen 

naar de wekelijkse taalles komt, de mensen met tassen vol formulieren die 

voor het inloopspreekuur komen, cursisten voor de schilderactiviteit, andere 

oude bekenden en nieuwe gezichten (o.a. twee nieuwsgierige onderzoekers). 

Elke poging die diversiteit te typeren of te classificeren, doet eigenlijk geen 

recht aan de rijkheid van menselijke verschillen in de groep van bezoekers 

aan de Paardenberg. 
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De Paardenberg op zijn kop

 Tijdens de gesprekken met mensen in de Paardenberg, viel ons 

op dat de Paardenberg door iedereen op een andere manier werd 

ervaren. Om hier meer inzicht in te krijgen, vroegen we tijdens een 

sessie met vrijwilligers en stakeholders op 11 november, om meer 

te vertellen over wat de Paardenberg wél was volgens hen, en ook 

vooral wat de Paardenberg niet is. De deelnemers denken bij de 

Paardenberg aan: ‘achter de kleine deur (Paardenberg) gebeurt 

heel veel, achter de grote deur (Zebra) is het klinisch en zijn regels, 

‘plek voor iedereen, iedereen welkom’, ‘cirkel van hoop, wie goed 

doet, goed ontmoet’, ‘het is kleurrijk en er gebeurt veel, iedereen is 

welkom en men is begaan met elkaar’, ‘het is er leuk en rommelig’, ‘de 

Paardenberg is voor mij een groot vraagteken, na drie jaar is er nog 

veel onduidelijkheid, maar mijn werk bij de Voedselbank is duidelijk. 

Voor mij is het een wekelijkse activiteit tussen andere activiteiten’. 

Mensen vinden de Paardenberg niet: een ‘onveilige plek, waar geen 

betrokkenheid is’. ‘Een behandelcentrum, of commercieel’. Het is ook 

geen plek waar je ‘veel moet betalen voor hulp, om gedwongen tot 

iets te worden’, of ‘om overtuigd van iets te worden (van religie of 

opgedrongen denkbeelden)’. 

We hebben gezien dat we niet zozeer de bezoekers, als wel hun 

beweegredenen om naar de Paardenberg te komen, kunnen beschrijven 

en typeren. Dat doen we in het vervolg van dit hoofdstuk in paragraaf ‘de 

behoeften van de bezoekers’. 

Voordat we dat doen, zijn er twee belangrijke observaties die we willen 

delen. We zien dat bij de Paardenberg er geen voorwaarden bestaan 

om naar binnen te mogen. We hebben gezien dat dat twee ‘bijzondere’ 

groepen bezoekers met zich meebrengt. Het betekent dat er 1) mensen 

binnenkomen die niet in de wijk Transvaal wonen (de Paardenberg werkt 

dus wijkoverstijgend) en dat er 2) mensen binnenkomen die nergens anders 

meer terechtkunnen (de Paardenberg is voor hen een vangnet).

Wijkoverstijgend
Het verzorgingsgebied van de Paardenberg is veel groter dan de wijk 

Transvaal alleen. Bezoekers komen vanuit heel Den Haag en soms ook uit 

omliggende gemeenten. Tijdens ons veldwerk spraken we oud-inwoners van 

de wijk Transvaal. Zij komen nog steeds graag terug naar hun oude buurt. 

Om oude buurtgenoten te spreken. Een aantal van hen ontmoet elkaar in de 

Paardenberg. 

Daarnaast spraken we met ongedocumenteerden en daklozen. Ook zij 

weten de Paardenberg (en het Wereldhuis) vanuit verschillende wijken te 

vinden. Met name de ongedocumenteerden zijn een bijzondere of aparte 

doelgroep. In veel gevallen zijn zij langdurig in Nederland. Zij hebben weinig 

perspectief en een veelvoud aan problemen op allerlei levensvlakken. 

Ze voelen zich in de maatschappij ongezien en ongehoord (ze hebben 

letterlijk geen status). In de Paardenberg komen zij voor een gesprek met de 

diaconaal werker (en coördinator), voor een kop koffie in de opvang, voor 

een voedselpakket, voor taalles en voor praktische hulp in het spreekuur. 

“Ik ga automatisch steeds hierheen.  

In Rijswijk is ook een centrum, maar daar kom ik niet eens.”
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Daarnaast zijn er ook ongedocumenteerden die zich inzetten als vrijwilliger 

voor de Paardenberg. We zien dat deze ongedocumenteerden vaak 

vrijwilligerswerk doen, om invulling te geven aan hun dag. Sommigen 

hebben zelfs heel veel verschillende plekken waar ze vrijwilligerswerk doen.

Vangnet
In de wijk Transvaal is er geen tekort aan welzijnsorganisaties (zie hoofdstuk 

3). Toch zijn er inwoners die daar niet (goed) terecht kunnen. Bijvoorbeeld 

omdat hun hulpvraag niet eenduidig past bij de doelgroep van de 

organisatie, omdat zij hun financiële administratie niet op orde hebben 

(om toegang tot schuldhulpverlening te kunnen krijgen), geen Nederlands 

spreken (een voorwaarde bij de gemeente en sommige welzijnsorganisaties) 

of omdat zij hun weg naar deze organisaties simpelweg niet (goed) weten 

te vinden. Zij kunnen wel terecht bij de Paardenberg. De Paardenberg is 

daarnaast een vangnet voor wie buiten gangbare sociale structuren valt. 

Bijvoorbeeld omdat je geen tot weinig mensen om je heen hebt. Omdat je 

ongedocumenteerd bent of op straat leeft. Als je niet (meer) op je netwerk 

terug kunt vallen of op andere manieren buiten de boot valt, kun je terecht 

bij de Paardenberg. 

“Jeannet zet steeds maar weer de ongedocumenteerde doelgroep op de 

agenda. Dat is goed. Het is goed dat zij zich daarvoor inzet 

met de Paardenberg.”

“De mensen die uit de gemeenschappen gesodemieterd worden, hebben 

het het allermoeilijkst. Ook homo’s en lesbiennes bijvoorbeeld.  

Die mensen zijn er veel en ze zijn moeilijk te bereiken. Dat is de kracht 

van de Paardenberg. Zij zijn er voor de mensen die  

nergens anders terecht kunnen.”

Behoeften van bezoekers
Tijdens ons veldwerk zijn we in gesprek gegaan met bezoekers van diverse 

activiteiten (zoals de koffie-inloop, het inloopspreekuur, de fietslessen en 

schilderlessen). Uit deze gesprekken begrepen wij dat elke bezoeker met 

zijn/haar eigen behoeften naar de Paardenberg komt. In die diversiteit 

hoorden we vier ‘typen’ behoeften met enige regelmaat terugkomen. 

Die zetten we hieronder uiteen. De vier typen zijn niet uitsluitend. Een 

bezoeker aan de Paardenberg kan zowel de ene als de andere (en de derde) 

behoefte hebben in zijn/haar bezoek. We beschrijven de typen behoeften 

van de bezoekers van de Paardenberg en de impact van de manier waarop 

medewerkers van de Paardenberg deze behoeften proberen te vervullen. 

1. Ontmoeting en contact

2. Een luisterend oor 

3. Directe hulp of ondersteuning

4. Een vaardigheid leren

Ontmoeting en contact
Voor een aantal bezoekers is een bezoek aan de Paardenberg een manier 

om in contact te komen met anderen. Om ritme in een dag aan te brengen. 

Om onder de mensen te zijn. Omdat deze ontmoetingen wekelijks (of nog 

vaker) plaatsvinden, leren de mensen die er zijn elkaar kennen. Tijdens 

ons veldwerk viel het ons op dat bezoekers van de koffie inloop bekenden 

van elkaar zijn (geworden). Ze kennen elkaar bij naam, zeggen elkaar 

gedag, vragen hoe het met de ander gaat, informeren naar het welzijn van 

familieleden, kopen kopjes koffie voor elkaar (en weten precies hoe de 

ander zijn/haar koffie drinkt) en maken grapjes met elkaar. Tijdens de koffie 

inloop waren wij als onderzoekers voor de bezoekers vaak duidelijk een 

nieuw gezicht.
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We zien tijdens het rondlopen in de wijk en het meekijken bij andere 

organisaties bovendien dat sommige bezoekers van de koffie inloop in de 

wijk ook op andere inloopplekken, zoals het wijkcentrum en de bibliotheek, 

koffie gaan drinken. Sommigen geven aan een vast ‘rondje’ te hebben op 

“Ik kom voor de gezelligheid. 

Het is goed om een beetje onder de mensen te zijn”

een dag, of juist iedere dag van de week een andere plek aan te doen. 

Voor deze mensen lijken deze koffieplekken een vorm van dagbesteding 

te bieden. Sommige bezoekers wonen niet meer in het Transvaalkwartier. 

“Hoe ik hen allemaal ken? Van hier!”

“Even een praatje doen, krantje lezen. Even erbij blijven.  

Ik werk niet meer – ik ben afgekeurd. Zo blijf je bij.”

Ter tafel…

In de gesprekken met bezoekers van de koffie inloop, viel het ons op 

dat gesprekken vaak gingen over het geloof. We waren bijvoorbeeld 

getuige van een discussie tussen een Christen en een Moslim, over 

het verschil tussen de Bijbel en de Koran. Een van de bezoekers 

legde ons uitvoerig de betekenis van een bepaalde bijbeltekst uit. En 

een andere bezoeker vertelde over zijn eigen geloof, gebaseerd op 

een meer holistische benadering van mensen en hun omgeving. We 

wilden deze observatie toetsen aan de ervaringen van vrijwilligers 

en stakeholders van de Paardenberg, tijdens een bijeenkomst op 11 

november. We vroegen deze vrijwilligers en stakeholders wat volgens 

hen onderwerpen van gesprek waren binnen de Paardenberg. Dat 

zijn: gebroken relaties, het weer, verlies, gebrek aan tolerantie, rouw, 

boerenslimheden, mopperen over de politiek, koetjes en kalfjes & 

lief en leed, voeding, en de kleinkinderen. Het gesprek heel expliciet 

voeren over het geloof, de Bijbel of de Koran, werd dus niet gedeeld 

door alle de aanwezigen, maar wel erkend door sommigen. Dit 

kan verklaard worden door onze status aparte als onderzoekers, 

waardoor we door bezoekers van de Paardenberg mogelijk anders 

benaderd worden en men anders met ons in gesprek gaat. Het kan 

ook verklaard worden door een definitiekwestie; want in de zaken 

die wel genoemd worden door de aanwezigen van de sessie van 11 

november, zitten wel degelijk zaken die grote raakvlakken hebben 

met het geloof. Het gaat over zingeving in het verlengde van geloof. 

Omdat hun huizen te klein werden, verbouwd moesten worden of om 

andere redenen, zijn zij naar een andere plek in Den Haag verhuisd.  

Zij hebben warme herinneringen aan de tijd dat ze in Transvaal woonden. 

Deze herinneringen hebben vooral betrekking op hun oude buurtgenoten. 

Zij komen naar de Paardenberg omdat zij daar die oude buurtgenoten 

kunnen ontmoeten. 

 “Mijn buurjongens van vroeger komen hier ook. 

Ik kom om hen te zien”

Bezoekers vinden er oude bekenden vanuit de tijd dat zij in de buurt 

woonden en nieuwe bekenden die zij tijdens hun bezoeken hebben leren 

kennen. 
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Een luisterend oor
Bezoekers aan de Paardenberg, met name bezoekers aan het 

inloopspreekuur, hebben problemen op meerdere levensvlakken. Dat 

brengt de nodige stress met zich mee. Bezoekers met deze complexe 

problematiek, hebben niet alleen behoefte aan iemand die stap voor stap 

probeert te begrijpen wat er aan de hand is. Maar iemand met oog voor 

het hele verhaal en de mens achter de problemen. Zij hebben behoefte aan 

iemand met een luisterend oor die meeleeft. 

“Ik slaap bij de Kessler stichting [pakt haar informatiemap van de 

Kesslerstichting met papieren erbij]. Ik heb daar eerder geslapen maar 

toen kreeg ik een zware blaasontsteking [ze is ook HIV patiënte]. Daarom 

zit ik nu aan een zware dosis antibiotica. Ik loop altijd met deze tas 

medicijnen, met antibiotica en pillen tegen HIV. Ik weet niet hoe lang ik 

daar mag blijven’. [Mevrouw begint te huilen].  

‘I am so tired. So tired, tired, tired’.”

In de Paardenberg is er tijd om de wirwar aan problemen te proberen te 

begrijpen en samen te ontrafelen. De impact hiervan is niet alleen praktische 

steun. De bezoekers zeggen niet: “Ik ben geholpen”, maar: “Ik voel me 

gehoord.” 

“Vertrouwen bouwen en gemeenschap creëren.  

Jeannet doet dat al zo lang ze er is. Dat is heel fijn en waardevol.”

Bezoekers met problemen voelen zich begrepen en erkend. Door naar het 

complete beeld te kijken, proberen de vrijwilligers van de Paardenberg 

samen met bezoekers van het inloopspreekuur hun problematiek te 

ontrafelen en ze een stap verder te helpen. Een bezoeker zei daarover: 

“Ze helpen je hier echt.”

Tijdens een inloopspreekuur kwam er een dame voor de tweede keer langs. 

Zij was een week eerder geholpen bij een aantal financiële problemen. Samen 

met de vrijwilliger gingen ze deze keer verder waar ze de vorige keer gebleven 

waren. “Hoe gaat het nu met je?” “Heb je die ene brief meegenomen?”  

“Ah, wat goed! Dan gaan we daarmee aan de slag.” De vrijwilliger informeerde 

vervolgens naar de pijnlijke kies waar de bezoeker de vorige keer over had 

gesproken. De kies was nog steeds erg pijnlijk en de vrijwilliger legde uit dat ze 

voor die kies een afspraak bij de Tandartsbus zou kunnen maken.

Er is dus ruimte om het ook over andere zaken te hebben, dan het ene 

specifieke probleem waar de bezoeker op dat moment voor komt. 

Het nemen van tijd voor elke bezoeker heeft wel als gevolg dat andere 

bezoekers soms lang moeten wachten. Tijdens onze bezoeken aan de 

Paardenberg hebben we vaak mensen lang in de gang zien zitten. Soms 

samen met hun kinderen en tassen vol papieren. Soms konden zij niet 

dezelfde dag geholpen worden, vanwege een gebrek aan tijd, en werd ze 

gevraagd later in de week terug te komen. 

In deze categorie worden via de Paardenberg ook huisbezoeken 

aangeboden. Deze worden meestal uitgevoerd door de coördinator of 

een enkele vrijwilliger. Indien nodig wordt de doelgroep dus in zijn eigen 

omgeving opgezocht om de hulp nog laagdrempeliger te maken. Naar het 

huisbezoek gaat bijvoorbeeld een voedselpakket mee. En andersom wordt 

mensen tijdens een huisbezoek ook gevraagd om langs te komen bij de 

Paardenberg voor specifieke steun. Deze manier van hulp bieden in de 

eigen omgeving, is van belang voor mensen die om de een of andere reden, 

het zij fysiek of psychosociaal, niet in staat zijn om naar de Paardenberg te 

gaan. Het is een ‘flexibele dienst’ die goed aansluit bij de behoefte van de 

doelgroep.
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Directe hulp of ondersteuning 

Tijdens het inloopspreekuur komt een Hindoestaanse man binnenlopen. 

Met een map met papieren. De papieren in de map zijn geperforeerd. Hij lijkt 

ze, met behulp van tabbladen, goed te hebben gestructureerd. Maar achter 

het laatste tabblad in de map zit een stapel ongeopende enveloppen van het 

Centraal Justitieel Incassobureau.

De Paardenberg kent veel bezoekers met de behoefte aan directe hulp of 

ondersteuning. Zij hebben een ingewikkelde brief van de Belastingdienst 

gekregen die zij niet begrijpen, een aanmaning die voor financiële 

problemen gaat zorgen, zijn in conflict met een instantie of hebben geen 

financiën meer om zichzelf en hun gezin te kunnen voorzien van voedsel. 

Zij komen naar de Paardenberg met een heel specifieke behoefte en 

hulpvraag. Zij hebben op dat moment direct hulp of ondersteuning nodig.

“Mensen komen hier met stapels ongeopende enveloppen”

Het zijn mensen die op hun eigen houtje hun weg naar de Paardenberg 

hebben gevonden, door andere bezoekers van de Paardenberg op 

het aanbod van hulp en ondersteuning zijn gewezen of bezoekers die 

door andere zorg- en welzijnsorganisaties zijn doorverwezen naar de 

Paardenberg. Voor hen is de nood aan de man, de medewerkers van de 

Paardenberg zijn er om hen te helpen. 

Het inloopspreekuur, de noodhulp, inkomensondersteuning en uitgifte van 

voedselpakketten beantwoorden de praktische hulpvraag in de behoefte 

van deze bezoekers. Maar niet alle bezoekers komen per se met een 

duidelijke hulpvraag bij de Paardenberg binnen. We hebben regelmatig van 

de vrijwilligers gehoord dat zij bezoekers in eerste instantie spraken voor de 

intake van de voedselbank, maar dat tijdens dat gesprek bleek dat er ook 

sprake was van schulden en een deurwaarder die op het punt stond om 

maatregelen te nemen, of dat zij hoorden dat er in het gezin sprake was van 

huiselijk geweld. 

“Ik heb in mijn leven heel veel problemen. Het is een struggle. Ik 

ben ongedocumenteerd, heb geen huis, geen vast inkomen. Ik ben 

gescheiden en mijn vrouw gebruikt mijn kinderen tegen mij. Door al die 

stress heb ik suikerziekte en uiteindelijk zelfs een hartinfarct gekregen.”

Voor een aantal bezoekers van de Paardenberg gaan er dingen op 

verschillende levensvlakken niet goed. Elk deel van het probleem heeft een 

eigen zorg- of overheidsinstantie die een oplossing of actie van de inwoner 

vraagt. Dat maakt regie houden over het geheel, ook voor de mensen zelf, 

erg lastig. 

“Soms gaat ineens alles fout. Dan wordt het echt moeilijk. 

Ik kreeg bijvoorbeeld €45 euro boete voor een gemiste afspraak in het 

ziekenhuis. Terwijl ik juist zat te wachten op die afspraak. 

En dat geld absoluut niet had om die boete te betalen.”

Bovendien grijpen de problemen op elkaar in en zijn ze vaak niet eenduidig. 

Stress over financiën zorgt voor (verergering van) gezondheidsproblemen, 

waardoor financiële problemen kunnen vergroten. Wat ertoe kan leiden 

dat mensen hun huur niet meer kunnen betalen en er uiteindelijk 

huisvestingsproblemen ontstaan.⁵ Bedenk daarbij dat voor ruim 90% van de 

inwoners van Transvaal Nederlands niet hun moedertaal is en veel inwoners 

niet goed bekend zijn met het bureaucratische systeem van hulp – en 

zorgverlening in Nederland. Dat zorgt ervoor dat de problemen van deze 

mensen uiteindelijk onbegrijpelijk worden voor henzelf. 

⁵ Sendil Mullainathan en Eldar Shafir hebben in 2004 hun onderzoek ‘Scarcity’ gepubliceerd. Daarin zetten zij uiteen 
hoe problemen op financieel gebied (psychologisch) ingrijpen op andere levensgebieden. 
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In deze wirwar aan problemen is het lastig om een startpunt voor een 

oplossing te vinden. De verschillende problemen hangen met elkaar samen, 

en het is na een tijd niet meer zo eenvoudig om te ontrafelen wat er nu 

precies aan de hand is. Problematiek van de bezoekers van de Paardenberg 

is niet helder en eenduidig, maar mistig en complex. 

Bezoekers kunnen op bijna alle tijden terecht bij de Paardenberg voor een 

oplossing van hun warrige problematiek. Of in ieder geval voor noodhulp 

die nodig is om de dag van morgen te halen. Zodat dan rustig gekeken kan 

worden wat een meer duurzame oplossing kan zijn.. Bezoekers hebben 

soms á la minute hulp nodig en kunnen niet wachten tot ze de volgende dag 

bij de gemeente aan het loket een aanvraag kunnen doen voor bijzondere 

bijstand. De Paardenberg springt in op wat de bezoeker op dat moment 

nodig heeft in plaats van een standaardaanbod te presenteren. Ze is 

dynamisch en beweegt met haar bezoekers mee. 

Een Tunesische meneer zit al even in de gang. Hij had geen afspraak, maar 

past mooi tussendoor (nu de volgende afspraak er nog niet is). Hij heeft een 

postadres, maar heeft van de gemeente te horen gekregen dat hij op dat 

adres geen postadres mag hebben. Hij moet het postadres afbouwen. Maar 

zonder postadres krijgt hij geen inkomen. Hij hoopt dat Jeannet hem kan 

helpen.

