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Inleiding
Het project Schilderswijk Moeders is in 2013 gestart door Buurtcentrum De Mussen en een aantal
zelforganisaties in de Schilderswijk.
Het doel van het project is om door middel van getrainde vrijwillige moeder uit de wijk, geïsoleerde moeders te
bereiken en te activeren. De Schilderswijk Moeders komen achter de voordeuren van de gezinnen in de wijk en
signaleren daar zaken die vaak voor de reguliere hulpverlening verborgen blijft. Indien nodig, zorgen zij dat de
hulpverlening op gang komt. Op die manier vervullen zij een brugfunctie tussen informele en formele zorg.
Naast dat Schilderswijk Moeders in de afgelopen jaren veel vrouwen en daarmee ook gezinnen hebben
geactiveerd, ontwikkelen zij zichzelf ook. Sommigen hebben afgelopen jaar een opleiding gevolgd, anderen
hebben een baan gevonden. Daarmee zijn ze een rolmodel voor vrouwen in de wijk.
2018 was een bijzonder jaar. Dit zult u teruglezen in deze eindrapportage.
 Het project Schilderswijk Moeders bestond op 5 september 5 jaar! Dat is groots gevierd met
een prachtig Lustrum.
 Daarnaast hebben de vrouwen afgelopen jaar meer dan 500 vrouwen en daarmee ook
gezinnen bereikt en geactiveerd. Een enorme prestatie voor een klein team dat bestaat uit 17
vrijwilligers en 2 professionals.
 En als laatste zijn er 5 Schilderswijk Moeders toegetreden tot de STIP (Sociaal Traject in
Perspectief) regeling van de gemeente Den Haag. Deze regeling geeft deze vrouwen de
gelegenheid om uit de bijstand te komen, nog meer werkervaring op te doen en de kansen te
vergroten om uit te stromen naar regulier betaald werk.
Maar naast deze mooie resultaten waren er ook knelpunten wat u ook kunt terug lezen in het verslag.
We danken de gemeente Den Haag en het Kansfonds voor hun financiële steun het afgelopen jaar.
Zonder hen was het mooie werk van de Schilderswijk Moeders niet mogelijk geweest.
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1. Doelen & beoogde resultaten 2018
Hoofddoel: In 2018 worden door de inzet van getrainde contactvrouwen (de Schilderswijk Moeders)
geïsoleerde vrouwen, vrouwen met opvoedingsvragen en vrouwen met financiële problemen bereikt
en geactiveerd.
De Schilderswijk Moeders zullen in 2018, 450 vrouwen in de Schilderswijk bereiken.
 Hiervan zijn er 200 kortlopende contacten (< 3 contactmomenten)
 Er zal sprake zijn van 250 langer lopende contacten (> 3 contactmomenten)
Subdoelen voor 2018:
Algemene subdoelen:
 Versterking van gezinnen in de Schilderswijk, door empowerment van de moeders, door de
inzet van getrainde contactvrouwen.
 Kwetsbare gezinnen, waaronder risico- en multiprobleem huishoudens worden in beeld
gebracht.
 Toegankelijkheid vergroten van de reguliere hulpverlening.
 Ter preventie dat gezinnen afglijden naar zwaardere problematiek.
Subdoel ten aanzien van geïsoleerde vrouwen
 Vrouwen die zijn bereikt, stijgen op de participatieladder.
Subdoel ten aanzien van opvoedingsvaardigheden van moeders in de wijk
 De vrouwen met opvoedingsvragen die zijn bereikt, krijgen van een Schilderswijk Moeder
opvoedondersteuning.
Subdoel ten aanzien van financiële problematiek
 De vrouwen met financiële problemen die zijn bereikt, krijgen van een Schilderswijk Moeder,
hulp bij het op orde brengen van de financiën en indien noodzakelijk, het op gang brengen van
(schuld)hulpverlening aan gezinnen.
Subdoel ten aanzien van de methodiek en verduurzaming hiervan
 Inzicht geven in de methodiek op lokaal, landelijk en Europees niveau door middel van de
maatschappelijke kosten-baten analyse van het Verwey-Jonker instituut en de conferentie
over de aanpak wijkcontactvrouwen.
 Verankering van de methodiek in de hulpverleningsstructuren en ketenaanpak in Den Haag.
Overige subdoelen
 Scholing en toeleiding naar beroepsopleiding en werk van deelnemende contactvrouwen
 Het toe leiden naar werk van deelnemende contactvrouwen
 Het bieden van werkervaringsplaatsen aan afgestudeerden maatschappelijk werkers uit de
wijk.
 Actiever gebruik van het reguliere aanbod in de Schilderswijk.
 Versterking van het netwerk van zelforganisaties en professionele organisaties in de
Schilderswijk.
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Beoogde resultaten in 2018:















De Schilderswijk Moeders hebben minimaal 450 vrouwen in de Schilderswijk bereikt.
Met minimaal 250 gezinnen hebben zij een langdurig contact (>3 contactmomenten)
Met minimaal 200 gezinnen hebben zij een kortdurend contact (<3 contactmomenten)
Er is 175 keer hulp geboden bij financiële vragen.
Er is 100 keer opvoedingsondersteuning geboden.
150 bereikte vrouwen staan aan het begin van het contact op trede 1 of 2 van de
participatieladder.
60% van de vrouwen waarbij sprake is van langdurig contact (minimaal 150 vrouwen) stijgen
één of twee treden op de participatieladder.
40% van het totaal aantal bereikte vrouwen/gezinnen (minimaal 180 vrouwen/gezinnen) is
toegeleid naar reguliere hulpverlening.
180 buurtbewoners vragen informatie en advies bij het Steunpunt Schilderswijk Moeders.
Vanuit het netwerk van professionele hulpverlenende instanties wordt er 25 keer een beroep
gedaan op ondersteuning van de Schilderswijk Moeders.
Aan het einde van 2018 zijn er 20 getrainde contactvrouwen actief.
Er zijn gedurende het jaar 5 nieuwe Schilderswijk Moeders geworven en getraind.
Gedurende het jaar zijn er minimaal 20 scholingsbijeenkomsten gegeven aan de Schilderswijk
Moeders.
Alle Schilderswijk Moeders hebben gedurende het jaar 10 intervisie bijeenkomsten gevolgd.
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2. Resultaten 2018
2.1 Aantal bereikte vrouwen
In 2018 zijn gestelde doelen ruimschoots gehaald.

