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Kies! Sociale Supermarkt nu op drie locaties 

Op 30 november startte 

Kies! Sociale 

Supermarkt bij het 

uitgiftepunt van de 

voedselbank in de 

Exoduskerk. Op 9 maart 

opende hij ook in de 

Bokkefort in 

Loosduinen, en de 

Shalomkerk kwam er bij 

op 31 mei. In de 

Shalomkerk is het nog 

rustig, er is nog ruimte 

voor nieuwe klanten. 



Op de foto's: De 

vrijwilligers van de 

Bokkefort, en de bus in 

het parkje bij de 

Bokkefort.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wethouder Bert van Alphen: "Stevig inzetten op armoede"   

 

Kersverse wethouder Sociale zaken, Armoedebestrijding, Maatschappelijke opvang Bert van 

Alphen is geen onbekende in Den Haag. Van 2006 tot en met 2010 was hij wethouder welzijn 

volksgezondheid en emancipatie namens GroenLinks. Tot zijn huidige benoeming was hij 

jeugdombudsman. 

 

Kende hij Kies! Sociale supermarkt? 

"Zeker. Ik had erover gehoord via een vrijwilliger van Kies! die ik bij GroenLinks ontmoette. Ik 

vind het een mooi initiatief. Door mensen zelf te laten kiezen benadruk je dat mensen met 

weinig inkomen niet perse zielig zijn. Een pluspunt vind ik ook de begeleiding, daarmee kun 



je problemen soms tijdig ondervangen. Het mooie is dat die begeleiding op gelijkwaardige 

wijze plaatsvindt." 

 

Blijft de gemeente Kies! steunen? 

"Mijn voorganger, Rabin Baldewsingh, heeft Kies! financieel ondersteund en daarmee mede 

mogelijk gemaakt. Hoe onze begroting er de komende jaren, met dit nieuwe college, uit gaat 

zien weet ik nog niet, maar ik heb zeker een positieve grondhouding tegenover dit project." 

 

Zet hij het armoedebeleid van zijn voorganger voort?      

"Jawel, dat is goed ingezet door Rabin en daar gaan we stevig mee door. Bijvoorbeeld de 

Ooievaarspas voor mensen tot 130% van het minimum, en het Jongeren Perspectief Fonds 

om jongeren met schulden te helpen. Die methodiek slaat goed aan en we willen bekijken of 

we deze ook voor volwassenen kunnen inzetten. Ook belangrijk: hoe bereiken we de mensen 

om wie het gaat en kan dat mogelijk beter? Dus kijken naar de taal waarin brieven en 

beschikkingen van de gemeente worden geschreven en of mensen begrijpen wat je bedoelt." 

 

Heeft Den Haag Zuidwest ook speciale aandacht? 

"Den Haag Zuidwest heeft zeker onze aandacht, er zijn hier veel aandachtsgebieden: 

armoede, gebrek aan werk, onderwijsdeelname, et cetera. Bij alles wat we doen zullen we 

extra aandacht besteden aan het bereik van de voorzieningen: weten mensen wel waar ze 

recht op hebben en wat er allemaal is in de wijk? Dat geldt ook voor Kies! Er zijn vast en zeker 

meer mensen die in aanmerking komen om te winkelen in de bus, dan die dat nu doen." 

 

Sociale supermarkt actief op zoek naar armoede 

    

In Den Haag Zuidwest gaat Kies! Sociale 

supermarkt actief op zoek naar mensen die 

recht hebben op een pakket van de 

voedselbank. Op dit moment bereiken zij 187 

huishoudens (± 467 personen) in die wijk, 

terwijl bekend is dat daar 11.000 huishoudens 

in armoede leven.  

Eind september 2018 benadert Kies! Sociale 

supermarkt voor het eerst potentiële klanten in 

Bouwlust, Vrederust, Morgenstond via een flyer 

die bijgevoegd wordt bij huis-aan-huisblad de 

Posthoorn. Eerder kregen verwijzers zoals 

maatschappelijk werkers en medewerkers van 

de sociale dienst van de voedselbank informatie 

over dit project. Zo hoopt de sociale supermarkt 

een bijdrage te leveren aan het bestrijden van 

de armoede in Den Haag Zuidwest. 