Tijdens het veldwerk in de wijk liepen we vaak ook even bij de Paardenberg 

langs. Voor een praatje daar, of om onze tas weg te leggen bijvoorbeeld. Ons 

viel op dat we ook buiten de reguliere openingstijden bijna altijd wel binnen 

kwamen. Na aanbellen kwam meestal de beheerder de deur wel open doen. 

We zagen dat buiten de openingstijden ook anderen die voor de deur staan te 

woord worden gestaan.

Mensen staan (bijna) nooit voor een dichte deur, er wordt naar hen 

geluisterd. Als de nood hoog is, probeert de diaconaal werker altijd voor 

hulp te zorgen. Door op deze manier mee te bewegen met haar bezoekers, 

sluit de Paardenberg aan bij hun behoefte en ontfermt zij zich over hen. 

Diaconaal werker: “Die mevrouw heeft net gebeld trouwens; Ik weet 

niet waar het over gaat, maar die meneer is gisteren door collega X 

geholpen; Die mevrouw komt zo ook nog een voedselpakket ophalen!”.

De diaconaal werker (en coördinator), is de spil in dit alles. Zij zorgt ervoor 

dat medewerkers op de hoogte zijn van afspraken die zij heeft gemaakt. 

Bijvoorbeeld over het later ophalen van een voedselpakket, iemand die later 

komt voor het inloopspreekuur, afspraken over doorverwijzing met een 

andere zorgaanbieder, of afspraken die met de ene vrijwilliger zijn gemaakt 

en moeten worden doorgegeven aan de collega vrijwilliger die de volgende 

dag het inloopspreekuur verzorgt. Allemaal om de hulp en ondersteuning 

goed aan te laten sluiten bij wat de bezoekers nodig hebben.

Om op die manier met je bezoekers ‘mee te kunnen bewegen’, vraagt 

veel van je organisatie. Er wordt aan de lopende band geïmproviseerd 

en vrijwilligers maken overuren, omdat de complexe en ingewikkelde 

problematiek van de doelgroep na het inloopspreekuur vaak nog veel 

uitzoekwerk vraagt. 

“Onze vrijwilligers nemen heel veel tijd. Twee vrijwilligers die nu 

aanwezig zijn, zouden eigenlijk om 12:00 uur weg zijn, 

maar het is nu 14:00 uur en ze zijn er nog.”
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Een vaardigheid leren
We zien dat er een groep bezoekers bij de Paardenberg komt om een 

bepaalde vaardigheid te leren. 

“Ik wil heel graag leren fietsen. Het is gezond, maar ik wil ook met mijn 

kinderen meefietsen als zij naar school gaan.”

“Het is goed om de Nederlandse taal te leren. 

Om elkaar te kunnen verstaan.”

“Ik vind het schilderen heel leuk. 

We hebben een heel goede juf. Ik wordt er steeds beter in.”

Deze bezoekers willen deze vaardigheden ontwikkelen om zichzelf creatief 

of sportief uit te dagen, maar ook om beter mee te kunnen doen in de 

samenleving. Activiteiten zoals de fietslessen, de taalles, de yoga- en 

schilderles beantwoorden aan de behoeften van bezoekers om zich 

(verder) te bekwamen in een bepaalde vaardigheid. Maar dat is niet de 

enige behoefte die deze activiteiten vervullen. De Paardenberg faciliteert 

deelnemers aan de activiteiten om zichzelf te ontplooien door te zorgen 

voor een ‘veilige plek’ en laagdrempelige plek waar dat kan gebeuren. 

We kijken mee tijdens een taalles. De deelnemers zijn allemaal vrouw, en 

hebben verschillende migratieachtergronden. Ook hun jonge kinderen zijn 

aanwezig. De deelnemers nemen tijdens de les af en toe elkaars kind op 

schoot, wanneer de moeder de beurt heeft zodat ze zich kan concentreren op 

de oefening en wat op kan schrijven. 

samenleving. Die gelijkgezindheid maakte de les een veilige omgeving om te 

proberen Nederlands te spreken. Het mee kunnen nemen van de kinderen 

lost bovendien een praktisch probleem op van het niet hoeven regelen 

van kinderopvang. Het creëren van zo’n veilige plek zagen we ook bij de 

fietslessen:

De fietsles voor gevorderden wordt ondersteund door twee vrijwilligers. Een 

‘oude bekende’ van de Paardenberg en een dame met een Marokkaanse 

migratieachtergrond. De oude bekende vrijwilliger legt de oefeningen uit 

en prepareert de fietsen. Alle deelnemers aan de gevorderden fietsles 

zijn vrouwen met een migratieachtergrond. Zij spreken een klein beetje 

Nederlands. Als zij tijdens de les vragen hebben, zoeken zij vooral de hulp van 

de dame met de Marokkaanse migratieachtergrond. Tenzij hun zadel hoger 

moet, dan vragen ze dat aan de ‘oude bekende’ witte vrijwilliger. 

De veiligheid zit hem hier een de mate waarin de deelnemers 

zich kunnen identificeren met de vrijwilliger. Ze is een vrouw, met 

een migratieachtergrond, die de taal spreekt. Bovendien is ze 

ervaringsdeskundige. Deelnemers kunnen zich in haar verplaatsen, en in 

hun eigen taal de oefeningen leren begrijpen.

We horen van de coördinator dat de activiteiten ontstaan als er vanuit 

de doelgroep of de vrijwilligers behoefte aan is. Het aanbod is dus 

‘vraaggestuurd’ en sluit aan bij de motivatie van de mensen die bij de 

Paardenberg komen. Bij de schilderles en de yogales zorgt de diaconaal 

werker ervoor dat er een goede mix is tussen verschillende doelgroepen. 

Ze zorgt ervoor dat er bezoekers met verschillende (economische) 

achtergronden deelnemen aan de activiteiten. Ook ongedocumenteerden 

kunnen aan alle activiteiten mee doen. Zo wordt de yogales ook een manier 

om in contact te komen met mensen die je in je dagelijks leven niet gauw 

tegen zou komen. 

In de taallessen zien we dat deelnemers van verschillende achtergrond 

komen. Ze delen wel de behoefte om de Nederlandse taal te leren en maken 

in meer of mindere mate een proces door om onderdeel te worden van de 
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2.2. De vrijwilligers, hun behoeften en impact van de Paardenberg
 
De vrijwilligers
Bij de Paardenberg werken meer dan 70 vrijwilligers. Zij schenken koffie, 

helpen bij het koken, bemensen het inloopspreekuur, geven fietsles, delen 

voedselpakketten uit en nog veel meer. Tijdens ons veldwerk hebben 

we vooral gesproken met vrijwilligers die al langere tijd in en om de 

Paardenberg actief zijn. Vanuit deze formele gesprekken (interviews) en 

informele gesprekken tijdens het meelopen met activiteiten, hebben we 

begrepen dat de vrijwilligers op verschillende manieren met de Paardenberg 

zijn verbonden. Er zijn grofweg drie groepen te onderscheiden. Er is een 

vaste basis aan bekende vrijwilligers, waarvan een gedeelte ook als bezoeker 

betrokken is (geweest) bij de Paardenberg en er zijn vrijwilligers die 

incidenteel komen helpen. 

Er is een grote vaste basis aan ‘bekende’ vrijwilligers. Deze bestaat uit twee 

groepen. Enerzijds zijner er de ‘oudgedienden’, waarvan er één zelfs al 28 

jaar vrijwilligerswerk bij de Paardenberg doet. Veel van hen zijn gedurende 

de afgelopen decennia uit de wijk verhuisd, een enkeling woont nog in 

Transvaal. Deze groep voelt zich, vanuit de oude Julianakerk, verbonden 

met het gebouw en met elkaar, maar met name met de missie van de 

Paardenberg. Zij werken hard als vrijwilliger omdat het belangrijk is er 

voor je naasten (die het minder hebben) te zijn. Kenmerken van deze 

groep zijn dat zij een wat oudere, pensioengerechtigde leeftijd en geen 

migratieachtergrond hebben.

Een tweede groep vrijwilligers binnen de vaste basis van vrijwilligers, is op 

een andere manier verbonden aan de Paardenberg. Zij wonen in de wijk en 

zijn ooit als bezoeker in aanraking gekomen met de Paardenberg. Zij willen 

graag iets terugdoen en zetten zich nu in als vrijwilliger. Kenmerkend voor 

deze groep vrijwilligers is dat ze veelal een migratie-achtergrond hebben, 

de Nederlandse taal in meer of mindere mate beheersen en vaak geen 

reguliere, betaalde baan hebben naast het vrijwilligerswerk. De afstand 

tussen deze groep en de bezoekers is vaak heel klein.

Tot slot is er een kleine groep vrijwilligers die incidenteel komen helpen 

(met name bij het uitdelen van voedselpakketten). Ze geven zich op via een 

digitaal platform. Tijdens ons veldwerk spraken wij een studente die, door 

de onregelmatige werktijden van haar stage, zich niet voor langere tijd kon 

verbinden aan het doen van vrijwilligerswerk. Zij gebruikte het platform om 

zich wekelijks voor een passende activiteit op te geven als vrijwilliger. 

Op de avond dat we onze bevindingen van het onderzoek wilden duiden 

en verklaren samen met de vrijwilligers van de Paardenberg, of de avond 

waarin we vanuit deze bevindingen aanbevelingen zouden formuleren, viel 

het ons op dat er met name witte vrijwilligers aanwezig waren. De andere 

(oudgediende en/of allochtone) vrijwilligers waren op beide avonden 

ondervertegenwoordigd. 

Het valt wel op de groep ‘oudgedienden’ in ons onderzoek (bij de interactieve 

avonden) ruim oververtegenwoordigd was. Dat roept het beeld op dat deze 

groep in staat is goed zijn stem te laten horen als het gaan om de koers 

die de Paardenberg vaart. In veel mindere mate waren op deze avonden 

de allochtone vrijwilligers aanwezig, en diegenen die aanwezig waren, 

waren niet veel aan het woord. De groep die de grootste stem heeft in de 

Paardenberg, is dus eigenlijk niet representatief voor de samenstelling van 

de wijk Transvaal. Een van hen zei daarover:

“Wij kunnen minder goed schetsen wat er in de wijk gebeurt, 

wij komen van buiten.”
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Behoeften van de vrijwilligers
In ons veldwerk zagen we dat vrijwilligers bij de Paardenberg verschillende 

behoeften hebben. Deze houden verband met de verschillende manieren 

waarop zij zich verbonden voelen met de Paardenberg. 

Tijdens onze bezoeken aan de Paardenberg zagen we vaak vaste gezichten. 

Dat waren zowel autochtone als allochtone langgedienden. De ‘oude 

bekende’ autochtone vrijwilligers hebben behoefte om in contact te blijven 

met de mensen die zij kennen van vroeger en van de Paardenberg. Door 

samen vrijwilligerswerk te doen, treffen zij elkaar wekelijks en blijven 

ze elkaar ontmoeten. Deze behoeften delen zij. Net als de behoefte om 

mensen die het minder hebben een handje te helpen. Vanuit deze diaconale 

gedachte zetten zij zich in voor de Paardenberg. Overigens zijn er ook 

‘oudgedienden’ die niet specifiek vanuit een diaconale gedachte werken, 

of ‘niks met de kerk hebben’, maar bijvoorbeeld eerder vrijwilligerswerk 

deden voor VluchtelingenWerk en via via met de Paardenberg in aanraking 

kwamen. 

“Ik heb een aantal vaste klanten met wie ik samen de post bekijk.”

“Wij zijn er echt voor de mensen. Wij zijn er om te luisteren.”

De andere groep vaste vrijwilligers, die ooit als bezoeker met de 

Paardenberg in aanraking is gekomen heeft, net als de voorgaande twee 

groepen, de behoefte om te helpen. Zij willen hun handen uit de mouwen 

steken. Daarbij is de gevoelsmatige afstand met de doelgroep kleiner dan 

het geval is bij de oude bekende vrijwilligers. Een aantal van hen kampt zelf 

met problemen op het gebied van gezondheid en/of financiën. Het doen 

van vrijwilligerswerk is voor deze groep een moment om onder de mensen 

te komen. Een enkeling van hen kan niet werken, omdat zij zijn afgekeurd. 

Het doen van vrijwilligerswerk in de Paardenberg is een fijne vorm van 

dagbesteding en een goede remedie tegen eenzaamheid. Bovendien geeft 

het helpen van anderen betekenis. Door iets voor een ander te kunnen 

doen, leveren zij een bijdrage aan de samenleving. Dat geeft een goed 

gevoel. Door anderen te helpen, helpen ze als het ware zichzelf. Via de 

Paardenberg kunnen ook zij weer meedoen.

“Het is voor mij belangrijk dat ik iets te doen heb. 

Iets zinnigs. Iets vasts in de week.”

Vrijwilligers die eenmalig komen helpen zijn, over het algemeen, 

gemotiveerd om hun handen uit de mouwen te steken om de samenleving 

een beetje mooier te maken. Dat kan voor hen op verschillende manieren en 

op verschillende plekken. Die behoefte om te helpen kunnen ze vervullen bij 

de Paardenberg.

Belangrijk om op te merken is dat de Paardenberg voor alle vaste 

vrijwilligers een belangrijke plek in hun leven inneemt. Het geeft invulling 

aan de dag en zingeving aan het leven, om je op deze manier voor anderen 

in te kunnen zetten en van nut te kunnen zijn. Bovendien is er vaak niet veel 

verschil tussen de doelgroep en de vrijwilliger; voor beiden is het onderlinge 

contact van belang bijvoorbeeld, maar velen hebben ook op een bepaald 

moment in hun leven zelf te kampen gehad met problematiek waar de 

doelgroep ook mee te maken krijgt. Daarmee kan ook gesteld worden dat 

de vrijwilligers zelf (gedeeltelijk) een doelgroep zijn voor de Paardenberg, op 

wiens leven zij veel impact heeft.
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2.3. Conclusies
In deze paragraaf beantwoorden we onderzoeksvraag 1.

Onderzoeksvraag 1: Impact binnen de Paardenberg
Speelt de Paardenberg voldoende in op de behoeften van de doelgroep 

die bij de Paardenberg komen? Welke impact heeft de Paardenberg voor 

deze mensen? Wat vinden bezoekers van het huidige aanbod, sluit dat 

aan op hun wensen of zijn er hiaten of schuurt het ergens? 

We merken dat de Paardenberg door bezoekers als laagdrempelig 

wordt ervaren. Men kan terecht met alle vragen en daar is de flexibele 

dienstverlening op ingespeeld. Je hoeft je probleem niet goed te kunnen 

formuleren, want de andere kant is geen ‘professional’; er is de intentie om 

samen te onderzoeken wat je hulpvraag is. Je hoeft geen haast te hebben 

want er is tijd. Je hoeft geen succes te hebben want er zijn geen targets. Je 

probleem hoeft niet in hokjes te passen, want de vrijwilligers kijken met 

een brede blik. Ook de locatie past bij de doelgroep omdat het er niet ‘té 

netjes is’. Dat betekent dat mensen altijd binnen kunnen komen lopen, ook 

als ze zich niet goed voelen (over zichzelf) en zichzelf niet zo goed (kunnen) 

verzorgen. Kortom, de wijze waarop de Paardenberg momenteel ingericht 

is, werkt goed voor de doelgroep van de Paardenberg. De locatie zelf, het 

aanbod, de werkwijze en de vrijwilligers sluiten op een natuurlijke wijze aan 

bij de behoefte van de doelgroep.

We beseffen ons dat er naar de werkwijze en inrichting van de Paardenberg 

ook op een andere manier gekeken kan worden. Dat er aan professionaliteit 

gewonnen kan worden door de locatie een opknapbeurt te geven, 

werkprocessen te stroomlijnen en efficiënter te maken en voor het aanbod 

van bijvoorbeeld trainingen te kijken naar waar je unieke waarde toevoegt 

en met de rest te stoppen. Maar wij zijn van mening dat de kracht van de 

Paardenberg juist zit in het zoveel mogelijk aansluiten op hoe de doelgroep 

werkt en zich beweegt en het aansluiten bij wat de vrijwilligers stimuleert.

We hebben gezien dat de impact van de Paardenberg op haar bezoekers en 

vrijwilligers niet per se verscholen zit in de activiteiten die zij aanbiedt. Het zit 

met name in de manier waarop de Paardenberg haar activiteiten organiseert 

en ondersteunt. Daarbij zet zij de behoefte van haar bezoekers centraal.

Voor de vrijwilligers zit de grootste impact van hun werk niet verscholen in 

de activiteit zelf, maar in de manier waarop zij daar invulling aan kunnen 

geven. Tijdens het inloopspreekuur gaat het er niet om zo efficiënt mogelijk 

het probleem van de inwoner te analyseren, registreren en op te lossen 

maar om het gesprek en het proberen te begrijpen van de inwoner. Als 

de vrijwilliger behoefte heeft aan een aanvullende activiteit binnen de 

Paardenberg, dan kan dat geregeld worden. Er is veel vrijheid om aan alle 

typen behoeften (van luisterend oor, tot leren van een activiteit) tegemoet te 

komen. 

We zien dat de groep van vrijwilligers niet helemaal representatief is voor 

de wijk. In de groep zijn relatief veel autochtone vrijwilligers. Terwijl de 

wijk nagenoeg volledig uit mensen met een migratieachtergrond bestaat. 

Veel vrijwilligers zijn nog betrokken vanuit lang geleden, toen ook de wijk 

er nog heel anders uitzag. Voor de ontvanger van hulp is het belangrijk dat 

de hulpverlener niet te ver van hem/haar af staat. Zodat hij/zij zich met 

hem/haar kan identificeren. De vraag is of dat lukt als er veel ‘geslaagde’ 

autochtonen tussen de vrijwilligers zitten. Tegelijkertijd zien we ook dat er 

op deze manier wel bevolkingsgroepen met elkaar in aanraking komen, en 

bezoekers meer meekrijgen van de Nederlands taal en cultuur. 
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Omdat we zien dat er soms weinig afstand zit tussen de vrijwilligers en de 

doelgroep, en ook de vrijwilligers soms te kampen hebben met behoeften 

of problemen die ook leven bij de doelgroep, concluderen we dat de 

vrijwilligers zelf misschien ook wel een doelgroep voor de Paardenberg 

zijn. Dat is de eerste groep waarop de Paardenberg immers impact heeft. 

Daarmee zijn de vrijwilligers niet alleen een ‘middel’ om de doelen van de 

Paardenberg te bereiken maar ook een ‘doel(groep)’ op zich.
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3. Bevindingen
De Paardenberg in 
het Transvaalkwartier

In dit derde hoofdstuk zetten we de bevindingen 

uiteen, waarmee we antwoorden kunnen formuleren 

op de tweede onderzoeksvraag. We starten met 

een kwantitatieve en kwalitatieve schets van het 

Transvaalkwartier. Vervolgens gaan we in op de 

problemen en behoeften van de Transvalers volgens 

wijkbewoners en stakeholders. We sluiten dit hoofdstuk 

af met conclusies.
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3.1. Het Transvaalkwartier in beeld
Door middel van het veldwerk zijn we veelvuldig aanwezig geweest in de 

wijk Transvaal. Door in gesprek te gaan met buurtbewoners hebben we 

een beeld gekregen van de wijk door hun ogen. Voordat we dit beeld in 

paragraaf 3.2 uiteenzetten, willen we hier eerst enkele feiten op een rij 

zetten over de wijk Transvaal. Hierbij is gebruik gemaakt van de Urban Data 

Centre voor Den Haag, van het CBS (geraadpleegd op 31 oktober 2019) en 

cijfers van de gemeente Den Haag zelf via denhaag.incijfers.nl. 

Data over de wijkbewoners
Demografische gegevens

Op 1 januari 2019 wonen er 16.257 mensen in Transvaal in 7.231 

huishoudens. Daarvan heeft volgens de officiële cijfers, 92,7% een 

migratieachtergrond waarvan 76% een niet-Westerse migratieachtergrond. 

Gemiddeld heeft Den Haag een percentage inwoners met 

migratieachtergrond van 54,7% waarvan op 35% met niet-westerse 

achtergrond.  

Transvalers zijn jonger dan de gemiddelde inwoner van Den Haag; 68% is 

jonger dan 45 jaar. In Den Haag is dat 60%. Dat is ook terug te zien in de 

samenstelling van het huishouden; Transvalers wonen vaker in huishoudens 

met kinderen (40% vs. 31% gemiddeld in Dan Haag). De huishoudens zijn 

samengesteld uit relatief grote gezinnen. Zij wonen gemiddeld met 2,66 

mensen in een woning (het gemiddelde van Den Haag ligt op 2,06).  

We zien dat woningen in Transvaal ten opzichte van de rest van Den Haag, 

aanzienlijk goedkoper zijn. De gemiddelde verkoopprijs van een woning 

in Transvaal in 2018 was €163.857, de gemiddelde verkoopprijs van een 

woning in Den Haag was in datzelfde jaar €326.264.  