In totaal hebben de Schilderswijk Moeders 503 bewoners bereikt en geactiveerd.
 Bij 281 bewoners is er sprake geweest van langdurig contact (>3 contactmomenten)
 Bij 222 bewoners is er sprake van kortlopend contact (< 3 contactmomenten)

De gemiddelde duur van de begeleiding is één jaar. Aan het begin is het contact heel intensief,
minimaal één keer per week, later wordt de frequentie afgebouwd. Een sociaal netwerk opbouwen
kost veel tijd en aandacht en gaat in stapjes. Dit is de reden dat de Schilderswijk Moeders langdurig
bereikte vrouwen ondersteunen.
2.2 Algemene informatie over de bereikte vrouwen
De groep vrouwen van Marokkaanse afkomst (33%) is nog steeds het grootst maar daalt t.a.v. 2017.
We zien dat steeds meer Syrische en Ghanese vrouwen een beroep doen op de Schilderswijk Moeders.
(grafiek 1 in bijlage 1)
In 2018 is de groep vrouwen tussen de 41-50 jaar het grootst (36%) gevolgd door de groep vrouwen
tussen de 31-40 jaar (29%).
(grafiek 2 in bijlage 1)
De helft van de vrouwen is getrouwd (48%). Opvallend is de grote groep alleenstaande vrouwen die
ofwel gescheiden zijn (21%) ofwel alleenstaand zijn (21%).
(grafiek 3 in bijlage 1)
47% van de bereikte vrouwen is afhankelijk van een WWB uitkering. Dit percentage is gelijk aan 2017.
Er is wel een toename van cliënten die inkomsten ontvangen uit arbeid. 6% in 2017 naar 10% in 2018.
(grafiek 4 in bijlage 1)
Het taalniveau van de bereikte vrouwen verbetert naarmate het contact met de Schilderswijk Moeder
frequenter is. 46% van de vrouwen beheerst de Nederlandse taal zeer matig.
(grafiek 5 in bijlage 1)
2.3 Hoe komen de vrouwen terecht bij de Schilderswijk Moeders?
De afgelopen jaren kwamen de meeste cliënten van de Schilderswijk Moeders via het eigen netwerk
binnen. Dat was op het schoolplein, via bestaande cliënten en buiten op straat.
In 2018 zien we een enorme toename van cliënten die worden aangemeld door officiële
hulpverlenersinstanties. We merken dat het vertrouwen in het werk van de Schilderswijk Moeders
door netwerkpartners enorm is toegenomen. Cliënten die worden doorverwezen door het netwerk,
hebben vaak net wat meer praktische ondersteuning nodig. Deze ondersteuning bieden de
Schilderswijk Moeders door een luisterend oor te bieden, praktische zaken te regelen of ervoor te
zorgen dat een cliënt weer kan participeren door bijvoorbeeld Nederlandse les te volgen, te sporten of
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aan andere activiteiten deel te nemen. De ondersteuning van de Schilderswijk Moeders is
dan aanvullend op die van de professionele hulpverlening.
Grafiek 6 Hoe zijn de bereikte vrouwen in contact gekomen met de Schilderswijk Moeders?
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2.4 Problematiek
De Schilderswijk Moeders maken veel mee en horen veel schrijnende verhalen van moeders in de wijk.
Zo komen zij bijvoorbeeld regelmatig huiselijk geweld tegen of proberen zij contact te leggen met
verborgen vrouwen. Geïsoleerde vrouwen hebben vaak te maken met eenzaamheid, depressie of
andere psychische klachten. Hulpvragen met betrekking tot deze zware problematiek gaan vaak
gepaard met praktische vragen. Deze praktische vragen zijn vaak ondersteunend aan algemene
dagelijkse levensverrichtingen zodat de Schilderswijk Moeders regelmatig, al dan niet dagelijks,
contact hebben met de geïsoleerde vrouwen. Door het regelmatige contact met een Schilderswijk
Moeder komt een geïsoleerde vrouw langzaam uit haar isolement en wordt zij steeds zelfstandiger. De
282 bereikte vrouwen (langdurige contacten) hebben in totaal 719 keer hulp gevraagd waarvan de
meeste hulpvragen betrekking hadden op hulp met de taal (15%), psychisch functioneren (13%) en
praktisch functioneren (10%).
Grafiek 6 Aard van de langdurige contacten
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2.5. Steunpunt Schilderswijk Moeders
Naast langdurige ondersteunen, is er bij vrouwen in de Schilderswijk behoefte aan kortlopende, vaak
eenmalige hulp. Om deze grote vraag aan te kunnen, is het Steunpunt Schilderswijk Moeders
opgericht. De Schilderswijk Moeders houden twee keer per week een inloopspreekuur waar zij
wijkbewoners informatie, advies en ondersteuning geven. De 222 bewoners die met het spreekuur
bereikt zijn bereikt zijn, hebben in totaal 763 keer hulp gevraagd. Het gaat hier met name over het
invullen en lezen van papieren (23%), bieden van een luisterend oor (23 %) en toe leiden naar de juiste
hulp- en dienstverlening (13%).
Tevens fungeert het spreekuur ook als eerste stap van het contact voor Schilderswijk Moeders. Naast
het bieden van een luisterend oor, verwijzen de Schilderswijk Moeders vrouwen door naar activiteiten
in De Mussen en/of daarbuiten. Zij motiveren vrouwen om deel te nemen aan sportactiviteiten, taal-,
computer- en creativiteitslessen en introduceren hen indien nodig. Omgekeerd signaleren docenten
en andere medewerkers van De Mussen vrouwen die een steuntje in de rug nodig hebben en
verwijzen hen door naar de Schilderswijk Moeders. Deze praktische vragen zijn vaak het startpunt voor
het contact en het opbouwen van een noodzakelijke vertrouwensband om in te schatten of er nog
andere problematiek speelt. Voor verwijzers en onze ketenpartners is het Steunpunt van belang om
mensen te koppelen aan een Schilderswijk Moeder, in het bijzonder wanneer nog geen contact is
gelegd. De verwijzers en ketenpartners kunnen dan meteen actie ondernemen en zo een warme
overdracht of verwijzing doen.
Grafiek 7 Welke ondersteuning bieden de Schilderswijk Moeders tijdens het spreekuur
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2.6 Financiële- en opvoedingsondersteuning
De Schilderswijk Moeders worden getraind. Als gekeken wordt naar de aard van de hulpvragen bij
zowel de langdurige als kortdurende contacten in grafiek 6 en 7, is te zien dat er in totaal 139 keer hulp
is geboden op het gebied van financiën, waarvan 72 keer tijdens langdurige contacten en 67 tijdens
kortdurende contacten. Daarnaast is 95 keer opvoedingsondersteuning geboden, waarvan 42 keer
tijdens langdurige contacten en 53 keer tijdens kortdurende contacten.
2.7 Stijging op de participatieladder
Om isolement te doorbreken worden vrouwen veelal toegeleid naar laagdrempelige activiteiten zoals
naailes, koffieochtenden of Nederlandse les. Na deze stap gezet te hebben, kunnen de Schilderswijk
Moeders wat meer afstand nemen van de bereikte vrouw. Vanuit het doorbreken van het isolement
met een laagdrempelige activiteit kan verder gewerkt worden naar een sociaal netwerk. Hierbij gaat
het om contacten leggen en deze ook te onderhouden. De bereikte vrouwen worden pas losgelaten
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door de Schilderswijk Moeders als zij zeker weten dat zij echt zelfredzaam is en duurzame
contacten heeft opgebouwd.
Grafiek 8 Toegeleid naar laagdrempelige activiteiten
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Aan het begin van het traject bevonden zich 157 vrouwen, met wie er langdurig contact is geweest, op
trede 1 en 2 van de participatieladder. Dit betekent dat zij geen sociale contacten buiten hun familie
om (trede 1) of sociale contacten buitenhuis (trede 2) hadden. Zoals grafiek 9 laat zien, heeft er een
grote verschuiving plaatsgevonden op de participatieladder. Vóór het eerste gesprek bleek het
merendeel van de vrouwen op trede 1 (25%) en trede 2 (42 %) te zitten en maar 16 % op trede 3,
6% op trede 4, 2% op trede 5 en 9% op trede 6. Na het laatste gesprek bleek een groot deel van de
bereikte vrouwen te zijn gestegen naar trede 3, 4 en 6.
Bijna 40% van langdurig contacten, zijn één of twee treden gestegen op de participatieladder. Trede 3
houdt de deelname van vrouwen aan laagdrempelige activiteiten in. Uit grafiek 8 blijkt dat de bereikte
vrouwen op trede 3 voornamelijk zijn toe geleid naar laagdrempelige activiteiten zoals de sportles
(27%), cursussen zoals fietsles, naailes en computerles (25%) en naar de Nederlandse taalles (24%).

Grafiek 9 Groei op de participatieladder in percentages
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2.8 Toeleiding naar hulpverlening
De Schilderswijk Moeders verwijzen niet alleen door naar passende activiteiten of bieden andere hulp
bij het aangaan van sociale contacten. Vaak blijkt er ook professionele hulp nodig te zijn. In deze
situaties is veelal sprake van complexe en/of multiproblematiek. De Schilderswijk Moeders zorgen
voor een warme overdracht naar de hulpverlenende instelling. Vaak gaan zij de eerste afspraak mee.
Als het professionele traject van start is gegaan zal de Schilderswijk Moeder contact houden met de
vrouw en haar verder begeleiden.
In totaal hebben de Schilderswijk Moeders 289 keer vrouwen toegeleid naar diverse instellingen. In
grafiek 10 is te zien dat de meeste vrouwen zijn toegeleid naar hulpverlening (53 %).
Grafiek 10 Doorverwijzingen naar hulporganisaties
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De diverse hulporganisaties hebben in 2018, 280 keer een beroep gedaan op de Schilderswijk
Moeders. Met name de gemeente Den Haag (WMO, Sociaal Casemanagent, Inburgering etc) heeft de
weg naar de Schilderswijk Moeder gevonden (dit is de categorie overig). Vaak zitten cliënten al in een
hulpverleningstraject maar hebben zij nog behoefte aan extra praktische ondersteuning. De
Schilderswijk Moeder helpt in dit geval de cliënt en blijft vaak nog in contact met de betreffende
hulpverleningsorganisatie.
Grafiek 11 Doorverwijzing van de hulporganisaties naar de Schilderswijk Moeders
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Succesfactoren en knelpunten
Het project Schilderswijk Moeders blijft een groot succes. Veel vrouwen worden bereikt en
geactiveerd. Door de laagdrempeligheid bereiken zij veel vrouwen in de wijk en zelfs af en toe daar
buiten.
We zien een grote toename van het aantal mannen dat de spreekuren bezoekt. Dat betekent dat de
drempel voor mannen om door vrouwen te worden geholpen, drastisch is verlaagd. De mannen
komen voornamelijk met financiële vragen.
Ook zien we een toename van het aantal doorverwijzingen van hulpverleners. Dit is op het eerste
gezicht positief en betekent ook dat de hulpverleners vertrouwen hebben in de aanpak van de
Schilderswijk Moeders. De keerzijde hiervan is dat de Schilderswijk Moeders hierdoor af en toe het
werk van professionals overnemen terwijl hun taak is om naar de juiste instantie door te verwijzen.
Het is daarom essentieel dat de begeleiders in contact blijven met de reguliere instanties zodat de
Schilderswijk Moeders de taak blijven doen waarvoor zij zijn opgericht: namelijk de brugfunctie tussen
de vrouw en de officiële hulpverlening. Ook met de Schilderswijk Moeders blijven de begeleiders
voortdurend in gesprek zodat zij hun grenzen blijven bewaken.
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3. Het team, training & ontwikkeling
3.1 Het Team
Het project Schilderswijk Moeders bestaat uit 17 Schilderswijk Moeders met zeven verschillende
etnische achtergronden. De Marokkaanse, Turkse, Caribische, Somalische, Soedanese, Antilliaanse en
Surinaamse achtergronden worden vertegenwoordigd binnen de groep. Het team wordt begeleid door
twee parttime projectmedewerkers en een stagiaire.
3.2 Deskundigheidsbevordering en begeleiding Schilderswijk Moeders
De Schilderswijk Moeders worden begeleid op groepsniveau, in intervisiegroepen en tijdens
individuele gesprekken met de projectmedewerkers.
3.2.1 Groepsbegeleiding
De Schilderswijk Moeders komen één keer per week bij elkaar. Tijdens de Ramadan hebben d
Schilderswijk Moeders 6 trainingen gehad over Mindful opvoeden. Deze training werd gegeven door
de Mindful Academy. Deze training is speciaal voor moeders ontwikkeld.
Daarnaast hebben de Schilderswijk Moeders 3 trainingen gekregen over pubers en opvoeden. Deze
training werd gegeven door ZAB zorg. Tijdens de trainingen kwamen de onderwerpen social media,
pesten, meelopen en sexting aan bod.
Daarna zijn er diverse voorlichtingsbijenkomsten geweest van diverse hulpinstanties uit Den Haag. (zie
bijlage 1 voor het overzicht)
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3.2.2 Casuïstiek bespreking
Tijdens de casuïstiekbesprekingen wisselen de Schilderswijk Moeders hun ervaringen uit. Iedere
Moeder heeft haar eigen kracht en expertise die tijdens deze bijeenkomsten worden gebundeld.
Tijdens de casuïstiekbespreking brengen de projectmedewerkers ook hun professionele kennis in.
De Sociale Kaart komt aan bod en er wordt gekeken wat het netwerk van ketenpartners kan
betekenen bij bepaalde casussen. Voor de Schilderswijk Moeders is het belangrijk om, bij (zeer)
complexe situaties, terug te kunnen vallen op de projectmedewerkers.