Er zijn in de wijk ruim 1800 koopwoningen, ruim 1500 particuliere 

huurwoningen en ruim 2600 corporatiewoningen. 

Sociaaleconomische positie

De sociaaleconomische uitgangspositie van wijkbewoners is niet erg goed. 

Armoede is relatief groot; 29% van de Transvalers heeft een langdurig 

inkomen tot 130% van het sociaal minimum. Dat is bijna twee keer zoveel als 

het Haagde gemiddelde (15%).

In 2016 hadden in de Transvaalwijk 3809 huishoudens een inkomen uit 

arbeid, 1034 huishoudens hadden een inkomen uit een uitkering (WW 

of bijstand), 494 huishoudens hadden inkomen uit een WIA uitkering en 

1001 huishoudens uit pensioen⁶. Aantal niet-werkende werkzoekenden 

in Transvaal bedroeg in 2017 1530 mensen. We zien dus dat er relatief 

veel mensen wonen met een werkeloosheid- of bijstandsuitkering en een 

pensioen. 

Gezondheid

Transvalers ervaren dat ze gemiddeld een slechtere gezondheid hebben dan 

de rest van de Hagenaren. 40% van de wijkbewoners antwoord ‘Het gaat wel’ 

tot ‘slecht’ op de vraag hoe zij hun eigen gezondheid ervaren, ten opzichte 

van 31% gemiddeld in Den Haag. Ook ervaart 69% van de wijkbewoners 

matige tot ‘zeer ernstige’ eenzaamheid, ten opzichte van gemiddeld 53% 

in Den Haag. In vergelijking met de rest van Den Haag maken de inwoners 

van Transvaal ook relatief veel gebruik van een WMO-voorziening zoals 

hulp in de huishouding bijvoorbeeld of een hulpmiddel zoals een rollator. 

Bovendien maken de Transvalers vaker (dan gemiddeld in Den Haag) 

gebruik van meerdere regelingen zoals de Participatiewet en WMO (op 

huishoudensniveau). 

⁶ www.denhaag.incijfers.nl/dashboard/wijkprofielen/werk-en-inkomen/
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Woonervaring

Wat opvalt als je in het Transvaalkwartier rondloopt, is het grote aantal 

winkels in de wijk. In Transvaal zijn er gemiddeld 98,6 levensmiddelenwinkels 

binnen een straal van 1 km van het woonadres. In Den Haag is dat 

gemiddeld 35,6.

In een raadsinformatiebrief uit 2016 lezen we: “Transvaal is een starterswijk 

en er zijn dan ook relatief veel verhuizingen: 17% van de bewoners is de 

laatste drie jaar verhuisd”⁷. 

Transvalers geven gemiddeld een 6 op de vraag: ‘als u door middel van een 

rapportcijfer van 1 tot en met 10 zou mogen aangeven hoe prettig u het 

vindt om in uw buurt te wonen, welk cijfer zou u dan geven?’. Dat is ruim 

lager dan het Haags gemiddelde van 7,1.

Een mogelijke verklaring voor die gemiddeld lagere waardering van de wijk is 

de ervaren veiligheid. Inwoners van Transvaal voelen zich minder veilig (2,3) 

dan andere Hagenaren (2,62), op een schaal van drie punten. Wijkbewoners 

zijn ook vaker dan de gemiddelde inwoner van Den Haag slachtoffer 

van een woninginbraak (7% vs. 3%) en van diefstal/ vernieling (21% vs. 

14% gemiddeld in Den Haag). 57% van de Transvalers ervaart overlast 

op straat (gemiddeld in Den Haag: 32%). Ook ervaren meer Transvalers 

parkeerproblemen (61% vs. 51% gemiddeld in Den Haag). 

Wanneer men op straat rondloopt in Transvaal, valt het op dat er bij de 

ondergrondse vuilcontainers vaak vuilnis ligt en dat er etensresten op 

straat liggen. Uit de data blijkt ook dat 74% van de Transvalers last heeft van 

rommel op straat, ten opzichte van een Haags gemiddelde van 55%. 

Sociale cohesie

In het onderzoek van het CBS zijn zes stellingen geformuleerd, die samen 

het construct ‘sociale cohesie’ bepalen. Het gaat om:

1. “Het is een gezellige buurt met veel saamhorigheid” 

2. “Mensen gaan prettig met elkaar om” 

3. “Mensen kennen elkaar nauwelijks”

4. “Tevreden met samenstelling bevolking”

5. “Veel contact met andere buurtbewoners” 

6. “Voel mij thuis bij de mensen in deze buurt”  

De antwoorden die door buurtbewoners zijn gegeven op deze stellingen 

geven een heel bijzonder beeld van de sociale cohesie in de wijk. 37% van 

de wijkbewoners heeft veel contact met andere buurtbewoners. In de rest 

van Den Haag ligt dat op 31%. Bovendien geeft men minder vaak aan ‘elkaar 

nauwelijks te kennen’ (26%) dan in de rest van Den Haag 33% in Den Haag). 

Tegenovergesteld aan deze positieve bevindingen, blijkt uit de cijfers echter 

ook dat Transvalers minder vaak ‘prettig met elkaar om(gaan)’ (48% in 

Transvaal vs. 62% in Den Haag). 

44% van de Transvalers voelt zich thuis bij de mensen die in de buurt wonen. 

In de rest van Den Haag is dat 53%. Wijkbewoners zijn ook veel minder vaak 

tevreden (35%) over de samenstelling van de bevolking in de buurt dan in de 

rest van Den Haag (60%). Toch vindt 31% van de Transvalers dat hij/zij in een 

gezellige buurt woont waar veel saamhorigheid is (gemiddeld in Den Haag: 

35%).

We gaan verderop nader in op wat deze cijfers betekenen. Interessant is te 

stellen dat mensen veel contact hebben met elkaar, en elkaar ook kennen, 

maar dat ze het contact niet als prettig ervaren, de buurt niet zo gezellig en 

⁷ https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/3315796/1/RIS288908%20Centrum%20Transvaal
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saamhorig vinden, en niet tevreden zijn over de samenstelling van de wijk 

ten opzichte van de rest van Den Haag. 

Concluderend

Op basis van de cijfers ontstaat het beeld van een wijk, waarvan inwoners 

met grotendeels een migratieachtergrond, op sociaaleconomisch vlak, maar 

ook op gebied van gezondheid een slechtere positie hebben dan in de rest 

van Den Haag. Ook de (ervaren) veiligheid is lager dan in de rest van de stad. 

3.2. Het Transvaalkwartier volgens Transvalers
Belangrijk onderdeel van het onderzoek waren observaties. In de wijk 

hebben we veel rondgelopen, foto’s en geluidsopnamen gemaakt en hebben 

we de wijk op ons laten inwerken. Wij ervaren dat Transvaal gevoelsmatig 

een bijzondere wijk is. Via het binnenfietsen op onze OV-fietsen over 

de Hobbemastraat, merken we meteen al dat het verkeer zich anders 

gedraagt. Er staan voor de vele winkels in de Hobbemastraat regelmatig 

mensen dubbel geparkeerd bijvoorbeeld en er wordt hier erg hard gereden. 

Verderop, in de Kempstraat of de Paul Krugerlaan vallen de talrijke 

bruidsmodewinkels, bars, delicatessezaken, supermarktjes, meubelwinkels 

en belwinkels die gericht zijn op bijvoorbeeld een Hindoestaanse, Turkse of 

Poolse clientèle. De geluiden, van bijvoorbeeld harde Arabische muziek uit 

auto’s of cafés, vuurwerk in september, ruzie in een portiekflat, en de vele 

verschillende talen rondom de Haagse markt maken dat je je realiseert de 

Transvaalwijk binnen te zijn gereden.

In ons onderzoek hebben we veel met wijkbewoners in Transvaal gesproken. 

We wilden onder andere weten hoe ze naar hun wijk keken. Allereerst is het 

belangrijk daarbij op te merken dat de wijk Transvaal doorgaans niet als één 

wijk wordt gezien, maar wordt opgedeeld. Afhankelijk van wie je spreekt, is 

de opdeling in Noord, Midden en Zuid, sommigen knippen de wijk alleen op 

in Noord en Zuid en we hebben zelfs de knip Oost-West gehoord. 

“Op de Paul Krugerlaan zijn vooral Hindoes. Op de Hoefkade zitten de 

Marokkaanse ondernemers en op de Hobbemastraat en -plein zitten 

Turkse ondernemers. De MOE-landers verzamelen zich in 

het wijkpark bij het avondwinkeltje daar.”

 “Je hebt verschillende stukjes Transvaal. Je hebt bijvoorbeeld best 

veel nieuwbouw. Maar bij de Paul Krugerlaan is het drama, rotzooi 

op straat, zo troosteloos. Tegenover het Westeinde ziekenhuis loop je 

’s nacht ook niet even lekker rond. De huizen die daar te koop staan 

worden door investeerders opgekocht, die het weer opdelen. Het wordt 

zo alleen maar slechter, de gemeente zou het moeten opkopen.”

“Vroeger had je in Noord de bouwvakkers, tegelzetters, plavuizenleggers, 

installateurs. In midden woonden ook arbeiders, die mochten zelf in het 

huis gaan wonen dat ze hadden gebouwd. In zuid had je de kantoorlui, 

veel ambtenaren en veel koophuizen. Het was altijd zo dat iedereen 

voor elkaar zorgde, maar niet op een ‘tokkie’ manier. Toen kwamen 

eerst de Spanjaarden en de Italianen. Daarna kwamen de Turken en 

Marokkanen. We dachten eerst dat ze nog weer terug zouden gaan.”

In de gesprekken op straat benoemen wijkbewoners vaak de diversiteit van 

de wijk als kenmerk. Er leven heel veel bevolkingsgroepen, met verschillende 

achtergronden en culturen, dicht bij elkaar. Wijkbewoners ervaren daarvan 

voordelen, zoals bijvoorbeeld de vele verschillende soorten levensmiddelen, 

en vaak ook levensmiddelen die ze kennen vanuit hun eigen cultuur. 
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Doordat er verschillende groepen aanwezig zijn, is er voor iedere (sub)

cultuur en (sub)religie iets georganiseerd. Als Sylvana bijvoorbeeld in de 

stromende regen eens met een Hindoestaanse man praat, onder het afdak 

van de bibliotheek, dan benoemt hij een tiental plekken waar hij in de wijk 

naartoe kan voor (Surinaams) Hindoestaanse evenementen, bijeenkomsten 

en vieringen.

“Het valt wel, maar niet mee, haha. Het is wel leuk om hier te wonen, 

gezellig. Om hier [op het plein] te komen en met de ouderen te praten. 

Dat die niet eenzaam worden. Je kan hier gewoon buiten met ze 

afspreken. Het is een multiculturele wijk. Hier wonen alle landen. 

Dat is goed.”

“Er is veel veranderd. Het is hier veel schoner. Vroeger had je hier 

veel junks, die zijn nu weg. Er zijn nog veel rassen, maar het is hier 

supergezellig. Je hebt hier allerlei soorten winkels.”

Conform de cijfers die we in de paragraaf sociale cohesie lieten zien, kennen 

mensen elkaar in de wijk wel, maar voelen ze zich in brede zin toch niet 

verbonden met elkaar. Wij zien dat mensen elkaar op straat groeten en 

aanspreken. Mensen kennen elkaar van school of de moskee. Kanttekening 

hierbij is dat mensen met name omgaan met mensen binnen hun eigen 

religie of afkomst. De wijk is, zo herkennen ook andere organisaties in de 

wijk, erg verzuild. 

“Iedereen leeft hier met zijn eigen groep(je). Er is weinig sociale 

interactie. Men vindt het goed om in de eigen cel te blijven – en dat kan 

ook. Elke groep heeft zelfs eigen huisartsen en gezondheidscentra.”

De aanwezigheid van al die verschillende bevolkingsgroepen kent ook 

nadelen, zo benoemen de bewoners. Doordat er bewoners uit bijna alle 

landen ter wereld in Transvaal wonen, komen conflicten tussen landen of 

bevolkingsgroepen ver weg, soms ineens erg dichtbij. Een bewoner geeft 

bijvoorbeeld aan dat er de laatste tijd regelmatig incidenten zijn bij het 

Turkse café waar hij boven woont, doordat Koerdische wijkbewoners er ‘in 

gesprek’ willen met Turkse wijkbewoners. Dit zou kunnen voortvloeien uit 

de spanningen tussen de Turken en Koerden na de Turkse invasie in het 

Noorden van Syrië.

In interviews vertellen mensen dat ze hun wijk ervaren als een ‘transitwijk’; 

Mensen komen en gaan continu. Dat zien we ook terug in de cijfers in de 

vorige paragraaf. De mensen die wij aanspreken weten vaak precies welke 

achtergrond hun buren hebben. Als ze eenzelfde achtergrond delen, dan 

kennen ze elkaar vaak ook nog wel wat beter. Maar ze geven aan dat ze vaak 

nieuwe buren krijgen. En dat ze hun oude buren missen.

Tijdens veldwerk wijst een buurtbewoner op een speelpleintje aan: ‘Die 

bankjes zijn van de Marokkanen, die van de Turken en die van de Bulgaren.’ 

“Ik heb hier zoveel familie wonen. Maar ik ben een beetje vergeetachtig. 

Als ik op het plein dan iemand tegenkom, en we maken een praatje, dan 

denk ik ‘ja dat is een familielid, maar wie ook alweer.”

“Het is het reisbureau van Nederland. Hier komen alle nieuwkomers binnen.”

“Vroeger had ik buren voor het leven, nu voor een week.”

“Ik ben zelf buitenlander, maar er is hier zo veel diversiteit. 

Een beetje teveel eigenlijk.”
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Voor nieuwe wijkbewoners is Transvaal aantrekkelijk omdat, zo geven 

betrokkenen en wijkbewoners aan, je in Transvaal makkelijk een baan en 

een onderkomen vindt. Dat is lang niet altijd legaal werk, en ook huren 

mensen vaak woningen onder. Dat maakt dat de wijk een goed eerste 

vertrekpunt is als je net in Nederland bent aangekomen en snel op zoek 

bent naar woonruimte, of wanneer je als tijdelijke migrant snel werk wilt 

vinden en zo min mogelijk geld wilt kwijt zijn aan je onderdak.

Observatie van een stakeholder: “De Moe-landers wonen in particuliere 

huurwoningen van louche huisbazen. Ze slapen met veel mensen op een 

kamer. Zij worden ’s ochtends vroeg opgehaald om te gaan werken in 

het Westland. ’s Middags komen ze uit werk om een uur of 15.00/16.00. 

Ze hebben wel een eigen bed, maar geen eigen kamer om naartoe te 

gaan. Dus ze gaan de straat op en daar hebben anderen last van. 

Ze gaan met een biertje en wat zonnebloempitten 

op het plein zitten, dat levert veel gedoe op.”

Stakeholder: “We komen ook vaak in situaties terecht waar sprake is van 

fraude. Zo werden bijvoorbeeld woningen gekraakt en dan lieten ze die 

Bulgaren ervoor betalen. Dat was wel een heftige periode. Dat waren 

hele gezinnen, die dan op straat werden gezet na korte tijd.”

Mede door het onderbrengen van veel migranten, op vaak kleine 

oppervlaktes, ontstaat er voor de wijkbewoners wel overlast. Mensen op 

straat geven aan overlast te ervaren van medebewoners (veelal Oost-

Europese migranten) omdat deze veel op straat te vinden zijn. Na werktijd 

en in het weekend komen grote groepen migranten samen op straat en in 

de parken. Sommigen drinken dan ook. Mensen voelen zich geïntimideerd 

door die groepen.

“Het is een drukke wijk. Te druk. Er zijn te veel mensen. Het is drukker 

geworden. Het is lastig om een parkeerplek te vinden. Ik ben liever op 

een rustige plek. Mensen komen in groepen bij elkaar en verplaatsen 

zich in groepen bij elkaar.”

Stakeholder: “Verwaarloosde mensen zien we veel op straat. Je ziet 

dat mensen er letterlijk vies uitzien, kapotte kleren. Er gaat hier veel 

leed schuil achter die voordeuren. 16 man op een kamer, daar dan 

dikke huur voor betalen, terwijl het heel vochtig enzo is. Dat komt door 

schimmige verhuurdertjes, en veel tussenpersonen. Daar kan je geen 

afspraken mee maken. Die zetten mensen op straat, als ze lastig zijn.”

Zoals ook in de data aangetroffen, ervaren Transvalers ook andere 

overlast. Die zit vooral in het gevoel van veiligheid in huis en op straat, in 

overlast in bijvoorbeeld geluid van de buren, of vervuiling van de buren. In 

Transvaal wonen mensen in relatief grote huishoudens. Daarbij zijn er veel 

portiekwoningen, waarbij men boven, onder en/of naast zich buren heeft. 

De werkloosheid is groter dan op andere plekken in de stad. Daarbij hebben 

mensen minder geld te besteden en zijn vaker thuis. Al die factoren kunnen 

bijdragen aan overlast⁸ ⁹.

“Ok ben niet tevreden hier. Er is veel geluidsoverlast.”

“Ik liep hier een keer met een vriendin over straat toen we overvallen 

werden. Hij trok zo de ketting van de nek van mijn vriendin. We vielen 

allebei op de grond. Nu neem ik mijn portemonnee niet mee 

als ik hem niet nodig heb.”

⁸ www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2004/03/01/leefbaarheid-van-wijken
⁹ www.mindmeister.com/nl/1064311539/omgevingsfactoren-die-leiden-tot-crimineel-gedrag-mesoniveau
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“Ik voel me thuis niet helemaal veilig. Vorig jaar in de vakantie had 

ik het voorgevoel dat we beter iemand thuis konden laten, om op 

het huis te passen. Dat hebben we niet gedaan, er is toen 3 keer een 

inbraakpoging gedaan. Er gebeuren criminele dingen in de wijk. Dat wil 

ik niet voor mijn kinderen. Het is belangrijk dat zij goed opgroeien. […] 

En er is recent ingebroken in onze auto. Toen hebben ze de autoradio 

meegenomen. Het gebeurt veel in deze wijk. Daarom wil ik verhuizen.”

Ook vervuiling op straat wordt door heel veel mensen als grote bron 

van irritatie omschreven. Tijdens observaties zien wij ook vaak dat er 

etensresten op straat liggen, dat er afgedankt witgoed en meubels bij de 

vuilcontainers staan. Doordat er in de wijk veel moslims wonen, en deze 

volgens voorschrijven van de Koran geen eten mogen weggooien, worden 

etensresten op straat achtergelaten voor vogels.

Tijdens het rondlopen in de wijk met een buurtvader komen we bij een enorme 

berg met oude huisraad. Oude kasten en meubels staan in het midden van 

de berg, daar omheen hebben dozen en vuilniszakken zich opgestapeld. De 

buurtvader kijkt in de dozen om te zien of hij iets kan vinden met een adres 

erop zodat hij aangifte kan doen tegen de vervuilers. Tegen een omstander 

zegt hij gefrustreerd dat hij de Transvaal maar een ‘zwijnwijk’ vindt. Iets 

verderop is iemand een oude koelkast die op een straathoek staat aan het 

demonteren en inladen. De buurtvader zegt ‘pas alstublieft op dat er geen olie 

op straat komt’.

Ondanks dat veel mensen overlast ervaren, en deze door de data ook 

onderschreven wordt, spreken we ook wijkbewoners die het goed 

naar hun zin hebben in Transvaal. Dat zijn vaak inwoners met een 

migratieachtergrond die vinden dat de wijk erop vooruit is gegaan. 

Ze kunnen vaak veel voorbeelden uit hun directe omgeving noemen die 

verbeterd zijn. De ervaringen verschillen wel per deel van de wijk. Rondom 

het Kaapseplein is veel overlast bijvoorbeeld, door migranten die ’s ochtends 

vroeg opgehaald worden met busjes van uitzendbureaus om te werken. 

Maar rondom onder andere het wijkpark, en rondom het Joubertplantsoen, 

zien mensen juist veel verbeteringen.

“Het is een leuke en diverse wijk”

“Wij vinden het hier fijn en mooi om te wonen”

“De markt is mooi. Die is hersteld. Maar de politici wonen hier niet.  

De wijk is aan het verloederen. Er is veel overlast van (maaltijd)bezorgers 

op fietsen. Gajes kijken niet en rijden je op de stoep/op het zebrapad 

van je sokken. We zouden boetes uit moeten delen. 

Als ik zou werken, zou ik weggaan.” 

“Het is een heel diverse wijk. Er wonen steeds meer buitenlanders. Het 

voelt alsof ik op de grens van Turkije en Marokko woon.” 