“Ik begeleid een mevrouw van 83 jaar. Zij woont in Suriname en is op familiebezoek in
Nederland. Mevrouw vertelt mij dat zij alleen in Suriname is omdat al haar kinderen in
Nederland wonen. Zij heeft veel ouderdomsklachten en haar fysieke gesteldheid gaat hard
achteruit. Haar kinderen maken zich zorgen om hun moeder en willen haar graag naar
Nederland halen. Maar tot twee keer toe is haar verzoek voor een verblijfsvergunning
afgewezen door de IND. Mevrouw heeft mij gevraagd om haar te helpen. Ik ben met haar naar
het Juridisch Loket geweest om uit te zoeken wat de mogelijkheden zijn. Ook heb ik een
verzoekbrief gestuurd naar de Koning om te vragen of hij haar kan helpen. Mevrouw weet dat
haar situatie heel moeilijk is maar is blij met een luisterend oor.
-

Surinaamse Schilderswijk Moeder

Via de afdeling WMO van de gemeente Den Haag, is een cliënt bij mij aangemeld. Zij is een
jonge Turkse vrouw met een dochter van één jaar. Haar man is onlangs overleden en zij woont
nog niet zo lang in Nederland. Zij spreekt de taal niet en kent de wijk niet. Haar dochter heeft
een ernstige oogafwijking. Mevrouw wil het liefst zo snel mogelijk de Nederlandse taal leren
zodat ze alles zelf kan doen en van niemand afhankelijk is. Het probleem bij veel taalcentra is
dat er geen opvang voor haar dochter is tijdens de lessen. Bij Taal aan Zee kan dat wel want
dan worden de lessen thuis gegeven. Ik heb haar daar aangemeld maar daar staat ze nu op de
wachtlijst. Om geen tijd te verliezen heb ik haar bij De Mussen opgegeven voor Nederlandse les
en heb ik oppas voor haar dochter geregeld. Dit is slechts tijdelijk totdat Taal aan Zee plek
heeft.
-

Turkse Schilderswijk Moeder
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“Ik ben benaderd door een schoolmaatschappelijk werkster om als tolk te dienen bij een
Marokkaanse moeder. De schoolmaatschappelijk werkster geeft aan dat zij zich zorgen maakt
om de kinderen van mevrouw. De docenten is het opgevallen dat de kinderen na schooltijd
vaak nog op het schoolplein rondhangen zonder begeleiding. De moeder vertelt dat zij geen
andere keuze heeft omdat zij moet werken. De schoolmaatschappelijk werkster geeft terug dat
dit niet goed is voor de kinderen en dat als dit zo doorgaat, zij dit moet melden bij de instanties.
De moeder schrikt hier enorm van want zij is in Nederland zonder geldige verblijfsvergunning.
Als er een melding wordt gemaakt, moet zij terug naar Marokko waar zij niet veilig is. Zij is
daar gevlucht voor huiselijk geweld en wordt daar met de dood bedreigd. Zij is ontzettend bang
en getraumatiseerd. Wij spreken af dat ik zal uitzoeken of de kinderen naar De Mussen kunnen
komen na schooltijd.
Een paar dagen later word ik gebeld door de moeder. Zij is helemaal in paniek en zij vraagt mij
om hulp. Zij heeft psychisch heel veel problemen en wil dat haar kinderen tijdelijk uit huis
worden geplaatst. Samen met de schoolmaatschappelijk werker hebben we hulp gezocht voor
zowel moeder als kinderen. De kinderen zitten tijdelijk in de crisisopvang. En met de moeder
ben ik naar Dokters van de Wereld gegaan waar ze ongedocumenteerden helpen. Zij is naar
Parnassia gestuurd voor psychische hulp.
Ook ben ik met haar aan het onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om een
verblijfsvergunning aan te vragen. Het is een heel moeizaam en zwaar traject maar ik hoop dat
we de moeder en kinderen een toekomst kunnen bieden. ”
-

Marokkaanse Schilderswijk Moeder

3.2.3 Teamdagen
In januari en juli hebben twee teamdagen plaatsgevonden. Tijdens de eerste teamdag stonden
samenwerken en vertrouwen hebben in elkaar centraal. Deze teamdag werd begeleid door een
externe trainer. Tijdens de tweede teamdag kwam de rolverdeling in het team aan bod.

14

3.2.4 Intervisiegroepen
De intervisiegroepen bestaan uit drie groepen van zes Schilderswijk Moeders die maandelijks samen
komen. Tijdens de intervisie wordt extra aandacht besteed aan de individuele Schilderswijk Moeder
zelf, haar rol als contactvrouw, haar individuele kracht en valkuilen. Door de intervisiebijeenkomsten
worden de Schilderswijk Moeders zich nog meer bewust van hun eigen kwaliteiten in hun werk en hun
dromen voor de toekomst. Daarnaast wordt er dieper in gegaan op casuïstiek, wat hun rol is binnen
casussen en wat er goed gaat en wat beter kan. Bij de intervisiebijeenkomsten is de inzet van de
projectmedewerker essentieel. Zij begeleiden de Schilderswijk Moeders bij het vinden van hun eigen
weg naar hun doelen en dromen.
3.2.6 Individuele gesprekken
De Schilderswijk Moeders hebben elke zes tot acht weken minimaal één individueel gesprek met de
projectmedewerkers. Als er sprake is van zware casuïstiek of crisissituaties, kunnen er uiteraard vaker
afspraken worden gepland. Tijdens deze individuele gesprekken wordt aandacht besteed aan:
1. Persoonlijke ontwikkeling. Veel Schilderswijk Moeders hebben de behoefte om zich verder te
ontwikkelen zowel privé als zakelijk.
2. Werk als Schilderswijk Moeder. Welke knelpunten of moeilijkheden ervaart de Schilderswijk
Moeder tijdens haar werkzaamheden. Is het werk te zwaar, zijn de casussen te complex of is er
sprake van contra-indicatie.
De projectmedewerkers hebben een hele belangrijke rol voor de Schilderswijk Moeders als luisterend
oor. Door de individuele gesprekken tussen de Schilderswijk Moeders en de projectmedewerker
neemt de Schilderswijk Moeder niet alle verhalen mee naar huis. De projectmedewerkers zijn ten alle
tijden bereikbaar voor de Schilderswijk Moeders ook, indien nodig, ‘s avonds en in het weekend.
3.3 Persoonlijke Ontwikkeling van de Schilderswijk Moeders
STIP Baan
In 2018 zijn 5 Schilderswijk Moeders in dienst getreden bij De Mussen via de STIP regeling (Sociaal
Traject in Perspectief) van de gemeente Den Haag. Het doel van de STIP regeling is dat de werknemers
zich in drie jaar ontwikkelen op allerlei gebieden en uitstromen naar regulier betaald werk. Deze
werknemers komen uit de bijstand en krijgen d.m.v. deze baan een minimum loon. Op deze manier
gaan zij er financieel op vooruit en nemen ze deel aan het werkende leven en doen ze ervaring op. De
Mussen biedt ze via de Werkplaats extra ondersteuning (middels een mentoraat) om door te stromen
naar een reguliere baan.
De kinderen maken gebruik van de reguliere kinderopvang (en BSO) en dit stimuleert hun ontwikkeling
op allerlei gebieden. Daarnaast krijgen deze kinderen mee dat hun moeders werken.
Het feit dat Schilderswijk Moeders zelf gaan werken, zorgt ervoor dat zij gaan fungeren als rolmodel
voor zowel hun kinderen, familie als hun cliënten. Inmiddels zijn door de Schilderswijk Moeders
tientallen cliënten die in de bijstand zaten, aangemeld voor de STIP regeling of aangemeld bij De
Werkplaats. Deze Werkplaats is onderdeel van De Mussen. Werkzoekenden worden middels
individuele coaching door vrijwillige mentoren geholpen in het vinden van een baan. Voor meer
informatie hierover verwijs ik u door naar De Werkplaats van Buurtcentrum De Mussen.
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“Ik help een gezin dat twee jaar geleden uit Syrië is gevlucht. De vrouw is gediplomeerd
kinderleidster en de man is docent wiskunde. Zij hebben twee kleine kinderen. Sinds ze naar
Nederland zijn gekomen, hebben zij op 7 verschillende plekken gewoond. Daardoor is er veel
onrust ontstaan en hebben ze geen bestaan kunnen opbouwen. Gelukkig hebben zij nu een
woning in Den Haag gevonden en mogen zij hier blijven. Ik heb hen geholpen met het
aanvragen van een uitkering, maar belangrijker nog, ik ben bezig om ze te helpen met het
vinden van een baan. Zelf werk ik nu via de STIP regeling bij De Mussen, en daardoor ben ik
voor veel mensen het voorbeeld dat je uit de bijstand kan komen. Dit gezin heeft mij gevraagd
om hen ook te helpen om een STIP baan te krijgen. Ik heb contacten gelegd met diverse
organisaties. Omdat zij nog een taalachterstand hebben, heb ik ze eerst geholpen aan
vrijwilligerswerk. Als hun taal beter is, worden ze gekoppeld aan een individuele coach bij De
Werkplaats. Deze mensen zijn hoogopgeleid en zullen dan snel een reguliere baan vinden. Ik
ben trots op het feit dat zij mij als rolmodel zien en dat ik hen weer verder heb kunnen helpen”
‘Soedanese Schilderswijk Moeder’
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4.

Het netwerk

Om hun werk zo goed mogelijk te doen, is het belangrijk dat de Schilderswijk Moeders een groot
netwerk hebben. Zo kunnen zij de cliënten warm overdragen naar hulpverlenende instellingen. (zie
bijlage 1 voor de belangrijke partners)
Indien nodig zorgen de Schilderwijk Moeders dat hulpverlening op gang komt bij gezinnen in de wijk.
Zij zorgen voor een warme overdracht van gezinnen naar hulpverlenende instellingen. Tegelijkertijd
doen de instellingen ook regelmatig een beroep op de inzet van de Schilderswijk Moeders. We hebben
in 2018 een grote toename gezien van verwijzingen van reguliere hulpverlenersinstellingen naar de
Schilderswijk Moeders.
Dit vergroot de samenwerking tussen de Schilderswijk Moeders en de reguliere hulpverlening. Ze
delen hun kennis en ervaring met elkaar en bespreken casussen.

“Ik begeleid een gezin die twee jaar geleden naar Nederland is gekomen. Ze woonden bij de
broer van de man totdat hij het hele gezin uit het huis heeft gezet. Ze hebben toen een tijdelijke
woning gekregen die in zeer slechte staat verkeerde. De woning was er zo slecht aan toe dat
zijn dochter hierdoor ziek werd. Op advies van de artsen, moest het gezin verhuizen naar een
andere woning. Door de vele ziekenhuisbezoeken was mijn cliënt vaak afwezig op zijn werk.
Toen is hij ontslagen.
Mijn cliënt is vervolgens naar het UWV gegaan om aanspraak te maken op een WW-uitkering.
Maar deze aanvraag is afgewezen omdat er nergens in het systeem stond dat hij werkzaam
was geweest bij dat bedrijf. Blijkbaar heeft zijn voormalige baas het niet doorgegeven aan de
belastingdienst omdat hij volgens mijn cliënt een Spaanse nationaliteit heeft. Zijn contract
heeft hij wel zwart op wit. Ik heb deze meneer geholpen door de ombudsman in te schakelen.
Ook heb ik een aanvraag ingediend bij daklozenopvang en IND. We zijn er nog niet maar ik
hoop dat dit gezin krijgen wat ze recht op hebben”.
‘Marokkaanse Schilderswijk Moeder’
-
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5. Lustrum