Reacties van autochtone Nederlandser die nog in de wijk wonen zijn veel 

minder positief. Ondanks dat ze erkennen dat het ook van oudsher wel 

een aandachtswijk is, vinden ze de wijk veel minder leefbaar dan voorheen. 

Daarbij leggen zij veel nadruk op de andere autochtone mensen die 

vertrokken zijn, waardoor ze zich niet meer thuis voelen in de wijk. De data 

onderschrijven hun ervaring, ze zijn met nog ongeveer 3% een minderheid 

in de wijk geworden. Autochtone mensen die wij hebben gesproken ervaren 

een onveilig gevoel in de wijk.
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“Ik heb niet veel contact meer met mensen hier. Vroeger was dit echt een 

ons kent ons buurtje. Mensen hadden hier een touwtje uit de 

brievenbus hangen.”

“We wonen hier bewust niet meer. Omdat het zo achteruit is gegaan. 

Het plein nodigt niet uit. Op het Mandelaplein mochten we met alles 

meedoen vroeger. Dat was gezellig en we speelden op dit plein. Nu zijn 

er veel Bulgaren, die hangen hier. Daar wil je je kind niet laten spelen. 

Op een zomerse dag staan hier 50 mannen op het plein. Pitjes te eten. 

Het is geen gezicht. Ze zouden het roken moeten handhaven. Daarmee 

krijg je ze weg. Het is potverdorie een speelplaats. Maar het is nu meer 

een ontmoetingsplek dan een speeltuin.”

“Nederlanders zijn hier in de minderheid gekomen. 

Daar heb ik veel last van. Ik kom op een eiland te zitten.“

Mensen die wij in de wijk spreken geven tot slot vaak aan dat de 

naastgelegen Schilderswijk de reputatie heeft een slechte wijk te zijn, maar 

dat Transvaal er slechter aan toe is. Ook medewerkers van organisaties in de 

wijk, herkennen dit. Zij geven bovendien aan dat er vanuit de politiek meer 

aandacht en middelen naar de Schilderswijk gaan, waardoor Transvaal nog 

verder achteruit gaat.

Het viel ons op dat er veel verschil in ervaren overlast in de wijk is, en dus 

ook veel verschil in de conclusie die mensen daaraan kunnen verbinden 

om weg te willen of juist met plezier te wonen in de Transvaalwijk. Dit 

hebben we daarom gecontroleerd bij de vrijwilligers en stakeholders 

tijdens een sessie op 11 november 2019. We vroegen ‘waarom komen 

mensen naar de wijk, en waarom vertrekken mensen?’. Men gaf aan 

te komen vanwege de mogelijkheden voor woningen en werk, omdat 

er veel nieuwbouw was en veel particuliere verhuur. Maar ook omdat 

gemeenschappen elkaar kennen, mensen in hun eigen taal in de wijk 

terecht kunnen en winkels vinden met eten uit hun eigen land. Een 

negatieve reden om in de wijk te komen zou mensenhandel kunnen zijn, 

zo werd genoemd. Redenen om te gaan die genoemd zijn; omdat het 

een mono-cultuur wordt, omdat het ‘wildwest’ praktijken worden met 

betrekking tot wonen, en omdat de huren hier hoog liggen.

“De laatste twee jaar heb ik het idee dat de gemeente Transvaal heeft 

laten vallen. Ze beginnen echt na 35 jaar weer met Transvaal schoon, 

heel en veilig. Schilderswijk staat hoog aangeschreven qua armoede, 

maar hier is het veel erger. Wij klagen blijkbaar te weinig. Terwijl wij het 

hier rotter hebben dan daar. En daar hebben ze ook niks 

bereikt met al die miljoenen.”

|3. Bevindingen: De Paardenberg in het Transvaalkwartier



De Paardenberg | De rol en positie van de Paardenberg in Transvaal39

3.3. Ervaren problemen en behoeften van Transvalers
In deze paragraaf zetten we de ervaren problemen en behoeften van 

Transvalers uiteen. We doen dat in eerste instantie vanuit het perspectief 

van de Transvalers zelf. Maar ook de ervaringen van hulpverleners met de 

wijkbewoners, nemen we mee. Dit aanvullend perspectief heeft ons in het 

onderzoek voorzien van context en ervoor gezorgd dat we diepgaander 

inzicht in problematiek kregen, die we in persoonlijke gesprekken met 

buurtbewoners niet altijd boven tafel kregen.

Volgens Transvalers zelf
Wanneer we in gesprek gingen met de wijkbewoners op straat, viel één ding 

direct op: zeer veel wijkbewoners spraken geen Nederlands. We konden 

daarom niet goed met ze in gesprek. Dit betekent bovendien ook dat 

deze Transvalers moeite zullen hebben met het begrijpen van brieven van 

werkgevers, scholen of andere instanties. Maar ook met het begrijpen van 

elkaar. Communicatieproblemen worden dan ook door veel wijkbewoners 

genoemd als probleem in hun wijk. Om toch met mensen in gesprek te 

kunnen gaan, zijn wij met een tolk op pad geweest. Mensen die geen 

Nederlands spreken geven aan de brieven die ze van de gemeente krijgen 

bijvoorbeeld niet te begrijpen, hun buurman niet te kunnen aanspreken op 

overlastgevend gedrag en niet op eigen houtje hulp kunnen zoeken indien 

nodig. Vaak omdat ze niet weten waar ze terecht kunnen en niet weten welk 

aanbod er is.

Stakeholder: “Wat hier een groot probleem is, is de 

taalachterstand van mensen.”

 

“Als ik een brief krijg, dan vraag ik iemand die ik ken om te vertalen.”

“Er is hiernaast vaak ruzie, maar geen idee waarover. Ik versta ze niet.”

We merken op dat tijdens de gesprekken meermaals wordt aangegeven 

dat er in de wijk een ‘zwart’ vertaalcircuit is. Indien iemand problemen heeft 

met lezen, dan zijn er altijd mensen bereid om tegen een vergoeding een 

brief te vertalen. Zo kwamen wij in een Turks mini-supermarktje waar de 

eigenaar aangaf dat zijn neef vaak in de winkel brieven kwam vertalen van 

mensen. Andere wijkbewoners beklaagden zich over de kosten die aan deze 

‘vertaalservices’ verbonden is; soms wordt €5,- per vertaalde brief gevraagd.

Dieper ingaan op de problemen waar mensen tegen aanlopen is vaak 

moeilijk in korte gesprekken (en zelfs in lange gesprekken). Men praat niet 

makkelijk over eigen problemen, of überhaupt over zichzelf. Men geeft in 

de meeste gevallen aan zelf nu geen problemen te ervaren. Wat dan hielp 

is wanneer we de vraag wat algemener maakten; tegen welke problemen 

lopen jouw kennissen en vrienden aan bijvoorbeeld. Zo hoorden we dat 

mensen relatief vaak gezondheidsproblemen ervaren. Dat wordt ook 

onderschreven door de cijfers, mensen in Transvaal voelen zich minder 

gezond dan andere Hagenaren. Terwijl de gemiddelde leeftijd lager is! Ook 

in de observaties zien we relatief veel mensen met scootmobiels en rollators 

voorbij zien komen. 

“Ik heb in het verleden veel problemen gehad met mijn tanden. 

Daarvoor ben ik ook wel eens in ‘de kerk’ geweest.”

“Vroeger werkte ik zes dagen per week in een bakker. Toen kreeg ik 

zware rugproblemen en een hernia. Nu zit ik thuis.”

“ik ben net geopereerd aan mijn rug. Ik kan nu niet lang staan.”

Een belangrijke bevinding bij de gesprekken in de wijk, is dat mensen vaak 

aangeven allereerst naar hun familie te gaan als ze hulp nodig hebben. Men 
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geeft aan dat als er problemen zijn, zij graag iemand opzoeken die dezelfde 

taal spreekt en die de context van de problemen begrijpt. Daarbij hebben 

we talloze trotse verhalen gehoord van wijkbewoners die vertelden over hun 

kinderen die een baan hebben en goed geïntegreerd zijn, en die wél de weg 

naar hulpinstanties weten te vinden. Men geeft aan dat ze blij zijn op familie 

of het netwerk terug te kunnen vallen. Sommige wijkbewoners spreken 

expliciet uit dat afhankelijk zijn van instanties, in plaats van familie, schaamte 

met zich meebrengt en in hun cultuur ongewoon is.

“Als ik vroeger problemen had dan ging ik naar de buren. Maar nu zijn 

mijn kinderen groot en kan ik het gewoon aan hun vragen.”

“Iedereen komt om mij te helpen. Mijn kinderen en ook mijn 

schoondochters. Verder heb ik geen hulp nodig.”

“Jullie [Nederlanders] hebben humane systemen, maar de humaniteit is 

uit de relaties. Ik ben laatst bij een oude mevrouw langs geweest om een 

lampje in te draaien. Zij had geen familie of vrienden 

die ze dat kon vragen. Dat is toch erg?”

Volgens stakeholders
We hebben voor het onderzoek gesproken met veel partijen van buurt-, 

zorg- en welzijnsorganisaties. De opdrachtgever beschikt over een volledig 

overzicht. Door de gesprekken met stakeholders kregen we een beter 

inzicht in de problemen van de wijkbewoners. Stakeholders onderschrijven 

de problemen in de wijk, die wij ook zien en horen op straat. De zichtbare 

problematiek van overlast op straat maar ook de onzichtbare problematiek.

Stakeholder: “Verkeerssituaties zijn hier chaotisch. Dat komt hoe 

mensen hier rijden. Er is hier weinig handhaving, Iedereen rijdt hier 

door rood, gooit spullen op straat, houdt zich niet aan de regels. Heeft 

ook met culturele aspecten te maken. Ik zou Transvaal echt wel typeren 

als probleemwijk. Je ziet het aan de staat van de straat. Het is goor, er 

liggen etensresten op straat. Ik zeg het maar onverbloemd. Er zijn hier 

oude huizen, met verpaupering en dunne muurtjes. Daardoor krijgen wij 

ook veel overlast klachten.”

Stakeholders geven allereerst aan dat mensen erg gericht zijn op de wijk 

zelf en dat vele wijkbewoners maar weinig buiten de wijk komen. We horen 

dat in de gesprekken met de bewoners zelf ook terug, maar zij ervaren juist 

het voordeel van niet uit de wijk ‘hoeven’ gaan, omdat ze alles wat ze nodig 

hebben in de wijk vinden. Dan gaat het over familie en vrienden, de moskee 

en de winkels. Maar de andere kant van het gericht zijn op de wijk, waar de 

stakeholders op doelen, komt ook naar voren in gesprekken met bewoners. 

Zo geeft een bewoner aan dat hij werk heeft aangeboden gekregen bij een 

McDonalds buiten de wijk, maar dat hij dat te ver vindt en daarom toch 

thuisblijft (en in de bijstand zal blijven).

Stakeholder: “Ik zie Transvaalkwartier als een probleemwijk. Dat is terug 

te zien in de wijk: er is weinig sociale cohesie. Mensen voelen zich niet 

genoodzaakt met elkaar de buurt veilig, schoon en op orde te houden. 

Zelfredzaamheid is hier laag en de armoede is juist hoog. Bij elkaar 

brengt dat een bepaald beeld bij de mensen die er niet woonachtig zijn. 

Dat beeld is over mijn 5 jaar ervaring constant.” 

|3. Bevindingen: De Paardenberg in het Transvaalkwartier



De Paardenberg | De rol en positie van de Paardenberg in Transvaal41

Stakeholders geven daarnaast aan dat veel inwoners te maken hebben met 

inkomensproblematiek. Al in de cijfers zagen we dat inwoners van Transvaal 

gemiddeld een lager inkomen hebben dan andere Hagenaren. Armoede 

onder wijkbewoners wordt door stakeholders breed erkend. Die armoede 

voorkomt dat mensen goed mee kunnen doen in de maatschappij. 

Stakeholder: “Het viel ons in het begin op dat mensen telkens als we iets 

te eten gingen aanbieden, er een servetje bij vroegen. Wij snapten 

dat niet. Maar op een gegeven moment zagen we dat ze zo 

hun plakje cake meenamen. Die eten ze dan later op.”

Daarbij geven stakeholders aan dat er hierbij soms ook sprake is van 

(verborgen) schuldenproblematiek. Omdat geld lenen en met rente 

terugbetalen volgens de Islam niet mag, mogen moslims officieel geen 

schulden maken¹⁰. Maar binnen hun eigen netwerk gebeurt het wel dat 

er geld (uit)geleend wordt. Omdat dit niet zichtbaar is voor instanties, 

komen deze wijkbewoners in de problemen als ze betalingsachterstanden 

oplopen bij bijvoorbeeld een woningbouwcorporatie, of een Nutsbedrijf en 

een betalingsregeling willen treffen, of zelfs in schuldhulpverlening willen 

gaan. Er is dan geen zicht op de totale problematiek. Bovendien kunnen 

wijkbewoners die geleend hebben van een familielid, zich erg onder druk 

voelen staan deze terug te betalen en een grote sociale controle te ervaren. 

Zeker in een wijk als Transvaal waar sociale cohesie binnen de eigen ‘zuil’ 

groot is. Er is in dat geval sprake van grote schaamte bij de wijkbewoner.

“Je zit met moeilijk te definiëren schulden. Islamieten die lenen eerst bij 

familie en vrienden. En dus wanneer ze moeten terugbetalen komen ze 

onzichtbaar onder het minimum bestaansniveau.” 

“Ze spreken vaak de taal niet, willen dingen zelf oplossen, 

binnenskamers, er zijn hier veel mensen die zich hebben afgezonderd 

van de maatschappij.”

“Mensen houden problemen bij zich, schaamte, doordat ze illegaal zijn, 

of geen vuile was naar buiten willen hangen. Dat komt door hun cultuur, 

dat los je op binnen de familie.”

Naast problemen door (onzichtbare) schulden en de schaamte die daaruit 

voortvloeit, hoorden we van stakeholders ook van andere cultuurspecifieke 

taboes, die problemen kunnen oproepen of die problemen kunnen 

verergeren. Voorbeelden hiervan zijn het taboe op het hebben van 

een verslaving in Islamitische culturen, en het taboe op ziektes als HIV 

in Afrikaanse culturen. Omdat in Transvaal culturen uit de hele wereld 

vertegenwoordigd zijn, kunnen wij ons voorstellen dat er nog veel meer 

verborgen problematiek is in de wijk. Deze is ook voor ons niet altijd 

duidelijk geworden.

Stakeholder vertelt over een casus die te maken heeft met schaamte 

in haar organisatie: “Een Marokkaanse dame was naar Nederland 

gehaald. Ze kreeg drie kinderen, was afhankelijk van haar man en zijn 

familie. Ze wilde van hem scheiden. Dat heeft ze uiteindelijk gedaan, 

maar is toen overgehaald om toch weer te trouwen met hem. Daarna 

verslechterde de relatie met hem en zijn familie. Toen is ze vertrokken. 

Nu hoort zij niet meer bij deze gemeenschap en dat is erg moeilijk 

voor haar. In ons koffiegroepje bleek het verhaal ‘gehaald’ te zijn 

veel vaker voor te komen! Van de 8 aanwezige dames hadden 6 een 

vergelijkbaar verhaal. Ze zijn allemaal ‘gehaald’. En wonen in huis bij 

hun schoonouders met hun kinderen. Ze spreken de taal niet en zijn 

totaal afhankelijk van wat anderen ze gunnen. Dat is geen verhaal wat 

ze normaal gesproken delen, maar dat doen ze nu omdat iemand zich 

erover openstelde.”¹⁰ www.mena.nl/artikel/de-4-principes-van-islamitisch-financieren
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Er zijn in de wijk ook diverse ‘gezondheidscentra’ en stichtingen die iets 

doen voor mensen op het gebied van gezondheid of meer maatschappelijke 

ondersteuning. Die richten zich vaak ook weer op een specifieke achterban, 

doorgaans binnen een zuil.

“Er poppen ook heel veel organisatietjes op, dat zie je wel veel in het 

nieuws. Vanuit hun eigen cultuur, die een PGB kunnen aanvragen. Er is 

heel veel fraude met deze semi-hulpverlenertjes en ritselaartjes. Mensen 

die veel weten van de regelingen, die zijn succesvol in die kringen. Zorg 

in natura wordt dan vaak niet aanvaard, mensen doen de deur niet 

open bijvoorbeeld, willen het in eigen kringen oplossen.”

Er is een aantal zaken belangrijk voor de wijk volgens stakeholders. Zo 

geven ze aan dat het goed is dat er plekken zijn waar mensen met een 

verschillende achtergrond elkaar kunnen treffen. Zoals al aangegeven is 

er in Transvaal immers sprake van een bepaalde mate van verzuiling en 

ontmoeten mensen elkaar met name binnen hun eigen ‘zuil’.

“Sinds twee jaar krijg ik de gemeente moeilijker te pakken. Ik wil 

bijvoorbeeld van die fitnessdingen voor buiten, voor de Bulgaren en 

Marokkaanse jongeren. Dat vinden veel nationaliteiten leuk. Ik blijf het 

aangeven bij de gemeente, maar ik krijg het niet voor elkaar. Als je die 

groepen nu wel ziet mengelen, dan is het criminaliteit, dealen ofzo.” 

Wat stakeholders ook aangeven is dat vanwege de financiële situatie van 

veel wijkbewoners, het van groot belang is dat er gratis activiteiten zijn in de 

wijk. Gratis activiteiten helpen om inwoners uit hun huis te krijgen, en zich 

onder de mensen te begeven. Wij zien ook dat de meeste activiteiten die 

in de wijk worden georganiseerd gratis zijn, of er voor een laag bedrag aan 

deelgenomen kan worden.

“Wat hier werkt, en wat hier nodig is, is dat je voor een euro kan 

meedoen. Meer hebben de mensen ook niet.”

Tot slot geven stakeholders aan dat het belangrijk is voor de wijk dat 

er activiteiten en ondersteuning georganiseerd wordt, die de inwoners 

perspectief biedt. Daarmee wordt bedoeld dat er in de activiteiten en 

ondersteuning een soort opstapje zou moeten (kunnen) zitten, naar het 

meer en beter kunnen meedoen in de samenleving en op de arbeidsmarkt. 

Stakeholders signaleren dat hier kansen liggen.

“Wij proberen zelf de participatiegraad van inwoners omhoog te krijgen. 

Dat ze zelf ook meldingen gaan doen en zich verantwoordelijk houden.”

“Een ander moet het voor ze doen. Er zit geen zelfredzaamheid in hier. 

Ik ben zelf van de tweede generatie, ik verwacht dat de zelfredzaamheid 

wat groter zou zijn in de wijk ondertussen.”

3.4.  Transvalers en de Paardenberg
We hebben wijkbewoners ook gevraagd of ze bekend zijn met de 

Paardenberg en hoe ze naar de dienstverlening van de Paardenberg kijken. 

We bemerken dat verreweg de meeste mensen die wij aanspraken in de 

wijk, de Paardenberg als zodanig niet kenden. We hebben dat onder andere 

getest door tijdens een rondje door Transvaal, met enige regelmaat de weg 

te vragen naar de Paardenberg. Mensen die gevraagd werden, konden de 

weg niet geven.

Wanneer we de Julianakerk noemden, wisten veel meer wijkbewoners 

ineens wel welke locatie we bedoelden. ‘Dat is toch een plek waar je hulp 

kunt krijgen?’. Bij doorvragen blijkt dan wel dat mensen vaak het verschil niet 
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weten tussen het servicepunt van Zebra, dat ook in de Julianakerk gevestigd 

is, en de Paardenberg. Ze weten dan vooral dat ze voor hulp terecht kunnen 

in de kerk.

“Ik ben wel eens binnen geweest. Nou ja, in die kerk toch? Bij die 

schuifdeuren? Nee bij die kleine deur aan de zijkant ben ik niet geweest.”

De wijkbewoners die wel bekend zijn met de Paardenberg, weten vaak 

te vertellen dat je er terecht kan als je nergens anders meer terecht kan. 

Dat de vrijwilligers er hulp bieden aan iedereen die dat echt nodig heeft. 

De meeste wijkbewoners haasten zich er dan wel bij te zeggen dat zij 

gelukkig geen gebruik van deze hulp hoeven te maken. De Paardenberg 

wordt geassocieerd met mensen die het heel slecht hebben. Zo kennen 

wijkbewoners de inloopfunctie en de voedselbank meestal wel. Maar vaak 

weten zij dan weer niet van het andere aanbod zoals de taal- of fietslessen.

“Het is heel belangrijke plek. Er is wederkerigheid, er is een beetje voor 

jou en een beetje voor mij. Veel mensen in deze wijk hebben niet 

veel of zelfs niks.”

“Ik ken het van vroeger, maar ik ga niet meer. Sommige mensen 

douchen er niet, dan krijg ik jeuk en moet ik al mijn kleren wassen. Dat 

is een heel gedoe. Nou, ik kom er nog af en toe een kijkje nemen.”

De enkele autochtone bewoner die wij vinden in de wijk, kent de 

Paardenberg wel en is op de hoogte van wat er gebeurt in de Paardenberg. 

Zoals gezegd, mist deze groep de aanspraak binnen haar eigen groep 

en vinden ze het lastig dat zoveel andere autochtone Nederlanders zijn 

verhuisd. Sommigen herkennen daarom in de Paardenberg nog wel een 

ontmoetingsplek, waar ze oud-Transvalers kunnen ontmoeten. Dit wordt 

door autochtone bezoekers van de Paardenberg (zie hoofdstuk 2) erkend.

“Het is heel belangrijk voor de wijk. Het hoort bij de Transvaal. Het is 

goed dat mensen die weinig mensen om zich heen hebben, daar terecht 

kunnen. Er zijn vaste gezichten daar.”

Tot slot zijn er wijkbewoners die bekend zijn met de Paardenberg en er 

ook komen. Dit zijn de wijkbewoners wiens behoeften en de impact van de 

Paardenberg op die behoeften, omschreven zijn in hoofdstuk 2. 
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3.5. Conclusie
In deze paragraaf beantwoorden we onderzoeksvraag 2. 

De wijk Transvaal kent een grote diversiteit in bewoners. Als we de wijk 

vergelijken met andere wijken in Den Haag zien we verschillen in negatief 

opzicht op het gebied van onder andere ervaren veiligheid, inkomen, 

ervaren gezondheid en eenzaamheid en ervaren overlast. Van wijkbewoners 

die we hebben gesproken horen we deze problemen terug. Bovendien 

geven mensen aan overlast te ervaren van MOE-landers op straat. De wijk 

wordt door bewoners als transitwijk ervaren. Dat ondermijnt mogelijk de 

sociale cohesie in de wijk.

De Transvaalwijk heeft als specifiek kenmerk dat de bewoners er erg gericht 

zijn op hun ‘eigen’ gemeenschap, de wijk is verzuild, zo wordt ook door 

stakeholders erkend. 

Doordat men gericht is op de eigen gemeenschap, zal men problemen in 

eerste instantie met familie en in hun eigen ‘zuil’ proberen op te lossen. Dat 

zullen ze bovendien doen, omdat het afhankelijk zijn van hulp van derden 

en professionele organisaties, als beschamend wordt ervaren in sommige 

culturen. Als deze inwoners van Transvaal terecht kunnen bij hun familie 

voor het oppakken van hun problemen, hoeven zij niet naar de Paardenberg 

te komen.

Er zijn ook veel nieuwkomers in de wijk die niet zo’n netwerk hebben. 

MOE-landers die net verhuisd zijn, hebben in veel mindere mate een eigen 

gemeenschap om op terug te vallen. 

Uit de gesprekken in de wijk ervaren we dat de Paardenberg onbekend is 

in de wijk. De wijkbewoners en stakeholders die de Paardenberg kennen, 

zijn vooral bekend met de vangnetfunctie van de Paardenberg. De beperkte 

bekendheid ervaren wij als een kwetsbaarheid, omdat hiermee bijna met 

zekerheid gesteld kan worden dat de groep mensen die de Paardenberg 

nodig heeft, veel groter is dat de groep mensen die de Paardenberg 

daadwerkelijk bereikt op dit moment.

Onderzoeksvraag 2: Impact in de wijk
Wat zijn de behoeften en hulpvragen van wijkbewoners die nu niet naar 

de Paardenberg komen? Waar lopen ze tegenaan, waarin komen ze 

overeen of verschillen ze van de bewoners die wel naar de Paardenberg 

komen, waar kloppen ze nu aan voor eventuele steun en waarom komen 

ze niet naar de Paardenberg?
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4. De positie van 
de Paardenberg 
ten opzichte van 
andere stake-
holders
In dit vierde hoofdstuk gaan we nader in op de 
positie van de Paardenberg ten opzichte van andere 
stakeholders. We zetten de activiteiten van de 
Paardenberg ten opzichte van de activiteiten van 
stakeholders in de wijk op een rij. We geven ook aan hoe 
deze stakeholders kijken naar de Paardenberg en haar 
dienstverlening. Met stakeholders bedoelen we, zorg- en 
welzijnsorganisaties, woningbouwcorporaties, de politie 
en de gemeente, maar ook religieuze organisaties in de 
omgeving van de Paardenberg. We sluiten dit hoofdstuk 
af met conclusies.
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In de Transvaalwijk zijn er verschillende hulpverlenende instanties te vinden. 

Dit zijn buurt- en welzijnsorganisaties, zorgorganisaties, opvangstichtingen 

en organisaties gericht op ouderen en zelfhulp. Deze partijen delen we 

in dit onderzoek op in globaal twee soorten. Er zijn enerzijds de wijk-, 

welzijns-, en zorgorganisaties en woningcorporaties. Deze organisaties zijn 

vaak gedeeltelijk afhankelijk van subsidies en zijn volgens ‘Nederlandse’ 

maatstaven ingericht. De tweede groep organisaties zijn religieuze 

organisaties. Deze zijn er in de wijk Transvaal zeer veel. Dit zijn met name 

moskeeën, maar ook gebedshuizen van andere religies. Deze religieuze 

instellingen organiseren ook activiteiten zoals koffie-ochtenden voor 

vrouwen bijvoorbeeld, waarbij ze mensen ondersteunen. We vergelijken 

voor beide groepen het aanbod in ondersteuning en activiteiten met dat van 

de Paardenberg. We behandelen hier eerst de stakeholders uit de eerste 

groep. 

Aanbod van andere wijk-, welzijns- en zorgorganisaties
Op de sociale kaart van Transvaal wordt duidelijk dat er in Transvaal zeer 

veel organisaties zijn die zich erop richten dat mensen mee kunnen doen¹¹. 

Dat zijn organisaties met een inloopfunctie, of waar je kan aankloppen voor 

een luisterend oor, voor een kop koffie, met geldproblemen of als je hulp 

nodig hebt bij het vertalen van brieven en als je huisvestingsproblemen 

hebt. Maar met name zijn dat organisaties met een specifiek aanbod van 

activiteiten.

Het aanbod van de Paardenberg, zoals omschreven in hoofdstuk 2, kan 

in drie onderdelen worden opgedeeld. Allereerst is er een inloopfunctie 

waar koffie geschonken wordt en men terecht kan voor een praatje of 

een spelletje. Ten tweede is er het inloopspreekuur voor hulpverlening, 

en de daaruit voortvloeiende ondersteuning zoals de voedselbank en de 

tandsartskaravaan. Ten derde zijn er cursussen en activiteiten zoals taalles, 

fietsles, yoga en schilderen. 

Vergelijking inloopfuncties
We zien dat het eerste type aanbod, inloopfunctie voor koffie, op diverse 

plekken in de wijk wordt aangeboden. In de wijkcentra zoals op het 

Mandelaplein en Bario aan de Kockstraat, is een koffie-inloop. Ook zijn 

er (koffie-)inloopplekken gericht op specifieke groepen zoals ouderen, 

jongeren, moeders, Marokkaanse mannen, Polen enz op verschillende 

plekken in de wijk. 

Binnen deze eerste categorie ondersteuning valt ook de ondersteuning 

op het gebied van het bieden van een luisterend oor. Dat gebeurt bij de 

Paardenberg bij zowel het inloopspreekuur als bij de koffie inloop. Maar ook 

door de huisbezoeken worden mensen in hun eigen omgeving opgezocht, 

zodat ze steun vinden en hun verhaal kwijt kunnen. In de wijk kunnen 

mensen hiervoor ook weer terecht bij de welzijnsorganisaties waaronder 

Zebra. En andere organisaties zoals Parnassia, zoeken mensen ook thuis 

op. Binnen de Paardenberg gebeurt het luisteren vanuit het principe van 

presentieleer. Wij hebben gezien dat de diaconaal werker dag en nacht en 

ook in het weekend betrokken is bij de doelgroep. Zo hebben we gezien 

dat ze veel tijd uittrekt voor persoonlijke gesprekken, in het Nederlands of 

Engels, met mensen die het moeilijk hebben. Ze heeft ons berichten van 

mensen die het moeilijk hebben laten zien die ze op haar privételefoon 

binnenkrijgt. Een voicebericht bijvoorbeeld van een Koerdische vrouw 

die zich veel zorgen maakt over haar familie in Syrië, en die huilend haar 

verhaal doet. Ze vertelde ook in zo’n grote mate betrokken te zijn geweest 

bij ‘cliënten’ van de Paardenberg, dat ze wel eens bij iemands bevalling 

aanwezig is geweest. Voorbeelden die we horen van andere stakeholders 

¹¹ www.socialekaartdenhaag.nl
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is dat ze op kerstavond nog kerstpakketten aan het rondbrengen was en 

dat ze een politieagent ‘in de nek sprong’ omdat deze een zwerver wilde 

oppakken. Stakeholders zien, net als wijzelf, dat binnen de Paardenberg 

momenteel alleen de diaconaal werker echt deze rol expliciet heeft. Ze geeft 

zelf meermaals aan eigenlijk te weinig tijd te hebben deze functie goed in te 

kunnen vullen, omdat ze teveel wordt opgeslokt door de aansturing van de 

dagelijkse gang van zaken.

Wij hebben geen andere organisaties op zichzelf onderzocht, dus we kunnen 

niet inschatten in hoeverre zij op dezelfde manier betrokken zijn bij hun 

doelgroep. En in hoeverre welzijnsorganisaties bijvoorbeeld mensen thuis 

bezoeken om ondersteuning te bieden. Maar onze inschatting op basis van 

de gesprekken die wij met andere organisaties over hun aanbod hebben 

gehad, is dat de ondersteuning van de diaconaal werker verder gaat dan wat 

andere organisaties doen.

Vergelijking hulpverlening
De tweede categorie ondersteuning van de Paardenberg, waarbij mensen 

terecht kunnen in het inloopspreekuur en hulp kunnen krijgen op het gebied 

van geldzorgen en gezondheidsklachten wordt in de wijk opgepakt door de 

gemeentelijke en welzijnsorganisaties. Ook de eerder genoemde wijkcentra 

spelen hierin een rol. Voor inkomensondersteuning en schuldhulpverlening 

kan men terecht bij de gemeente Den Haag. Maar ondersteuning in de zin 

van voorlichting wordt ook gegeven bij de buurtcentra. En voor een lening 

of financiële ondersteuning kunnen inwoners terecht bij de gemeentelijke 

kredietbank en bij organisaties en fondsen gericht op specifieke 

ondersteuning bij bijvoorbeeld schoolgeld of geld om te sporten. Een plek 

waar mensen geholpen worden met het krijgen van inzicht in hun financiële 

situatie is het Zebra XL servicepunt dat ook in de Julianakerk gevestigd is. 

Zebra verwijst mensen ook door als ze vragen hebben over arbeid of zorg. 

Ze doen ook aan mantelzorgondersteuning en zijn burenhulpcentrale. De 

doorverwijsfunctie naar zorgverleners heeft de Paardenberg ook. 

Wat we horen van stakeholders is dat er een groot verschil is tussen de 

Paardenberg en Zebra XL, en dat verschil wordt in diverse gesprekken 

aangehaald en benadrukt. Bij Zebra, kunnen mensen terecht voor 

ondersteuning, maar wel onder voorwaarden. Stakeholders geven aan 

dat Zebra veel beperkter tijd heeft voor mensen, en dat ze zelf met targets 

werken. Je kan ook niet met alle problemen terecht bij Zebra. Stakeholders 

geven aan dat de Paardenberg ‘gaten’ opvult die Zebra laat vallen, en zelfs 

dat de dienstverlening van de Paardenberg beter is dan die van Zebra.

“Hiernaast zit het servicepunt. Dat is veel zakelijker. ‘Voor wie kom je, 

met wie heb je een afspraak, heb je dit en dat formulier mee’. Hier word 

je begroet, je krijgt een kop thee, je kan even rustig zitten.”

“Volgens gemeentelijk beleid helpt het servicepunt met het invullen van 

formulieren. Maar dat mag wel alleen in het Nederlands.” 

“Ze doen dat beter dan Zebra, dat durf ik gerust te zeggen. Ze werken er 

vanuit een passie. Ik werk liever met vrijwilligers, dan met professionals. 

Die zeggen het is vijf uur, ik moet naar huis.”

“Dan maar naar … [naam andere welzijnsorganisatie], dat is de minst 

slechte van de welzijnsorganisaties. Zebra pakt miljoenen, maar ze 

kunnen niet eens één keer per jaar meedoen met een activiteit van mij.”
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Vergelijking cursussen en activiteiten
De laatste categorie ondersteuning van de Paardenberg is aanbod gericht 

op het ontwikkelen van vaardigheden of gericht op ontspanning (fietsles 

en taalles, yoga, schilderles). Het aanbod gericht op het ontwikkelen 

van vaardigheden en dan met name Nederlandse taalles, wordt op 

verschillende plekken in de wijk georganiseerd. Wanneer we zoeken op 

taalles (Nederlands als tweede taal en taal in de buurt) op de sociale kaart 

van Den Haag, zijn er binnen een straal van 1 km van de Paardenberg 

14 andere aanbieders. Wanneer we zoeken naar fietsles zijn er 3 andere 

aanbieders in een straal van 1 km van de Paardenberg. Ook aanbod gericht 

op ontspanning of sport wordt op diverse plekken in de wijk aangeboden. 

Naast sportlessen bij sportscholen, wordt er in de wijkcentra bijvoorbeeld 

tai-kwando georganiseerd, er zijn wandelgroepen, taalcursussen (Urdu, Hindi 

en Turks bijvoorbeeld), muziek-en zanglessen enzovoorts. Ook in dit opzicht 

is de Paardenberg dus niet uniek.

Maar, zoals ook in hoofdstuk 2 beschreven, worden mensen naar deze 

activiteiten doorgestuurd door de coördinator of vrijwilligers van de 

Paardenberg als ze denken dat mensen er wat aan hebben. Of andersom, 

wordt juist bij deze activiteiten gesignaleerd of mensen misschien ook wel 

een goed gesprek, of ondersteuning nodig hebben op andere vlakken. Die 

gelegenheid wordt dan ook geboden binnen de Paardenberg. Het aanbod 

van deze activiteiten staat dus niet op zich, maar hangt samen met het totale 

aanbod aan ondersteuning dat de Paardenberg biedt aan de doelgroep. 

Dat is een verschil met andere aanbieders waar men echt alleen komt 

voor het aanleren van een activiteit (al zijn er ook andere aanbieders waar 

doorverwijzingen mogelijk zijn binnen de eigen organisatie). 

Een belangrijk verschil tussen deze groep stakeholders en de Paardenberg 

is dat de Paardenberg op dit moment financieel onafhankelijk van 

de gemeente en gemeentelijk beleid, opereert. Andere organisaties 

krijgen wel financiering onder andere van de gemeente. Daaraan zijn 

prestatieafspraken verbonden die richting geven aan wat de organisatie 

wel en niet kan doen. Dat maakt bijvoorbeeld dat er grenzen zitten aan de 

dienstverlening richting cliënten/inwoners. Die grenzen zitten er ook aan 

de samenwerkingen die de organisatie kan aan gaan. Omdat veel van deze 

organisaties gesubsidieerd worden uit dezelfde gemeentelijk ‘pot’ zijn ze 

op een bepaalde manier ook concurrenten. Deze partijen geven aan de 

Paardenberg niet als concurrent te zien.

“Verhalen gaan in de wijk dat verschillende welzijnsorganisaties allerlei 

bijbedoelingen hebben. Er is vanuit inwoners een gezonde scepsis naar 

welzijn. Die mensen moeten vooral targets halen. En het is een paar keer 

gebeurd dat welzijnswerkers elkaar vliegen afvangen en met de eer van 

de ander strijken als er iets moois is gebeurd.”

Wat wij zelf in het onderzoek wel merken, als verschil tussen de Paardenberg 

en de overige aanbieders, is dat waar vrijwilligers van de Paardenberg 

in ieder geval voor een deel uit de wijk zelf komen, dat bij de overige 

aanbieders eigenlijk nooit zo is. Professionals wonen niet in Transvaal zelf. 

Ze geven aan niet in Transvaal te willen wonen omdat ze ‘werk en privé 

gescheiden willen houden’. Dat maakt wel een verschil in de beleving van de 

problemen van de wijk en haar wijkbewoners, ze ervaren die dus niet aan 

‘den lijve’ maar altijd uit tweede hand.

Buurtvader van een welzijnsorganisatie over de politie: “Ze doen alsof ze 

je collega zijn, maar zijn dat niet. Zeker niet buiten diensttijd.”
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We zien dat bijna al het aanbod dat de Paardenberg heeft, ook op andere 

plekken in de wijk wordt aangeboden. Andere aanbieders bieden daarnaast 

aanvullende activiteiten, te veel om hier op te noemen, die de Paardenberg 

niet aanbiedt. De Paardenberg werkt wel op een andere manier dan de 

andere instellingen. Er zitten weinig voorwaarden of zelfs grenzen aan 

de dienstverlening, en we zien dat de mate van betrokkenheid vanuit de 

Paardenberg waarschijnlijk groter is dan bij andere organisaties. Daarin zit 

dus wel degelijk een groot verschil met andere organisaties.

4.1. De positie van de Paardenberg ten opzichte van omliggende  
 religieuze organisaties
Zoals in de disclaimer in hoofdstuk 1 aangegeven, hebben we in ons 

onderzoek moeite gehad om binnen te komen bij religieuze organisaties. 

Enkelen hebben we wel gesproken. Via interviews kwamen we soms uit 

op nieuwe plekken, doordat mensen ons doorverwezen naar instanties en 

gebedshuizen die volgens hun belangrijk waren voor ons onderzoek. Uit 

gesprekken met deze gebedshuizen blijkt dat hun aanbod met name gericht 

is op het verspreiden van religie, maar dat ze ook verschillende activiteiten 

ondernemen. De organisaties die we gesproken hebben zetten we hieronder 

kort uiteen. 

Turkse-Islamitische Culturele Stichting (Türk İslam Kültür Vakfı)
De Turks-Islamitische Culturele Stichting, die pal naast de Paardenberg zit, 

hebben we gesproken. Ze begonnen als een kleine stichting op de hoek van 

de straat tegenover de Paardenberg (“we mochten toen voor het maken 

van de Iftar gebruikmaken van de keuken in de Paardenberg”) en zijn 

ondertussen uitgegroeid tot een volwassen stichting voor Turkse moslims 

in Transvaal en daaromheen. Ze hebben in hun grote gebouw een moskee 

met ruimten voor mannen en vrouwen. Daarnaast organiseren ze een 

inloopplek voor jongeren met een pooltafel en een Playstation, waar aan het 

einde van de dag soms wel 60 jongeren komen. Ze begeleiden jongeren ook 

met hun huiswerk en geven lessen in wiskunde, Arabisch en de  Koran. Ze 

hebben een naaiclub speciaal voor vrouwen. Ook begeleiden ze mensen die 

vastlopen in de bureaucratie of zorg. De voorzitter van de stichting gaat zelf 

met ‘casussen’ naar het sociaal wijkteam. Bij problemen van mensen, zet de 

stichting de hulpvraag ook uit binnen de eigen gemeenschap. 

“Een Turks gezin dat op straat dreigde te komen zocht hulp bij de 

gemeente. De politie nam contact op met mij, met de vraag of ik iets kon 

betekenen voor deze dame en haar twee kinderen. We hebben toen een 

alert gestuurd naar onze achterban. We kregen binnen een uur wel 10 

aanmeldingen. Samen met de vrouw hebben we toen gekozen waar we 

op zouden reageren. Uiteindelijk heeft ze via deze weg voor 6 maanden 

onderdak gevonden. Toen had de gemeente een 

woning voor haar beschikbaar.”

In principe biedt de Turks-Islamitische Culturele Stichting dus deels dezelfde 

activiteiten en ondersteuning als de Paardenberg. Over het algemeen ligt de 

focus wel op het beleven van het geloof; er worden islamitische uitvaarten 

verzorgd en het pand heeft zelfs een mortuarium. Ook worden er vanuit de 

stichting bedevaarten naar Mekka georganiseerd.

De bestuurder van de stichting vertelt dat hij intensief contact heeft met 

andere organisaties in de wijk. Om samen te werken aan saamhorigheid, 

leefbaarheid en respect in Den Haag en in Transvaal. Hij komt de 

coördinator van de Paardenberg incidenteel tegen als netwerkpartner en ze 

hebben goed contact:
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“Ik kan er zo door de deur vallen.”

Hij ziet dat de Paardenberg een belangrijke plek is in de wijk. Dat iedereen 

binnen kan lopen is heel belangrijk.