Huis met pijn
Ik ben Hani Omar.
Bijna 25 jaar woon ik al in Den Haag. Ik ben dus een echte Hagenaar! Als ik in deze wijk langs een huis loop waar ik vroeger woonde, voel ik altijd pijn,
voel ik mijn dromen van toen.
Ik kom uit een mooi, modern gezin. Praten met elkaar was belangrijk. Vroeger in Somalië ging ik naar school, had ik een gelukkig en stabiel leven,
leuke vrienden. Toen begon de verschrikkelijke oorlog.
Ik was 16 jaar en moest alles achterlaten, ook mijn dromen. Ik moest zoeken naar een veilige plek.
Na heel veel moeite kwam ik in Nederland terecht. Ik moest helemaal vanaf nul beginnen. Ik kende niemand. Ik werd niet begrepen. Ik moest de taal
leren, want communicatie zonder taal is lastig. En dat weer …. Ik had een kort rokje aan en een T-shirt. Het sneeuwde!! … Ik moest binnenblijven en
wennen.
Na een paar jaar ging ik trouwen. Ik kreeg een dochter, maar de bevalling was niet zoals ik me voorstelde. Mijn dochter werd geboren toen ze 6
maanden was door mijn hoge bloedruk.
3 Weken lag ik in coma. Ik werd wakker en wist niet dat ik een dochter had. Stellen jullie je eens voor: het mooiste moment van mijn leven herinnerde
ik me gewoon niet. Alles is uiteindelijk goed gekomen. Mijn dochter is nu een 22-jarige gezellige meid en afgestudeerd.
Het was in die eerste jaren in Nederland heel zwaar. Teveel om te vertellen … ik vertelde aan niemand iets … had niemand, geen broer of zus ….
eenzaam. Wel had ik een belangrijke psycholoog en dat was Allah. Bij Hem kon ik alles kwijt.
Die zware tijd komt regelmatig bij me terug. Ik kan niet meer alles doen of leren, wat ik graag zou willen. Voel me geblokkeerd, als ik iets op moet
schrijven bijvoorbeeld, maar … gelukkig heb ik een positieve instelling. Je moet altijd positief blijven en blijven doorzetten. Ik was mijn eigen
psycholoog.

Nu ben ik gelukkig. Mijn dromen zijn veranderd. Ik werk en doe daarnaast veel vrijwilligerswerk.
Ik wil tegen iedereen zeggen: “Help elkaar en zet door!”
Ik wil niet dat een ander moet meemaken wat ik heb meegemaakt. Daarom ben ik Schilderswijk Moeder geworden.
In Somalië zeggen ze: één persoon kan geen wereld maken. Je hebt de anderen nodig.
Ik ben dol op politiek, ik volg de Nederlandse politiek. Laatst zei iemand iets leuks tegen me: "Je moet burgemeester worden."
Burgemeester? Schilderswijk Moeder wil ik zijn. Dan kan ik ook veel bereiken!
En ik ben daarin niet alleen. Kijk wie er allemaal tussen u in zit: 17 Schilderswijk Moeders!!

Zo startte afgelopen jaar het Lustrum van de Schilderswijk Moeders! Met een ingrijpend verhaal van
één van de Schilderswijk Moeders, recht uit haar hart geschreven.
De Schilderswijk Moeders vierden hun eerste lustrum op 5 september 2018. Al vijf jaar lang bereiken
zij geïsoleerde vrouwen (en daarmee ook hun gezinnen) in de wijk. En met succes! Al meer dan 1000
vrouwen zijn de afgelopen vijf jaar bereikt en geactiveerd.
De lustrumweek had twee hoogtepunten: een lustrumbijeenkomst en een vrouwendansfeest.
De week begon met een inspirerende bijeenkomst waarbij ook burgemeester Krikke en wethouder
Parbhudayal aanwezig waren. Op spectaculaire wijze openden de Schilderswijk Moeders zelf het
lustrum. Drie Schilderswijk Moeders vertelden hun verhaal over hun komst naar Nederland en wat het
vrijwilligerswerk met hen heeft gedaan. Iedereen was zeer onder de indruk.
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Daarna hield Hans Bellaart – onderzoeker van het Verwey-Jonker Instituut- een inspirerend verhaal
over de maatschappelijke kosten en baten van het project. Elke euro die geïnvesteerd wordt in het
project levert de maatschappij minimaal 1,30 euro tot maximaal 2,50 euro op. Genoeg reden om dit
project voort te laten bestaan.
Vervolgens werd de Living Library geopend. Elke bezoeker mocht een Schilderswijk Moeder ‘lenen’ om
met haar in gesprek te gaan over haar werk en wat het project met haar en voor haar heeft gedaan.
Dit leverde mooie inzichten op voor de bezoekers. Ook de pers was aanwezig. Zowel het Algemeen
Dagblad als Omroep West en Radio 1 hebben een item gemaakt over de Schilderswijk Moeders. We
zijn erg trots op de vrouwen (zie bijlage 3) .
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5.1 Ambassadeurs
Als afsluiter van de bijeenkomst werden de ambassadeurs van het project gehuldigd. Zij gaan de
Schilderswijk Moeders promoten, de samenwerking intensiveren en iedereen zal op haar of zijn
manier bijdragen aan het bevorderen van het project.
Met trots stellen we aan u voor:
Kirsten van den Hul, Tweede Kamerlid bij de PvdA. Zij strijdt voor een verbonden
samenleving en emancipatie. Twee onderwerpen die geheel aansluiten op de
werkzaamheden van de Schilderwijk Moeders. In juli hebben de Schilderswijk
Moeders haar ontmoet, in de Tweede Kamer.

Hans Bellaart, Coördinator Portaal bij het Kennisplatform Integratie en
Samenleving (KIS). In 2017 heeft het KIS een Maatschappelijke Rendementsanalyse
uitgevoerd bij de Schilderswijk Moeders. Hans had hierin de rol als coördinator. De
praktische ervaring van de Schilderswijk Moeders kan worden ingezet bij
onderzoek van het KIS, Verwey-Jonker of Movisie.