Op basis van gesprekken met andere stakeholders, schatten wij in dat 

de ondersteuning aan de achterban die deze moskee/stichting biedt, 

exemplarisch is voor het ‘maatschappelijk werk’ van Islamitische organisaties 

in de wijk. Ze organiseren veel verschillende activiteiten en bieden 

ondersteuning voor mensen uit hun gemeenschap, de nadruk ligt op het 

beleven van, onderwijzen in en verspreiden van het geloof, en ze richten zich 

daarbij op een specifieke ‘zuil’ binnen de Islam.

Het inloophuis (aan de Apeldoornselaan)
Het inloophuis aan de Apeldoornselaan is een evangelisatieproject van 

twaalf gereformeerde gemeenten in Den Haag. Zij kozen ervoor zich te 

vestigen in Den Haag omdat de Protestantse gemeente daar steeds kleiner 

werd. Er was behoefte aan een evangelisatiepost. Er is een inloopfunctie, 

een maaltijdproject, een vrouwen- en een kinderclub. 

“We hebben mensen die bij ons in de inloop komen en die ook wel naar 

de Paardenberg gaan. Die bezoeken soms meerdere inlopen.”

Doelstelling van het inloophuis is evangelisatie. Zij willen een 

gespreksmogelijkheid bieden voor mensen om te praten over het geloof. 

Dat doen ze, onder andere, door een meditatief moment tijdens de inloop 

en een korte Bijbelstudie met het serveren van de soep. Ze wilden ook een 

tienerclub oprichten, maar dat bleek lastig:

“De wijk heeft een wat gesloten cultuur. 

Veel mensen blijven achter hun voordeur.”

Het inloophuis richt zich niet per se op diaconaal werk, zoals de 

Paardenberg: “We vinden het vooral belangrijk om iets van de Bijbelse 

boodschap door te geven”. Omdat het inloophuis aan de Apeldoornselaan 

uit haar voegen groeit, verhuizen ze naar Scheveningen. Daar gaan ze zich 

richten op de volkswijk rondom het pand waar ze zich gaan vestigen. 

De Havenkerk
De doelstelling van de Havenkerk is eenzaamheid bestrijden en mensen bij 

elkaar brengen. “De Paardenberg is een diaconaal buurthuis. Wij zijn echt 

een kerk met een diaconie.” De Havenkerk is een kerk voor mensen die in 

de buurt wonen. Het is een sociaal vangnet, maar bezoekers zullen niet snel 

naar de Paardenberg gaan. 

4.2. Hoe kijken andere partijen naar de Paardenberg
Net als in de vorige paragraaf, delen we ook deze paragraaf op in tweeën. 

Eerst gaan we in op hoe andere wijk-, welzijns- en zorgorganisaties naar de 

Paardenberg kijken, vervolgens kijken we naar het perspectief van andere 

religieuze organisaties op de Paardenberg. 

Andere wijk-, welzijns- en zorgorganisaties
In de gesprekken met andere organisaties in de wijk, is veelvuldig hun 

perspectief op de Paardenberg aan bod gekomen. De Paardenberg wordt 

door de organisaties bijzonder gewaardeerd. Die waardering zit met name 

op de vangnetrol van de Paardenberg. Organisaties zijn bekend met deze rol 

van de Paardenberg en sturen cliënten ook door wanneer deze met ernstige 

problematiek kampen waar de Paardenberg wat in kan doen. 
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“Als ze financiële problemen hebben dan verwijs ik ze naar de 

Paardenberg. Er is wel een info zuil van de gemeente, maar dat gaat 

nog wel eens fout. Maar als ze erover willen praten en mensen willen 

ontmoeten, dan stuur ik ze naar de Paardenberg.”

“Altijd al gezien als vangnet voor de mensen die buiten het systeem 

vallen. Vroeger misschien met een meer religieuze inslag. Die verdwijnt 

naar de achtergrond – anders kan je in deze wijk niet effectief zijn.  

En de Paardenberg is effectief.”

 

“De mensen die bij de Paardenberg komen, komen daar niet voor niets. 

Zij zijn bezig met overleven [financiële problemen, gezondheidszorg]. 

Bezig met hoe ze het einde van de maand gaan halen. Die maken zich 

druk over armoede, hun gezondheid, of waar ze hun kinderen moeten 

opvangen als ze beide werken en geen geld hebben voor opvang. De 

essentiële problemen, daar is de Paardenberg voor.” 

“Biedt voor de zwakkere groep houvast. Ze zijn er voor die zwakkere 

groep. Als er problemen zijn, werpen zij de reddingsboei toe.” 

Sommige stakeholders geven expliciet aan dat ze in de Paardenberg een 

partner herkennen, die met hen helpt het tij in de wijk te keren.

“Er wordt niks van mensen verlangd. Je hoeft je niet aan te melden, je 

hoeft niet op gesprek te komen en beoordeeld te worden, of allerlei 

formulieren in te vullen. Het is voor ons een makkelijke inloop, we 

hoorden bijvoorbeeld net voordat we voor dit interview kwamen nog 

een signaal van iemand, over haar vriendin. 

Daar gaan we straks dus langs.”

“Ik kan bij hen terecht, en zij bij ons. We kunnen elkaar de hand 

schudden. We zijn met elkaar samen aan het vechten. We delen ook 

mooie momenten. Het is fijn dat de Paardenberg er is en 

dat je het niet in je eentje hoeft te doen.”

Organisaties in de wijken roemen de Paardenberg ook als oren en ogen 

van de wijk, ze hebben een goed zicht op wat er leeft en speelt. Daarnaast 

wordt veel waardering gegeven voor de ondersteuning van de Paardenberg 

aan daklozen, vluchtelingen en ongedocumenteerden. Voor deze 

groepen heeft de Paardenberg (en het Wereldhuis) niet alleen specifieke 

ondersteuning, maar ook de expertise om deze ondersteuning te leveren, 

die volgens organisaties essentieel is in de zorgketen om deze doelgroepen 

heen. Andere partijen benoemen expliciet dat het fijn is dat men bij de 

Paardenberg altijd terecht blijft kunnen, ook als mensen ergens anders niet 

meer terecht kunnen.

Stakeholder: “Ik heb ooit een schoonmaakster gehad, een Filipijnse, 

die illegaal was. Dat had ik niet door. Toen zij zwanger werd hielp de 

Paardenberg ze. Dat hoorde ik dus later, dat die hadden geholpen met 

vertalingen zodat ze kon bevallen. Kom daar maar eens 

bij andere organisatie om.”

“Ze zijn er voor mensen die elders uitgekotst worden. Een rustplek voor 

hen die het moeilijk hebben. Vooral dat ze werken met illegalen en 

ongedocumenteerden is uniek.”

We zien dat het overige aanbod van de Paardenberg, zoals de fietslessen 

en schilderen, in veel mindere mate bekend is bij de stakeholders dan de 

vangnet-activiteiten. Wat bovendien opvalt, is dat bij andere organisaties ook 

niet altijd het verschil duidelijk is tussen wat de Paardenberg doet, en wat 
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Zebra doet. We zien ook dat Zebra zich (gedeeltelijk) afficheert met hetzelfde 

type ondersteuning. Denk aan bijvoorbeeld hulp bij de administratie en het 

lezen van brieven.

“Waar is het servicepunt dan? Waarom gaan deze mensen niet naar de 

gemeente? Zit servicepunt XL niet ook in de kerk? 

Ja dus, dus dat is niet handig, is heel inefficiënt.” 

Wat we horen van stakeholders, en ook zien in tijdens bijeenkomsten, is 

dat de diaconaal werker een enorm netwerk heeft. Specifiek heeft Jeannet, 

meer dan veel andere organisaties, goede ingangen bij andere religieuze 

instellingen, zoals de omliggende moskeeën. We hebben gezien tijdens een 

bijeenkomst dat Jeannet dan ook gevraagd wordt om contact te leggen met 

die moskeeën, als er bijvoorbeeld iets gezamenlijks georganiseerd wordt. 

De Paardenberg wordt door stakeholders herkend als ‘neutraal terrein’ in 

die zin dat het niet op één specifieke groep gericht is. Er is geen selectie 

‘aan de poort’, iedereen is welkom. Dat heeft voordelen op gebied van 

cultuurspecifieke taboes bijvoorbeeld, en als mensen iets willen bespreken 

buiten hun eigen netwerken. 

“Het voelt alsof we vanuit dezelfde visie werken vanuit dezelfde 

overtuiging. Zijn vanuit dezelfde visie in de wijk bezig, niet van een 

bepaald geloof of van een bepaalde cultuur. 

Andere organisaties zijn heel erg ingedeeld.” 

“Iedereen trekt wel naar de Paardenberg, gaat helemaal niet zo om 

geloof. Dat heb je in een wijk als deze ook echt nodig. Trekt nog wel 

christenen aan. Je hebt een plek nodig waar je je veilig en geborgen 

voelt, niet perse een kerk. Komen ook hindoes en moslims, iedereen kan 

daar terecht. Dat is bij de rest juist niet, die zijn heel geseculariseerd.”

Daarbij geven sommige stakeholders ook aan dat het een voordeel is dat 

de Paardenberg voortkomt uit autochtone, christelijke roots. Dus dat ze 

georganiseerd zijn volgens Nederlandse normen en waarden. Deze behoefte 

komt voort uit een zorg van enkele stakeholders dat er helemaal niets 

Nederlands meer aan de wijk is.

 “Paardenberg is wel een beetje weggedrukt nu daarachter. Maar die 

koffieruimte is zo belangrijk. En dat het vanuit de Nederlandse cultuur 

en het christendom gebeurt dat is zo belangrijk. Het is de laatste 

strohalm in de wijk. En niet als tegenstander, maar met 

een uitgestoken en vredelievende wijze de hand geven. 

Je kan mensen daar ombuigen tot Nederlanders.”

“Paardenberg is ook een beetje tegenhang van alleen maar moslim. 

Alleen al daarom niet weg. Het is er heel divers. Mensen komen daar 

voor een praatje, een kopje koffie. Ik ontmoet wel eens Nederlandse 

mensen hier die dan zeggen, als ik iets nodig heb 

dan ga ik naar de Paardenberg.”

Andere religieuze organisaties in de wijk
De andere religieuze organisaties in de wijk zijn volgens stakeholders 

behoorlijk op zichzelf gericht. Ze hebben niet altijd veel contact met andere 

partijen. Dat zien wij ook vanuit de connecties van de Paardenberg en 

andere ‘Nederlandse’ stakeholders. Wat wij van de naastgelegen moskee 

hebben gehoord is dat ze de Paardenberg wel belangrijk vinden. Maar 

vooral ook vanuit de Nederlandse traditie. 

“Nalatenschap, onze [Islamitische] gemeenschap vindt dat heel 

belangrijk. Behouden wat er was. Er was sprake van dat de kerk 

misschien een moskee zou worden, maar 

het is goed dat dat niet gebeurd is.” 

|4. De positie van de Paardenberg ten opzichte van andere stakeholders



De Paardenberg | De rol en positie van de Paardenberg in Transvaal53

Vanuit de andere kerken die wij hebben gesproken, zien wij dat zij vooral 

hun missionaire rol benadrukken, en minder hun diaconale presentie in de 

wijk.

“De Paardenberg is het ultieme voorbeeld van diaconale aanwezigheid.”

Ze zien in de Paardenberg een partij die zich juist vanuit de presentie-

methodiek richt op de onderkant van de samenleving. Soms distantiëren ze 

zichzelf hier juist van.

Medewerker Havenkerk over de Paardenberg; 

‘Er wordt dan grappend gezegd “Het lijkt hier wel Parnassia”.’ 

4.3. De rol van de Paardenberg binnen de Protestantse Kerk/Stek
Om meer inzicht in de context te krijgen waarbinnen de Paardenberg 

opereert, zijn we tot slot in gesprek gegaan met medewerkers van Stek. In 

deze paragraaf zetten we de bevindingen uit die gesprek op een rij. Daarbij 

raken de antwoorden aan (een van) de aanleiding(en) voor het onderzoek, 

om meer beeld te krijgen van welke rol de Paardenberg in de Transvaalwijk 

speelt en zou moeten spelen voor de Protestantse Kerk in Den Haag. 

De Paardenberg is een van de buurt-en-kerkhuizen van Stek. In vergelijking 

met de andere buurt-en-kerkhuizen van Stek, zien we vier verschillen. De 

eerste is dat op de Paardenberg nog een inloopspreekuur is, waar dat op de 

andere locaties bijna niet meer het geval is. Binnen Stek wordt deze functie 

gezien en ook goed benut:

Medewerker Stek; “Het inloopspreekuur van de Paardenberg is 

uniek, want het loopt goed. Bij De Oase is het teruggebracht en bij de 

Lukaskerk is het helemaal gestopt. Dus gebeurt het in deze omgeving 

alleen nog op de Paardenberg. En dat komt door de ondersteuning van 

Jeannet. Doordat zij vaak vergaderingen bijeenroept en begeleidt.” 

“Eens per jaar kom ik bij de Paardenberg. Dan schuif ik aan bij het 

inloopspreekuur en maak ik er een verslagje van. Wat me dan opvalt 

is dat het team goed op elkaar is ingespeeld en dat ze langdurig 

verbonden zijn aan de Paardenberg. De sfeer is er prettig en 

ze zijn goed op de hoogte van regelingen.” 

Een tweede verschil is het feit dat de Paardenberg juist in veel mindere 

mate de functie vervult van ‘reguliere’ kerk. We hebben gezien dat andere 

buurt-en- kerkhuizen geen inloopfunctie hebben en zich richten op het 

bestendigen van een kerkelijke gemeenschap en het verspreiden van het 

geloof. 

Hoewel de Paardenberg zelf geen officiële wijkgemeente is zijn er wel 

degelijk ‘kerkelijke’ aspecten aan het werk dat zij doet in Transvaal. Zo wordt 

er een keer per maand een viering gehouden met een maaltijd. 

Medewerker Stek; “Wat ook kerkelijk is, is de langdurigheid, het geen 

verschil maken tussen afkomsten, het feit dat iedereen welkom is en 

stabiele aanwezigheid. Bij de Paardenberg kijkt niemand op zijn horloge. 

Dat is iets wat ambtenaren veel moeilijker doen. Bij de Paardenberg 

zijn geen targets waardoor je meer je doel bereikt. Er is veel ruimte. Dat 

valt binnen de presentietheorie van aanwezig blijven. Daar waar je de 

aanwezigheid van de ander viert, ben je kerk. 

Het is maar een kwestie van definitie.” 

Hier willen wij graag een kanttekening vanuit het onderzoek bij maken. 

Tijdens het veldwerk in de buurt zagen wij ook dat veel mensen in de 

wijk naar ‘de kerk’ wijzen als wij hen vragen naar ‘de Paardenberg’. Het 

kerkgebouw en het buurt-en-kerkhuis zijn met elkaar verbonden en die 

verbinding gaat voor buurtbewoners van Transvaal en bezoekers van de 

Paardenberg verder dat alleen het gebouw. Tijdens ons veldwerk hebben 
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we verschillende keren (zowel van bezoekers als wijkbewoners) gehoord 

zij juist graag bij de Paardenberg (zouden) komen omdat ze weten dat de 

Paardenberg werkt vanuit een religieus oogpunt. En omdat ze zelf ook 

religieus zijn, geeft dat vertrouwen, ook al is het niet vanuit hun eigen 

geloofsgemeenschap. Dat maakt dat ze de Paardenberg mogelijk eerder 

benaderen dan een reguliere zorginstelling die niet op basis van het geloof 

werkt. 

Een derde verschil met andere locaties is de ‘leeftijd’ van de Paardenberg. 

De Paardenberg in de Julianakerk is een van de oudste locaties. 

Medewerker Stek; “Het is de oudste locatie, iedereen kent het.”

Een vierde onderscheid van de andere buurt-en-kerkhuizen is de locatie van 

de Paardenberg. De wijk (Transvaal) is er een die een bijzonder uitdagende 

samenstelling kent en waar veel armoede is. Het is niet de enige wijk in 

Den Haag waarin dit speelt, maar in de Transvaalwijk zijn deze problemen 

wel groot en urgent. De meeste andere buurt-en-kerkhuizen van Stek zijn 

gevestigd op plekken die door de jaren heen ten positieve zijn veranderd. 

Armoede is er minder geworden (of heeft zich verschoven naar andere 

plekken in de stad).

Medewerker Stek; “De Paardenberg doet waarvoor ze is opgericht.  

Dat kan ik beantwoorden voor de inloopspreekuren. Die beantwoorden 

een grote vraag. Door de laagdrempeligheid, dat het gratis is etc. 

Dat hebben bevolkingsgroepen daar nodig, 

dat ze er langdurig terechtkunnen.”

De Paardenberg wordt door medewerkers van Stek soms zelfs gezien als 

ultieme manier van werken volgens de presentieleer en is misschien wel 

‘het vlaggenschip van Stek’. Uit de gesprekken met medewerkers, komt de 

spanning die er zit tussen het zijn van buurt- en-kerkhuis in een wijk waar 

geen wijkgemeente meer is, niet sterk naar voren. Veel meer wordt juist 

de nadruk gelegd op hoe de Paardenberg uitstekend invulling geeft aan 

wat het betekent om ‘kerk’ te zijn. Er wordt ook benadrukt dat deze manier 

van kerk zijn, ook goed past in een wijk als Transvaal. Het laat zien dat voor 

de medewerkers van Stek die wij hebben gesproken, er geen spanning zit 

op het hebben van een buurt-en-kerkhuis op een plek waar je zelf geen 

gemeente meer hebt zitten.

Kortom, we zien dat de Paardenberg binnen de andere Stek locaties een 

bijzondere positie heeft. Het kan de nadruk leggen op diaconale presentie, 

en dat wordt herkend en erkend door de andere locaties. 
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Onderzoeksvraag 3: Impact tov andere stakeholders
Welke rol vervult de Paardenberg in Transvaal ten opzichte van andere 

stakeholders in de wijk of stad? Hoe verhoudt het aanbod van de 

Paardenberg zich tot het aanbod en de (gewenste) ondersteuning van 

andere instanties op het gebied van zorg, welzijn, wonen, onderwijs en 

de overheid?

4.4. Conclusie: De impact van de Paardenberg voor Transvalers
In deze paragraaf beantwoorden we onderzoeksvragen 3 en 4.

Stakeholders van zorg- en welzijnsorganisaties die wij spreken, geven aan 

dat de Transvaal een ‘probleemwijk’ is. De bewoners kampen van met 

diverse persoonlijke problemen. De complexiteit en veelheid van problemen 

stellen hulpverleners in de wijk voor stevige uitdagingen. Dat zien we ook 

terug in de dienstverlening van de Paardenberg. Het helpen van mensen 

is absoluut niet eenvoudig. De dienstverlening van de Paardenberg is met 

oog op de grote problematiek in de wijk, een belangrijke aanvulling op het 

aanbod van ‘reguliere’ zorg- en welzijnsorganisaties.

Een verschil met reguliere zorg- en welzijnsorganisaties is dat iedereen 

welkom is bij de Paardenberg. Je hoeft niet bij een specifieke doelgroep 

te horen en je hoeft niet aan voorwaarden te voldoen om voor hulp aan 

te kunnen kloppen. De Paardenberg is neutraal terrein. Mensen van 

verschillende achtergrond en pluimage kunnen er terecht. 

Deze vangnetfunctie van de Paardenberg is tamelijk uniek voor de wijk. 

Net als het bieden van een luisterend oor, voor iedereen en voor ieder 

probleem. De talloze activiteiten die er georganiseerd worden, worden 

ook op andere plekken in de wijk georganiseerd¹². Maar we hebben in het 

vorige hoofdstuk gezien dat de meerwaarde van de Paardenberg voor haar 

bezoekers niet verscholen zit in de activiteiten, maar in de manier waarop zij 

deze aanbiedt. 

De Paardenberg werkt vanuit de presentiemethodiek. We zien dat deze 

manier van werken een heel andere uitgangspositie heeft dan die van de 

zorg- en welzijnsorganisaties die een opdracht hebben om ‘problemen’ op 

te lossen (en werken met doelgroepen, targets en prestatieafspraken). Het 

zijn van een plek waarbij mensen zomaar en zonder voorwaarden binnen 

kunnen lopen, is uniek in de wijk.

In Transvaal zijn er voldoende professionele organisaties die de doelgroep 

ook van hulp en ondersteuning voorzien. Die partijen zijn, in tegenstelling tot 

de Paardenberg, financieel niet onafhankelijk van de gemeente Den Haag. 

Zij hebben prestatieafspraken met hun subsidieverstrekker. Dat beperkt ze 

per definitie in de mate van flexibiliteit in hun werkwijze, en die flexibiliteit 

kenmerkt de Paardenberg juist. 

Bovendien horen we van stakeholders dat er in verschillende culturen, 

op bepaalde problemen een schaamte, een taboe of stigma heerst. Bij 

reguliere organisaties zullen de problemen, als ze boven water komen, 

geregistreerd moeten worden en/of actie op ondernomen moeten 

worden. Bij de Paardenberg staat het zijn van een luisterend oor voorop. In 

vergelijking met reguliere zorg- en welzijnsorganisaties is de Paardenberg 

een laagdrempelige en neutrale plek. Met deze eigenschappen vervult ze 

een belangrijke positie in de wijk. 

¹² Bovendien is er, gezien de grote sociale problematiek in de wijk, voldoende behoefte aan die activiteiten. 
In die zin voorziet de Paardenberg daar ook in een behoefte.
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Onderzoeksvraag 4: Rol tov omliggende religieuze organisaties
Hoe verhoudt de Paardenberg zich tot religieuze organisaties met 

maatschappelijke functies in de omgeving? 

In het Transvaalkwartier zijn er veel gebedshuizen met een maatschappelijke 

functie. Die richten zich met name op een specifieke doelgroep (of ‘zuil’) in 

de wijk. Als je daar geen onderdeel van uitmaakt, of niet van plan bent om er 

onderdeel van te worden, word je niet geacht daar aan te kloppen voor hulp. 

De Paardenberg is, in tegenstelling tot deze gebedshuizen, neutraal terrein. 

Iedereen kan er terecht.

Het werken vanuit een kerk biedt het voordeel dat toegang tot andere 

religieuze instellingen makkelijker is. We zien dan ook dat de coördinator 

een uniek netwerk heeft onder andere religieuze organisaties in en om de 

wijk, en vaak op haar netwerkrol bevraagd wordt door ‘reguliere’ zorg- en 

welzijnsorganisaties. Het ‘kerk zijn’ betekent ook dat wijkbewoners met 

een ander geloof de Paardenberg eerder of met meer vertrouwen zullen 

benaderen dan een reguliere zorginstelling die niet op basis van een 

geloofsgrondslag werkt. 

Ten opzichte van andere geloofshuizen in de omgeving met een 

maatschappelijke functie in Transvaal is de Paardenberg veel meer neutraal 

terrein en laagdrempelig en een vangnet voor iedereen die buiten de boot 

valt. Het buurt-en-kerkhuis laat zich lastig vergelijken met reguliere kerken of 

gebedshuizen waarin het diaconale werk is vervlochten met het versterken 

en verbinden van de kerkelijke gemeenschap. 

Vanuit de organisatie van Stek zien we dat de Paardenberg gezien wordt 

als ultiem voorbeeld van diaconale presentie in een wijk. Dat er in deze wijk 

geen wijkgemeente meer is, wordt door de medewerkers van Stek die wij 

spreken niet als problematisch ervaren; de aanwezigheid van een buurt-en-

kerkhuis wordt gezien als relevant en nodig. 
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5.  Analyse

In dit hoofdstuk destilleren we op basis van 

de bevindingen en conclusies daaruit, drie 

hoofdconclusies. Deze geven gezamenlijk antwoord 

op de onderzoeksvragen ‘welke meerwaarde heeft 

de Paardenberg in de wijk Transvaal?’ en ‘aan welke 

behoeften komt de Paardenberg tegemoet?’.
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5.1. De Paardenberg is een belangrijke schakel in de 
 participatiesamenleving
In dit onderzoek hebben we het aanbod van de Paardenberg vergeleken 

met dat van andere reguliere organisaties (zorg- en welzijnsorganisaties) en 

met dat van religieuze organisaties. In vergelijking met reguliere organisaties 

zien we dat er op het eerste gezicht overlap zit in aangeboden activiteiten en 

ondersteuning, maar dat de organisaties vanuit een heel ander vertrekpunt 

werken. Reguliere zorg- en welzijnsorganisaties werken vanuit een opdracht 

van de overheid. Ze krijgen doorgaans ook expliciete opdrachten mee vanuit 

de overheid, en worden op basis daarvan gefinancierd. Wanneer we kijken 

naar de religieuze organisaties dan zien we dat deze meestal vanuit een 

missie werken om het geloof te verspreiden, en om dat te bereiken of als 

aanvulling daarop, maatschappelijke ondersteuning, te bieden. 

De huidige zorg- en welzijnsstructuur is gedecentraliseerd sinds 2015, 

en de verantwoordelijkheid voor het welzijn van burgers is volledig bij 

gemeenten komen te liggen. Gelijktijdig met de overdracht van taken, 

vond er een bezuiniging plaats vanuit de gedachte dat de overheid de 

zorg efficiënter en goedkoper kon organiseren. De gemeente opereert 

immers dicht op de burgers. Met deze overgang van zorgtaken naar de 

gemeente ontstond er ook een ‘paradigmashift’. Niet langer is de overheid 

verantwoordelijk voor het verzorgen van de behoeften van burgers die 

ondersteuning nodig hebben, zoals in de vroegere verzorgingsstaat, maar 

burgers zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen wel en wee en dat van 

hun omgeving. Bij persoonlijke problemen worden burgers aangespoord 

om die zelf op te lossen, samen met hun netwerk, voordat hulp geboden 

wordt vanuit de overheid en door de overheid gesubsidieerde organisaties. 

In de ‘participatiesamenleving’ wordt gewerkt volgens het uitgangspunt 

van zelfredzaamheid. Voor zorg- en welzijnsorganisaties betekent dat een 

‘kanteling’ of een ‘transitie’, waarbij problemen zoveel mogelijk voorkomen 

moeten worden en de cliënt zelf de regie heeft. Wanneer cliënten bij 

zorgorganisaties terecht komt wordt er een plan met ze gemaakt, om zo snel 

mogelijk weer verder te kunnen in het leven en wordt er gekeken hoe ze hun 

eigen netwerk ook voor dat plan kunnen gebruiken. 

Het voorveld speelt in de participatiesamenleving een belangrijke 

rol. Voor dat voorveld vinden we online vele definities, maar hiermee 

bedoelen wij de voorzieningen rondom de inwoner, die hij kan inzetten 

voordat hij van professionele hulp gebruik gaat maken. Dus ‘eigen kracht’, 

mantelzorgers en vrijwilligersorganisaties. De Paardenberg vervult deze 

voorveld functie. Vanuit de gesprekken in de intake, de koffie inloop en 

de een-op-een gesprekken met de diaconaal werker, komen signalen van 

levensproblematiek op tafel en kan hier direct op gereageerd worden. Soms 

met een luisterend oor en soms door directe praktische ondersteuning te 

bieden. In die zin heeft de Paardenberg een preventieve functie en voorkomt 

het (soms) dat bezoekers gebruik moeten maken van zwaardere zorg.

Zoals aangegeven heeft de Paardenberg ook de functie van vangnet of 

achtervang. Deze functie wordt in literatuur over de zorg of de participatie-

samenleving niet gedefinieerd, maar hiermee bedoelen we dat de 

Paardenberg ook aan de achterkant van de zorgketen een functie heeft. Als 

mensen niet meer ergens anders terecht kunnen, uitbehandeld zijn, niet 

(meer) aan de voorwaarden voor hulp elders voldoen, dan kunnen ze toch 

nog terecht bij de Paardenberg.

Wat we zien is dat de bezoekers -wanneer ze bij de Paardenberg 

aankloppen- vaak al in contact zijn met diverse andere zorginstanties en de 

overheid. Waar deze organisaties concrete hulp bieden, kan de Paardenberg 
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soms wat extra mentale ondersteuning bieden. Dus ook tijdens de 

behandeling vanuit andere organisaties, biedt de Paardenberg aanvullende 

ondersteuning waarvoor binnen andere organisaties niet altijd ruimte is.

We zien dat de wijkbewoners van Transvaal eigenlijk invulling geven aan de 

uitgangspunten van de participatiesamenleving. Juist vanuit hun culturele 

achtergronden is het belangrijk om problemen eerst met hun eigen familie 

en netwerk te bespreken en op te lossen. Maar de problemen in deze 

wijk zijn groot. Problemen hangen met elkaar samen en mensen ervaren 

vaak verschillende soorten problemen. Tussen bijvoorbeeld armoede en 

gezondheid bestaat een stevige correlatie. Bovendien hebben in Transvaal 

veel mensen problemen. Dat betekent dat de netwerken van mensen 

minder draagkracht zullen hebben dan in andere wijken. Het netwerk is 

in zichzelf niet sterk. Daar komt nog bij dat problemen waar in de eigen 

cultuur een taboe op heerst, niet besproken kunnen worden in de eigen 

kring. Tot slot kent de wijk veel ‘nieuwkomers’ die een beperkt netwerk 

hebben. Kortom, ondanks dat de bewoners waar mogelijk invulling geven 

aan zelfredzaamheid en problemen oplossen in hun eigen netwerk, zijn de 

problemen te groot en het netwerk niet sterk genoeg om problemen zelf op 

te lossen. Ondersteuning is noodzakelijk.

Niet alleen de positie van de Paardenberg in de zorgketen maakt de 

organisatie verschillend van reguliere zorg- en welzijnsorganisaties. 

De Paardenberg werkt volgens de presentieleer. Hieraan ligt een 

onvoorwaardelijkheid ten grondslag; er hoeft niets tegenover de hulp 

gesteld te worden. In de Paardenberg wordt er van de ander niets 

gevraagd, geen wederkerigheid in bijvoorbeeld veranderen van eigen 

gedrag of evangelisatie. Er wordt niet geoordeeld over de hulpontvanger. 

Daarmee gaat werken vanuit de presentieleer, op veel punten diametraal 

in tegen de (impliciete) uitgangspunten van de participatiesamenleving 

en organisaties die binnen dat paradigma hun werk doen. De punten 

waarop de Paardenberg anders werkt, ten opzichte van professionele 

(overheidsgefinancierde) organisaties, hebben we op een rij gezet in 

onderstaande tabel. 

Professionele organisaties in de 
participatiesamenleving

De Paardenberg vanuit de 
presentieleer

Zelfredzaamheid stimuleren om zo min 
mogelijk een beroep te hoeven doen op de 
organisatie

Onderdeel worden van het leven en 
netwerk van de inwoner

Onder voorwaarden mogen helpen. Begint 
bij specificatie van de doelgroep.

Onvoorwaardelijke bijstand. Veel tijd 
en ruimte. Er zijn voor wie dat nodig 
heeft. Aansluiten bij eigen taal en bij 
behoeften

Specialisatie. Organisaties richten zich op 
onderdeel van de problemen

Generalisatie: voor alle vragen kan 
men terecht. Mens wordt ook als 
geheel gezien

Participatieladder is uitgangspunt waarbij 
een zekere mate van vooruitgang wordt 
nagestreefd.

Men is goed zoals hij is. Er wordt niets 
terugverlangd voor de gegeven hulp

In de tabel staan de kenmerken van de verschillende manieren van werken 

tegenover elkaar. Maar in de praktijk zien we vooral dat het werken (zorgen) 

vanuit de presentieleer een belangrijke toevoeging is op andere (reguliere) 

zorg en ondersteuning. Het zijn van een voorveldfunctie en een vangnet aan 

de achterkant zijn noodzakelijke functies die in een participatiesamenleving 

ingevuld dienen te worden om deze te kunnen doen slagen. Daarvoor 

zijn organisaties als de Paardenberg, die op een andere manier werken, 

daardoor op een andere manier cliënten aanspreken en op een andere 

tijdstip in hun leven betrokken raken, van grote toegevoegde waarde. 

Vanuit het perspectief van de cliënt is het van grote waarde om gedurende 
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een problematische fase in zijn of haar leven, een partij te vinden die 

onvoorwaardelijk klaar staat met een kop koffie, een luisterend oor en 

aanvullende ondersteuning waar dat nodig is. Het maakt het mogelijk te 

kunnen blijven meedoen in de maatschappij, en als persoon gezien en 

erkend te blijven worden.

5.2. De Paardenberg helpt mensen te helpen
In dit onderzoek spraken we veel mensen, die met grote sociale 

problematiek kampen. Die dakloos zijn, ongedocumenteerd, arm en soms 

problemen met hun gezondheid hebben. Het is ons opgevallen dat ook deze 

mensen, waar mogelijk, anderen zullen helpen. Ook uit literatuur blijkt dat 

mensen veel liever een ander helpen, dan zelf geholpen worden (Tonkens, 

Bregman 2019). Dat zorgt zelfs voor een zogenaamd ‘altruïstisch overschot’; 

er is in ons land meer aanbod beschikbaar dan er vraag is als het gaat om 

hulp. We concluderen daarmee dat de functie van een ander kunnen helpen, 

van groot belang is voor de hulpgever. Het kunnen geven van hulp draagt 

bij aan een gevoel van ertoe doen, van eigenwaarde. Als een betaalde baan 

bijvoorbeeld geen optie is, dan kan bijdragen aan iemand anders leven, 

voldoening geven en een plek in de maatschappij.

Net als dat hulp geven, ook in andere culturen, een hoge status heeft, 

heeft het ontvangen van hulp ook een status. In veel culturen is het krijgen 

van hulp van vreemden of professionals, iets zieligs. Niet kunnen leunen 

op je eigen familie of netwerk, is in die culturen pas ‘echte armoe’. Dat 

maakt ook dat er vanuit die culturen een drempel is om hulp te vragen 

aan professionele organisaties. Des te belangrijker is het daarom dat de 

Paardenberg zoveel mogelijk onderdeel is van het ‘gewone’ wijkleven. 

Door voor een kop koffie, of een leuke en zinvolle activiteit terecht te 

kunnen, is de Paardenberg een vertrouwde plek voor wijkbewoners. De 

plek en de vrijwilligers maken dan deel uit van het reguliere netwerk van de 

wijkbewoner. Daarmee wordt de stap om hulp te vragen als dat nodig is, ook 

veel kleiner.

Van de ‘gever’ van de hulp wordt vanuit de presentieleer vooral gevraagd 

nabij te zijn en iemands lijden samen met die persoon te ondergaan en 

te verdragen. Op die manier is vrijwilligerswerk -in de zin van iets voor 

een ander doen- in theorie voor eenieder weggelegd. Dat maakt ook het 

vrijwilligerswerk in de Paardenberg relatief laagdrempelig. Het maakt dat 

de ontvanger van hulp bij de Paardenberg op den duur zich ook zelf in zou 

kunnen zetten om iets voor een ander te betekenen. Daarmee is er ook 

weinig verschil tussen de gever en de ontvanger van hulp, in tegenstelling tot 

professionele organisaties waarin de zorgverlener een professional is en er 

dus automatisch een afstand is tussen gever en ontvanger. 

5.3. De Paardenberg geeft houvast
In de vorige paragrafen hebben we al aangegeven hoe het werken vanuit 

de presentieleer meerwaarde heeft voor de wijkbewoners en de doelgroep. 

Maar ook in bredere zin kan het geloof helpend zijn voor deze doelgroep. 

Het werken vanuit de presentiemethodiek is werken vanuit een verhaal. 

Werken vanuit de Bijbel, met Jezus ‘werkwijze’ als voorbeeld. In een brief aan 

het bestuur van de Protestantse gemeente Den Haag met de titel ‘Geloven 

Gaandeweg’ uit 2011, tekenden medewerkers van Stek op: “Zij ‘lopen in’ 

bij onze vrijwilligers en bij ons en wij trekken een poosje – en vaak langere 

tijd - met elkaar op. Onze christelijke herkomst en bezieling verdoezelen we 

daarbij niet – we worden terecht ook uitgedaagd door onze bezoekers om 

ze te articuleren. Wij vertellen met andere woorden Het Verhaal, maar vaak 
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met andere woorden. Wij Leven het Verhaal: onze bezieling blijkt uit onze 

attitude, uit de manier waarop we er voor de ander willen zijn, de openheid, 

het respect, onze trouw in relaties en de bereidheid om te luisteren en de 

ander het subject te laten zijn van veranderingsprocessen – alle facetten 

van de werkwijze die gewoonlijk met het woord ‘presentiebenadering’ wordt 

samengevat.”

Dat verhaal van presentiebenadering kan dus ook vanuit het geloof 

houvast geven. Het is een wezenlijk ander verhaal dan het (impliciete) 

verhaal van de participatiesamenleving, waarin doorklinkt dat je het zelf 

moet kunnen doen, dat de mens maakbaar is en zelf verantwoordelijk 

voor zijn lot, dat iemand een netwerk moet hebben, dat je om hulp moet 

kunnen vragen, dat je je hulpvraag op zijn minst moet kunnen verwoorden. 

Voor de doelgroep van de Paardenberg, die problemen heeft op het vlak 

van de basisbehoeften van het leven, zijn deze uitgangspunten van het 

verhaal van de participatiesamenleving vaak te veel gevraagd. Dan is Het 

Verhaal achter de presentiebenadering veel genadiger dan het verhaal van 

de participatiesamenleving. En biedt het bovendien een houvast en een 

realistischer perspectief: je bent goed zoals je bent, en ook vanuit je eigen 

mogelijkheden ben je van toegevoegde waarde en kan je goed doen.

Wij kunnen ons goed voorstellen, naar aanleiding van de vele gesprekken, 

dat mensen die het moeilijk hebben ook een verhaal/boodschap nodig 

hebben dat ook voor hen inclusief, haalbaar, invoelbaar is. Dat het geloof 

belangrijker wordt als houvast als het moeilijker met je gaat. En dat het 

geloof dus ook een wezenlijke rol speelt in het bezoeken van een buurt-

en-kerkhuis. Dat ligt misschien voor de hand, maar in het vorige hoofdstuk 

beschreven we al dat het spreken over en het beleven van het geloof dat 

wij wel hebben gezien bij de Paardenberg, lang niet door alle vrijwilligers 

en medewerkers gezien en herkend wordt (zo bleek uit de sessie van 

11 november). Dat komt mogelijk door het impliciete uitdragen van de 

presentiebenadering zoals dat gebruikelijk is. Maar voor de doelgroep 

zou het van groot belang kunnen zijn hier meer expliciet aandacht voor te 

hebben.

We lezen in de brief ‘Geloven Gaandeweg’:’Als mensen worstelen met 

problemen of met zichzelf, dan stopt dat niet op het moment dat er een 

viermoment begint. Sterker nog: de behoefte aan dergelijke viermomenten 

komt zelfs voort uit zo’n worsteling. Zij dragen die worsteling mee naar 

binnen en hun verhalen worden onderdeel de gemeenschappelijke 

bezinning.’

In het volgende hoofdstuk gaan we nader in op hoe deze functie van 

spiritueel houvast verder vormgegeven zou kunnen worden in de 

Paardenberg. 
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6. Aanbevelingen
De Paardenberg klaar 
voor nieuwe opgaven
In dit hoofdstuk doen we op basis van de bevindingen 

en analyse een aantal aanbevelingen voor Stek/de 

Paardenberg. Op basis van de eerste ideeën voor 

aanbevelingen hebben we op 3 december 2019 een 

sessie gehouden met vrijwilligers en stakeholders van de 

Paardenberg. Na het presenteren van de resultaten van 

het onderzoek, gingen de ongeveer 40 aanwezigen aan 

de slag in workshops. Elke groep ging nader in op een 

eigen aanbevelingsrichting. In de bijlage is de opbrengst 

van deze avonden opgenomen. De verdieping van de 

stakeholders heeft gedeeltelijk een plek gekregen in onze 

eigen aanbevelingen.
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bezighouden met het voeren van gesprekken met mensen uit de doelgroep. 

Door deze vrijwilligers bijvoorbeeld een cursus van Stichting Presentie te 

laten doen of een cursus pastorale gespreksvoering, en ze hier specifiek 

op in te zetten. Zo krijgt de coördinator zelf ook meer lucht om naast de 

coördinatie, in te zetten op gesprekken. 

Wanneer je tijd wilt maken hiervoor, kan het zinvol zijn om het huidige 

aanbod van activiteiten tegen het licht te houden. De coördinatie van al 

deze activiteiten, en met name het aansturen van de intake, kost nu veel 

tijd. Door beter samen te werken met stakeholders waarmee al overlap is in 

georganiseerde activiteiten, kan tijd gewonnen worden op activiteiten. Er ligt 

bovendien een mogelijkheid in samenwerking met andere locaties van Stek. 

Door uitwisseling kunnen vrijwilligers van andere locaties eventueel ook 

voor de Paardenberg worden ingezet op specifieke taken (zoals gesprekken 

voeren) of kunnen er activiteiten in samenspraak georganiseerd worden. 

Door één of meerdere vrijwilligers een meer coördinerende rol te geven, kan 

de druk verlicht worden van de coördinator, waardoor ook meer tijd voor 

gesprekken vrijkomt. 