Fatima Faïd, gemeenteraadslid voor de Haagse Stadspartij. Fatima zet zich in voor
sociale zaken, welzijn en armoede. Onderwerpen die perfect aansluiten bij de
werkzaamheden van de Schilderswijk Moeders. Fatima heeft meerdere keren De
Schilderwijk Moeders bezocht en cliënten geholpen in crisissituaties. Kwaliteit is
waar ze voor staat en wat zij gemeen heeft met de Schilderswijk Moed

Samir Ahraui, adviseur Treasury bij de gemeente Rotterdam en
fractievertegenwoordiger bij de Haagse PvdA. Samir heeft verschillende partijen in
de Haagse politiek kunnen bewegen om de petitie van de Schilderswijk Moeders te
ondertekenen. Door zijn wortels in de Schilderswijk snapt hij als geen ander wat de
kansen zijn van de aanpak van de Schilderswijk Moeders.
Wietske Kamsma, adviseur bij House of Hi. Wietske is een groot voorstander van
intercultureel samenwerken en een echte verbinder, iets waar ook de Schilderswijk
Moeders voor staan. Sociaal ondernemerschap is haar met de paplepel ingegoten.
Haar motto luidt dan ook: “Als iedereen er een beetje beter van wordt, doen we
het best goed.”

Vrouwendansfeest
En de grande finale was op vrijdagavond met een groots dansfeest. DJ Figen zweepte de vrouwen goed
op en het werd een geweldige avond. Drie uur lang gingen 200 vrouwen helemaal uit hun dak! Een
fantastisch einde van een grandioos lustrum. Op naar het volgende lustrum!
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6.

Pers

De Schilderswijk Moeders hebben zelf actief de pers gezocht afgelopen jaar. Zij zijn een petitie gestart
om handtekeningen op te halen om hun project te redden. Dit heeft veel media gehaald.
In verband met de lokale verkiezingen in maart 2018 hebben veel lokale partijen de Schilderswijk
Moeders bezocht om hun politieke verhaal onder de aandacht te brengen. Dit was voor de
Schilderswijk Moeders meteen een reden om hun bezorgdheid te uiten over de onzekerheid van het
voortbestaan van het project.
Tweede Kamerleden van de Pvda Khadija Arib en Kirsten van den Hul zijn met de Schilderswijk
Moeders in gesprek gegaan over hun rol en wat het betekent voor de wijk. Dit heeft veel aandacht
opgeleverd op twitter. Ook Tweede Kamerlid van de VVD Bente Becker is op werkbezoek bij de
Schilderswijk Moeders geweest om te praten verborgen vrouwen in de Schilderswijk. Bij Goedemorgen
Nederland bij NPO1 heeft zij het over de Schilderswijk Moeders gehad.
Ook het Lustrum heeft voor veel persaandacht gezorgd. Zowel het AD als Omroep West hebben er een
mooi item aan gewijd. Al de positieve aandacht van de pers voor het project heeft er voor gezorgd dat
de gemeente Den Haag in november heeft toegezegd het project wederom te financieren in 2019. Hier
is een mooi item verschenen op Den Haag FM. (zie bijlage 3)

7.

Conclusies

De Schilderswijk Moeders zijn Haagse Kracht Pur Sang!
In 2018 waren er 17 Schilderswijk Moeders met zeven verschillende etnische achtergronden actief als
contactvrouwen. De Schilderswijk Moeders bestonden uit vrouwen met Marokkaanse, Turkse,
Caribische, Somalische, Soedanese, Antilliaanse en Surinaamse achtergronden.
De Schilderswijk Moeders zijn allen getraind en worden begeleid op groepsniveau, in intervisiegroepen
en tijdens individuele gesprekken met projectmedewerkers. Daarnaast volgden zij
scholingsbijeenkomsten over diverse onderwerpen.
In totaal hebben de Schilderswijk Moeders in 2018 503 vrouwen bereikt, waarvan 281 langdurige
contacten (>3 contactmomenten) en 222 kortlopende contacten (<3 contactmomenten). De meeste
bereikte vrouwen zijn van Marokkaanse, Somalische en Ghanese afkomst en het merendeel valt in de
leeftijdscategorie 31 – 50 jaar. In totaal zijn in 2018 vrouwen bereikt met 20 verschillende etnische
achtergronden. De helft van de bereikte vrouwen is getrouwd en een kwart van de bereikte vrouwen is
gescheiden. Daarnaast heeft bijna de helft van de bereikte vrouwen een WWB uitkering. Het
merendeel van de vrouwen beheerst de Nederlandse taal matig tot niet. Tijdens de langdurige
contacten is 719 keer om hulp gevraagd. De meeste hulpvragen hadden betrekking op praktisch
functioneren, taal en sociaal functioneren.
De Schilderswijk Moeders komen in hun eigen omgeving in contact met vrouwen van wie zij het
vermoeden hebben dat zij ondersteuning nodig hebben. Vindplaatsen zijn bijvoorbeeld het
schoolplein, buurtcentrum De Mussen, in de wachtkamer bij de dokter of buiten op straat. Daarnaast
worden vrouwen aangemeld door de ketenpartners of het informele netwerk van de Schilderswijk
Moeders. Ook speelt mond-tot-mond reclame een belangrijke rol. Meer dan de helft van de bereikte
vrouwen komen binnen via een bekende.
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voor eenmalige en korte vrouwen hebben de Schilderswijk Moeders twee maal per week een
spreekuur waar zij wijkbewoners informatie, advies en ondersteuning geven. In 2018 werd het
spreekuur bezocht door 226 buurtbewoners informatie en advies gekregen bij het Steunpunt. De
kortdurende contacten hebben in totaal 763 keer om hulp gevraagd.
Als gekeken wordt naar de langdurige contacten, kan gezegd worden dat 157 bereikte vrouwen zich
vóór het eerste gesprek op trede 1 of 2 van de participatieladder bevonden. 89 personen (36,3%)
waarbij sprake is van langdurig contact, zijn één of twee treden gestegen op de participatieladder.
Vrouwen die zijn toegeleid naar laagdrempelige activiteiten zijn vooral doorgeleid naar activiteiten als
de sportles, cursussen en Nederlandse taalles.
De Schilderswijk Moeders hebben in totaal 289 keer vrouwen toegeleid naar instanties, hoofdzakelijk
naar hulp- en dienstverlenende verlenende instellingen. Vanuit het netwerk is er 280 keer
doorverwezen naar de Schilderswijk Moeders. Dit is vanuit professionele hulpverlening, scholen,
welzijnsorganisaties en zelforganisaties.
Van de 17 vrouwen zijn 5 aan het werk gegaan in de STIP regeling en zij vormen hiermee een rolmodel
voor de vrouwen in de wijk.
Gezien bovenstaande, kan geconcludeerd worden dat de inzet van 17 Schilderswijk Moeders een groot
positief effect heeft op vrouwen/gezinnen in de Schilderswijk. Met hun werkzaamheden worden
belangrijke maatschappelijke effecten bereikt. De uitkomsten van het onderzoek van het
Kennisplatform Integratie en Samenleving bevestigen de maatschappelijke rol van de Schilderswijk
Moeders. De Schilderswijk Moeders voorkomen dat er zwaardere en langdurige hulpverlening nodig is
en stabiliseren problemen op verschillende leefgebieden. Daarnaast doorbreken zij de overdracht van
problematiek naar kinderen. Tot slot wordt het welzijn/kwaliteit van leven van zowel de bereikte
vrouwen als van de Schilderswijk Moeders zelf verhoogd.
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8.

Aanbevelingen

Structurele financiering
De eerste aanbeveling is dat de Schilderswijk Moeders structureel gefinancierd moeten worden.
Tijdelijke financiering brengt veel onzekerheid met zich mee voor de cliënten, de Schilderswijk
Moeders en de projectmedewerkers. Ieder jaar zijn zij onzeker over het voortbestaan van de hulp die
zij krijgen en hun werkzaamheden. Dit is niet goed voor de continuïteit van de hulp aan de cliënten,
maar ook niet voor de continuïteit van groei voor de Schilderswijk Moeders. Door de onzekerheid van
het voortbestaan worden er, haalbare, korte termijn doelen gesteld. Als er zekerheid is over de
voortgang van de Schilderswijk Moeders kunnen de projectmedewerkers lange termijndoelen stellen
over de persoonlijke ontwikkeling van de Schilderswijk Moeders zelf.
Daarnaast gaat elk jaar veel tijd en daarmee geld, zitten in het aanvragen van subsidie en aanvullende
fondsen. Deze tijd kan besteed worden in het optimaliseren van de Schilderswijk Moeders, zoals
hierboven genoemde voorbeeld.
De afgelopen vijf jaar heeft de aanpak Schilderswijk Moeders zich bewezen, niet alleen in de praktijk,
maar ook door de Maatschappelijke Rendementsanalyse van het Kennisplatform Integratie en
Samenleving.
Opleiding mogelijkheden bijstandsgerechtigden
Op dit moment worden bijstandsgerechtigden niet in de mogelijkheid gesteld om een reguliere,
gefinancierde opleiding te volgen. Als dit mogelijk wordt kunnen veel meer vrouwen en mannen uit de
Schilderswijk zich laten omscholen waardoor hun baankans wordt vergroot, waarmee ze uit de
bijstand kunnen komen.
Opleiding tot vertrouwenspersonen
Bij de Schilderswijk Moeders, en ook andere Haagse contactvrouwen, is er een grote behoefte om een
officiële opleiding te volgen. Veel van deze contactvrouwen hebben geen startkwalificatie of de
mogelijkheid om een MBO 4 of HBO opleiding te volgen tot sociale hulpverleners. Desondanks willen
zij wel graag het werk blijven doen van contactvrouw. Door een stads brede, officiële opleiding aan te
bieden aan hen, zullen zij zichzelf verder ontwikkelen. Door hun werk als contactvrouw hebben zij al
de nodige werkervaring opgedaan. Hierdoor wordt de kans op een baan sterk vergroot.
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Bijlage 1 Grafieken
Grafiek 1 Percentage bereikte vrouwen per afkomst
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Grafiek 2 Leeftijdscategorie
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Grafiek 3 Burgerlijke staat
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Grafiek 4 Inkomsten

N= 280
0%

5%

10%

Inkomsten uit arbeid

15%

20%

25%

WIA/Wajong

40%

47%
2%
4%

AOW

12%

Afhankelijk inkomen partner
Geen inkomen

35%

10%

WWB
WW

30%

21%
5%

25

Grafiek 5 Taalniveau
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Bijlage 2
Voorlichtingen
Voorlichting tijdens bijeenkomsten van de diverse hulpverlenersinstanties uit Den Haag.
- Voorlichting over de Jeugd Ombudsman in de gemeente Den Haag
- Voorlichting over sociale huurwoningen door Haag Wonen
- Voorlichting over de gemeenteraadsverkiezingen door Pvda en D66
- Voorlichting door Multizorg, nieuwe Haagse zorgaanbieder in de thuiszorg en verpleging
- Voorlichting door Calibris Wijkleerbedrijf over opleiding en werken in de thuiszorg
- Voorlichting over stoppen met roken door PLUHZ
- Voorlichting en rollenspel over familie mediation door Looten Advocatuur & Mediation
- Voorlichting door de politie van de Hoefkade in de Schilderswijk over hun rol en de
samenwerking met de Schilderswijk Moeders
- Voorlichting over de nieuwe vormen van drugs door Indigo
- Voorstelling over jongeren en social media opgezet door GGD Haaglanden

Netwerkpartners
Belangrijke partners voor de Schilderswijk Moeders zijn:
 Gezondheidscentrum de Koning (SHG)
 Centrum Jeugd en Gezin (CJG)
 Jeugd Interventie Team (JIT)
 Taal aan Zee
 Stichting Wende, ambulant team huiselijk geweld
 Femmes for Freedom
 Oumnia Works
 Stichting Zebra
 Gemeente Den Haag / Werkservice Punt / Ombudsman / Schuldhulpverlening
 Wijkagent Bureau Hoefkade
 Haagse Hogeschool
 Gezondheidscentrum Rubenshoek
 Stichting MEE
 Haag Wonen Sociaal beheer in de Schilderswijk
 Woningcorporatie Staedion
 Centraal Coördinatiepunt (CCP)
 ZAB Zorg
 Wijkleerbedrijf Calibris
 De Werkplaats De Mussen
 Vadercentrum De Mussen
 Sensa Zorg
 Mediation, van Looten Advocatuur
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Bijlage 3 Persartikelen
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