Vertel je verhaal en versterk je positie
Het werken vanuit de gedachte van de presentieleer betekent werken vanuit 

een ander paradigma dan zorg- en welzijnsorganisaties. Deze organisaties 

zetten in op het versterken van de participatiesamenleving waarin 

zelfredzaamheid het credo is. Binnen de presentieleer zijn juist het ‘inzetten 

op rechtvaardige en liefdevolle menselijke verhoudingen’ het uitgangspunt 

(A.J. Baart). Dat is in deze tijd een unieke propositie die het verdient om ook 

expliciet uitgedragen te worden door de Paardenberg.

6.1. Aanbevelingen
In aanvulling op de aanbevelingen die gedaan zijn door de vrijwilligers en 

stakeholders van de Paardenberg, doen wij in deze paragraaf graag een 

aantal aanvullende aanbevelingen. Ze komen voort uit de conclusies van het 

veldwerk en de analyse die is gemaakt in het vorige hoofdstuk. 

Behoud én versterk het goede 
De Paardenberg is uitstekend ingericht om in te spelen op de behoeften 

en leefwereld van de doelgroep. Door stakeholders wordt de locatie en 

de manier van werken echter wel als rommelig en chaotisch ervaren. 

Ons advies is om de druk te weerstaan om te gaan professionaliseren, en 

een efficiencywinst te willen boeken, op de manier die binnen zorg- en 

welzijnsorganisaties gangbaar is. Het is misschien verleidelijk snel aan de 

slag te gaan om de ruimtes te gaan schilderen, andere stoelen of verlichting 

aan te schaffen en snellere computers. Of om de vrijwilligers op cursus te 

sturen om hun administratie beter te kunnen doen. Maar we zien juist dat 

je als Paardenberg nu een meerwaarde in de zorgketen hebt, door juist te 

focussen op die doelgroep die het moeilijk heeft, je in te leven en van daaruit 

het werk te vorm te geven. De omgeving van de Paardenberg, alsook de 

manier van werken, past bij de doelgroep en maakt het een laagdrempelige 

plek. Juist de rommeligheid en gebrek aan prestatiedwang dragen bij aan de 

laagdrempeligheid die de kracht is van de Paardenberg. 

In de bevindingen is uiteengezet dat de presentiemethodiek die het werk 

van de Paardenberg uniek maakt, volgens de coördinator wel te weinig 

ruimte heeft in de praktijk van alledag. We bevelen aan om meer ruimte 

te maken voor gesprekken vanuit die presentieleer, om nog meer mensen 

een (direct) luisterend oor te kunnen bieden. Dat kan door de coördinator 

hierin te ondersteunen met speciaal opgeleide vrijwilligers die zich ook 

|6. Aanbevelingen: De Paardenberg klaar voor nieuwe opgaven



De Paardenberg | De rol en positie van de Paardenberg in Transvaal64

Gedurende het veldwerk hebben we gezien op welke manieren de waarden 

die ten grondslag liggen aan de presentieleer zichtbaar worden in de 

manier waarop de coördinator en de vrijwilligers te werk gaan. Maar deze 

zijn nooit op een expliciete manier aan bod gekomen. Vanuit de kerkelijke 

gemeenschap waar de Paardenberg uit voortkomt, is de presentieleer 

misschien duidelijk en evident, maar dat geldt niet voor veel niet-kerkelijke 

mensen, mensen die andere religies aanhangen of medewerkers van zorg- 

en welzijnsorganisaties. Uiteraard zijn daden in dit geval veel belangrijker 

dan woorden. Maar het kan helpen om het verhaal van de Paardenberg 

expliciet te maken, zodat stakeholders en buurtbewoners beter begrijpen 

waar de Paardenberg voor staat en waarvoor je terecht kan bij de 

Paardenberg. Richting bijvoorbeeld ambtenaren van de gemeente kan dit 

verhaal helpen om te laten zien wat je toegevoegde waarde is bovenop 

of in aanvulling op andere zorg- en welzijnsorganisaties. Bovendien 

helpt het mensen, zowel de doelgroep als de vrijwilligers, om zich te 

identificeren met de Paardenberg. Het geeft een goed gevoel om te horen 

bij een organisatie die werkt vanuit een goed verhaal. Maar dan moet 

het merk van de Paardenberg dus wel goed staan. Richting de gemeente 

kan het daarbij helpen expliciet te zijn over je positie in de zorgketen 

of participatiesamenleving, in woorden die herkenbaar zijn voor deze 

stakeholder. 

Bied geloof, bied hoop
Het geloof biedt perspectief. In veel verhalen in de Bijbel, staan mensen 

die worstelen met het leven centraal. Er zijn belangrijke levenslessen uit 

te halen, en het kan houvast geven aan mensen die ook worstelen met 

hun leven. Het is niet het succes narratief van de participatiesamenleving, 

van zelfredzaamheid en opwaartse mobiliteit, maar het gaat juist om het 

goede doen in moeilijke omstandigheden. Voor mensen in moeilijkheden 

geeft de Bijbel dus een narratief dat dichterbij staat dan dat van de 

participatiesamenleving. Het uitdragen van die verhalen en boodschappen, 

kan dan ook helpend zijn voor de doelgroep van de Paardenberg. 

De Transvaalwijk is een van de gelovigste wijken van Den Haag. Er zijn talloze 

religieuze organisaties, waaronder veel moskeeën, waar mensen hun geloof 

kunnen beleven. De Paardenberg staat dichter bij deze organisaties dan 

menig zorg- en welzijnsorganisatie. Als organisatie die zelf op religieuze leest 

geschoeid is, is er ook een verwantschap tot deze organisaties. Een nauwere 

samenwerking met meer en verschillende religieuze organisaties kan ook 

meer kleur geven aan het beleven van het geloof binnen de Paardenberg. 

Dat kan bijvoorbeeld door nadrukkelijker de verbinding te maken met 

andere religies, de religies van de doelgroep van de Paardenberg. We 

zien dat dit wel een zekere spanning kan opleveren met de Christelijke 

identiteit van de Paardenberg. Maar door aan te sluiten bij moskeeën en 

andere geloofsgemeenschappen, maar ook bij andere kerken, kunnen 

nieuwe mensen betrokken raken bij de Paardenberg, komen er meer 

mensen voor de activiteiten, vindt je nieuwe vrijwilligers en kunnen nieuwe 

activiteiten ontplooid worden. Het is dan vooral zaak deze interreligieuze 

samenwerking vorm te geven op een manier dat past bij de identiteit van de 

Paardenberg en die iets nieuws toe voegt. Voorbeelden zijn het organiseren 

van gesprekken over hoe de Bijbel en de Koran zingeven aan het leven, of 

interreligieuze rituelen of vieringen eventueel over een bepaald thema.

Er kan ook meer ruimte komen voor beleven van het geloof, in de breedste 

zin van het woord. Door mensen perspectief te geven en ruimte voor 

spiritueel houvast en bezinning, kan de Paardenberg haar voorveld functie 

nog beter in te vullen. Daarbij kan dat beleven van het geloof op vele 

manieren ingevuld worden. We adviseren voor inspiratie ook om te kijken 

naar hoe het geloof beleefd wordt door de verschillende culturen in de 
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wijk. We denken dan aan stilteruimtes of stiltemomenten, voor bezinning 

of om je even terug te trekken uit de dagelijkse beslommeringen. We zien 

op andere plekken in het land bijvoorbeeld mooie ideeën voor het invoeren 

van mogelijkheden om te biechten, om mensen hun verhaal te kunnen laten 

doen of voor getijdengebeden om mensen op verschillende momenten 

van de dag een mogelijkheid te geven voor bezinning. Het met regelmatig 

aanwezig zijn van een geestelijke, of speciaal getrainde vrijwilligers, kan 

helpen om de behoefte aan geestelijke ondersteuning verder uit te breiden.

Hulp geven is jezelf helpen
Het je kunnen inzetten voor een ander, is een sterk medicijn voor mensen 

die het zelf ook niet goed hebben. Het draagt bij aan het gevoel van 

eigenwaarde van mensen en creëert contact tussen lotgenoten. In en 

rondom de Paardenberg zijn er nog tal van mogelijkheden voor mensen 

om zich ook voor een ander in te kunnen zetten. Dat kan vaak in een-op-

een contact en daar hoeven dus niet aparte activiteiten voor opgetuigd te 

worden. Je zou bijvoorbeeld een buddy-systeem in het leven kunnen roepen 

waarbij een persoon een andere Transvaler met problemen helpt. 

De Julianakerk zelf biedt nog veel mogelijkheden voor aanvullende 

activiteiten en dus extra taken voor vrijwilligers. Zo is er een verwaarloosde 

binnentuin. Ook de buitenplaats, voor de ingang van de kerk, is vaak niet 

in goede staat. De ruimtes worden bovendien ’s avonds niet gebruikt. Dat 

betekent dat er nog veel aanvullende ruimte is voor extra activiteiten. Wij 

adviseren om scherp te blijven letten op mogelijkheden voor aanvullende 

initiatieven. Zodra er initiatief is vanuit een vrijwilliger of iemand uit de wijk 

om iets te doen, dan kunnen er organisch (zoals ook deels met het huidige 

aanbod het geval is) nieuwe activiteiten ontstaan. 

Leer elkaars taal spreken
We sluiten af met een hele praktische aanbeveling. Ons is opgevallen dat 

zowel in de wijk Transvaal, als binnen de Paardenberg, het spreken van één 

gezamenlijke taal niet vanzelfsprekend is. Voor de hulpverlening vanuit de 

Paardenberg is dat erg lastig. Nu moet regelmatig iemand wachten op of 

terugkomen wanneer er iemand aanwezig is die als tolk kan opereren. We 

adviseren daarom om in te zetten op meertaligheid onder de vrijwilligers. 

Waar nodig kan het zelfs helpen om op gezette tijden met een tolk te 

werken, om specifieke doelgroepen aan te spreken. Bijvoorbeeld de Oost-

Europeanen die in groten getale aanwezig zijn in de wijk. Een andere 

mogelijkheid is om korte taalcursussen te geven, meer te gaan werken met 

beeldtaal en pictogrammen of software aan te schaffen (dat kan eventueel 

zelfs via vertaalapps op de telefoon) om te kunnen vertalen. Het voordeel 

van taalcursussen aan vrijwilligers is dat ze een belangrijke eerste stap 

richting de doelgroep kunnen zetten. Het geeft bovendien invulling aan de 

presentieleer, door in de eigen taal iemand te kunnen benaderen. Het hoeft 

niet eens nodig te zijn een heel gesprek te kunnen voeren in andermans taal, 

maar het spreken van een aantal woorden kan al zorgen voor verbinding.

|6. Aanbevelingen: De Paardenberg klaar voor nieuwe opgaven
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Bijlage 1 | Opbrengsten 11 november 2019
Duiden en verklaren
Op 11 november hebben we iedereen die betrokken was bij ons onderzoek 

uitgenodigd om ons te helpen met het duiden en verklaren van onze 

bevindingen. 

In het eerste deel van de bijeenkomst deelden we de bevindingen die we 

in ons onderzoek hebben opgedaan door middel van een presentatie. We 

vroegen de aanwezigen kritisch met ons mee te denken. Klopt het wat we 

hebben gezien? Zien we iets over het hoofd? Zijn er aanvullingen op onze 

eerste bevindingen? De opbrengst van het eerste deel van de bijeenkomst 

hebben wij reeds verwerkt in bijgaande rapportage. 

In het tweede deel van de bijeenkomst vroegen we de aanwezigen enkele 

bevindingen verder te duiden. Het zijn bevindingen waar wij ons over 

verwonderden. In overleg met coördinator Jeannet en manager Derk 

kwamen wij tot enkele bevindingen waar wij met de aanwezigen een gesprek 

over wilden voeren. In het tweede deel van de avond op 11 november, zijn 

de aanwezigen, onder leiding van twee medewerkers van Bureau Jonge 

Honden, in groepen aan de slag gegaan met de volgende vier vragen:

1. Wat is de Paardenberg (niet)?

2. Wat zijn onderwerpen van gesprek in de Paardenberg?

3. Welke drempels zijn er om hulp te vragen bij de Paardenberg?

4. Waarom blijft men in Transvaal of wil men juist weg?

Op de volgende pagina’s beschrijven we per vraag de opbrengsten van de 

gesprekken. 

|Bijlagen
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Bijlage 1 | Opbrengsten 11 november 2019
Wat is de Paardenberg niet?
In deze oefening ging de groep aan de slag met ‘de Paardenberg op zijn kop’. 

Vanuit de gedachte dat het soms lastig is om te duiden wat iets is. Het is dan 

eenvoudiger te starten met te bedenken wat iets juist niet is.  

Wat is de Paardenberg niet?

• De Paardenberg is niet:

- ‘Onveilig’ 

• Het tegenovergestelde van de Paardenberg is:

- ‘Uitsluiten’.  

Vervolgens werd de groep gevraagd een tekening te maken van wat de 

Paardenberg is. Bij de tekeningen schreven zij de volgende teksten:

• De Paardenberg is leuk en rommelig

• Iedereen is welkom

• We zijn begaan met elkaar

• Achter het kleine deurtje, gebeurt er veel

• Het is kleurrijk; er gebeurt veel

|Bijlagen
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Bijlage 1 | Opbrengsten 11 november 2019
Wat zijn de onderwerpen van gesprek? 
De groep kreeg de opdracht om in de tekening van een boom de 

onderwerpen van gesprek op te schrijven. In de bladeren en takken van de 

boom waar de gesprekken over gaan en in de wortels van de boom vanuit 

welke ‘wortels’ die gesprekken worden gevoerd.  

 

In de bladeren van de boom schreef de groep dat de gesprekken gaan over:

• Koetjes en kalfjes. 

• Gebroken relaties (bijvoorbeeld met kinderen)

• Mopperen op de politiek. Uit frustratie of onmacht

• Lief en leed (en dat delen met elkaar)

• Verlies en rouw

• Tolerantie (of juist het gebrek daaraan)

• Boerenslimheid

• Humor

Dat komt voort vanuit:

• Een veilige sfeer

• Gevoel van groei

• Ruimte voor zelfvertrouwen en eigenwaarde

• Vertrouwen

• Openheid

• Plezier en ontmoeting

|Bijlagen
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Bijlage 1 | Opbrengsten 11 november 2019
Welke drempels zijn er om hulp te vragen bij de Paardenberg? 
 
De derde groep boog zich over de vraag welke drempels er zijn om bij de 

Paardenberg om hulp te vragen. Bij de drempels schreven zij verschillende 

steekwoorden. Die hebben we als volgt proberen te typeren: 

 

Bekendheid

• Onzichtbaar/onbekendheid

• Verwarring naam Paardenberg

Gebouw:

• Rommelige entree

• Geen verlichting/ groen verwaarloosd. 

• Niet schoon

• Pand is te donker. 

• Meubilair

• Voelen zich niet veilig (stelen fiets, zwerver) 

Persoonlijk

• Persoonlijke situatie (ruzie) 

Geen aansluiting

• Vrijwilligers te oud? Geen aanbod voor jongeren.

• Kerk als drempel

• Openingstijden

• Taal

‘Algemeen’

• Te weinig contacten met instanties in de wijk

• Schaamte 

Bezuinigingen

• Bezuinigingen vormen een drempel

|Bijlagen
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Bijlage 1 | Opbrengsten 11 november 2019
Waarom blijft men in Transvaal of wil men juist weg? 
 
Tijdens ons veldwerk spraken we zowel inwoners van Transvaal die duidelijk 

maakten zo snel mogelijk uit de wijk te willen verhuizen als inwoners die 

heel blij waren met waar zij woonden. Daarbij duiden veel inwoners de wijk 

als een ‘doorstroomwijk’. Een plek waar mensen komen en gaan. De vierde 

groep boog zich over de vragen waarom inwoners naar Transvaal verhuizen 

en waarom zij weg willen gaan. Daarover schreven zij het volgende op:

 

Waarom komen/ blijven mensen?

• Via kan je gemakkelijk aan werk of een baan komen. 

• Je woont (vlak)bij je eigen gemeenschap

• En kan je eigen taal spreken

• Winkels en diensten zijn dichtbij

• Nieuwbouwhuizen in de wijk trekken gezinnen aan

Waarom gaan/ vertrekken mensen?:

• Omdat het een monocultuur wordt

• Omdat wonen duur is

• Omdat de huizenmarkt in Transvaal een ‘Wild West’ praktijk is

• Als je het niet meer kan betalen

• Omdat je beter kan gaan wonen

|Bijlagen
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Bijlage 2 | Opbrengsten 3 december 2019
Aanbevelingen uit de groepen 
 
Groep 1: Activiteiten met perspectief
In deze groep is gevraagd welke activiteiten met ‘perspectief’ voor de 

doelgroep, de Paardenberg kan gaan uitvoeren of versterken. Hieruit 

is gekomen dat de Paardenberg kan inzetten op ‘kwalitatief duurzame 

doorzeurgesprekken met inlopers’. Hiermee wordt bedoeld dat vrijwilligers 

en de coördinator inzetten op het goed doorvragen waar inlopers tegenaan 

lopen. De groep heeft ook omschreven dat de Paardenberg goed zou 

kunnen doorverwijzen naar partijen die iets organiseren op het gebied van 

budgetbeheer, opvoedingsvragen en arbeidsmarktkansen. De Paardenberg 

zou zelf aanvullende activiteiten met perspectief kunnen organiseren zoals: 

kluscursussen, mindfulness, repaircursus en zelfverdediging.

Groep 2: Een betere positionering in de wijk
In deze groep ging men aan de slag met de vraag hoe de Paardenberg zich in 

de wijk nog beter kan positioneren. Men vond het goed dat de Paardenberg 

een laagdrempelige plek is waar mensen serieus genomen worden, waar 

iedereen welkom is zodat er een tegengeluid te horen is in de wijken op de 

verzuiling. In deze groep vond met ook dat de samenwerking met andere 

partijen beter kan en beter in de organisatie belegd moet worden (zodat 

de coördinator niet de enige beheerder is van dat netwerk). Bij andere 

partijen wordt hier gedacht aan welzijnsorganisaties, de gemeente, kerken 

en moskeeën. Ook vindt de groep dat er meer aan profilering en PR gedaan 

moet worden in de wijk. Bijvoorbeeld een betere online zichtbaarheid, en 

meer richten op nieuwe doelgroepen.

 

 

Groep 3 en 4: wat is je droom voor 2025 voor de Paardenberg
In deze twee groepen heeft men gesproken over wat de Paardenberg 

de komende vijf jaar nog meer kan doen. Hieruit kwamen onder andere: 

oprichten van kook- en wandelgroepen, meer activiteiten en reuring in het 

gebouw, reclame maken bij huisartsen, moskeeën, scholen en folders maken 

voor nieuwkomers en die via hun eigen winkels verspreiden. In de andere 

groep werd (ook) genoemd; meer samenwerking met religieuze organisaties, 

meer vrijwilligers uit de wijk, meer vrienden voor de Paardenberg, een motto 

en een logo ontwerpen en werken aan een positieve uitstraling.

Groep 5: Een gebouw waarin je je welkom voelt
In de laatste groep heeft men gesproken over welke aanpassingen aan het 

gebouw zou helpen bij het bevorderen van het gevoel er welkom te zijn. 

Door deze groep zijn onder andere de volgende ideeën geopperd: Maak 

gebruik van pictogrammen, zorg voor lichtere en vrolijke kleuren, voor 

meer licht in de hal, en voor planten. Een bord met richtingaanwijzers zou 

handig zijn en het pleintje moet schoon gehouden worden. Met de tuin kan 

iets gedaan worden (“de groene kerk”), er kunnen ander type activiteiten 

zoals een lunch en danslessen georganiseerd worden, om ook andere 

doelgroepen aan te trekken.

|Bijlagen
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Bijlage 2 | Opbrengsten 3 december 2019
Aanbevelingen uit de groepen 
 
Individuele dromen 
Op de bijeenkomst van 3 december hebben een aantal aanwezigen hun 

droom voor de Paardenberg opgeschreven. Zij schreven het volgende:

• In mijn droom is de Paardenberg een plek voor alle mensen die hulp 

nodig hebben bij hun puzzel in de maatschappij

• Mijn droom is dat iedereen taalles krijg en samen (elkaars) 

omgangsvormen leert. 

• Mijn droom voor de Paardenberg is dat het nog kan bestaan.

• Mijn droom voor de Paardenberg is dat het zo lang mogelijk doorgaat.

• Mijn droom is dat er jonge mensen met de juiste spirit op de 

Paardenberg komen.

• Mijn droom voor de Paardenberg is dat het een plek is van 

multiculturele verbinding.

• Mijn droom voor de Paardenberg is dat ze doorgaan zoals nu.

• Mijn droom voor de Paardenberg is een weggeefwinkel.

• Mijn droom voor de Paardenberg is dat we de muur van het gebouw 

tegenover de ingang gebruiken voor een heel grote muurschildering. 

Een graffiti project voor jongeren die symbolen van de activiteiten van 

de Paardenberg erin verwerken (emoticons). 

 

 

|Bijlagen