 

 



Klanten positief over Kies! 

 

 

 

Dit voorjaar werd de klanten van Kies! gevraagd wat zij vonden van de nieuwe manier van 

werken. Zij kiezen nu zelf hun boodschappen uit het aanbod van de voedselbank. De uitslag 

was behoorlijk positief. 72%  van de klanten wil liever zelf kiezen.  De overigen  zouden wel 

een krat willen, maar willen daar niet verder voor reizen.  

Producten die gemist worden: 25% mist niets, de anderen missen fruit, melk en hygiëne-

producten.  58% zou wel iets willen betalen voor producten met korting die een aanvulling 

zijn op het aanbod van de voedselbank.  

De begeleiding die Kies! biedt is nog vrij onbekend. 50% weet het, maar  veel mensen weten 

niet wat die inhoudt. Meer dan 1/3 heeft een gesprek gehad, dat wordt gewaardeerd met 

een  8,8.  Het totaalcijfer voor Kies! was een 8,74! 

Lees hier verder voor de complete uitslag van de enquête. 

 



Directeuren gemeente: "Dit is een pareltje van Escamp!"  

Op 7 juni bezochten twee 

directeuren Mohamed El Achkar 

(algemeen directeur Dienst 

Publiekszaken) van de gemeente 

Den Haag en Dieneke ten Hoorn 

Boer (algemeen directeur  van de 

Dienst Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid) de bus van Kies! 

bij de Shalomkerk. Ook Dymphna 

Faas, Stadsdeelmedewerker 

Welzijn, Jeugd en Participatie was 

aanwezig evenals Henriëtte 

Boerma, manager bij STEK. Stadsdeeldirecteur René Baron stapte ook naar binnen en volgde 

het gesprek met belangstelling. 

Ze keken goed rond en spraken met klanten en vrijwilligers en uiteraard met projectleider 

Kees Buist en winkelmanager Peter. Ze wilden vooral ook weten wat de klanten van de 

wagen vonden. Hun indruk was zeer positief, vertelden ze later. "Dit is een van de pareltjes 

van Escamp", meldde René Baron later. “En dat willen we graag laten zien. En ze nemen dit 

project zeker weer op in het wijkplan van Escamp.” 

 

Peter Weidmann: "Klanten snappen steeds beter hoe we werken" 

"Sinds de opening 

van het eerste 

uitgiftepunt bij de 

Exoduskerk kunnen 

we zien dat de 

klanten wennen aan 

de nieuwe 

werkwijze", aldus 

winkelmanager Peter 

Weidmann. "We zien 

dat de klanten steeds 

beter snappen hoe 

we werken. Ze 

komen nu meer 

gespreid in de tijd. 

Eerst was er vaak een stormloop aan het begin, omdat mensen bang waren dat de 

producten op waren voor zij aan de beurt kwamen. Nu weten ze dat er altijd alles voor ze is, 

ook als ze later op de middag komen.  



Er blijven wel zo'n vijftien tot twintig mensen die altijd wel een half uur of langer voor 

aanvang staan te wachten, maar de wachttijd vanaf het begin van de uitgifte is nooit langer 

dan een half uur.  

In de Shalomkerk is helemaal nog geen wachttijd, bij de Bokkefort misschien een minuut of 

twintig. En we maken het wachten gezellig door thee, koffie en soep te serveren. We zien 

dat mensen tijdens het wachten onderling steeds meer contact hebben, en uiteraard vinden 

dan ook de coachingsgesprekken met onze vrijwilligers  plaats. Er worden echt stappen 

gezet, sommige klanten hebben zelfs gesolliciteerd na zo'n gesprek en zeven klanten hebben 

al een betaalde baan! 

En waar ook vooruitgang in zit is de acquisitie van producten. Albert Heijn Escamplaan wil 

graag overschotten doneren, bijvoorbeeld van droge kruidenierswaren en 

hygiëneproducten.  JUMBO De Stede en AH De Stede doneerden al pallets vol producten 

Daar zijn we natuurlijk heel blij mee!"   

 

Barbecue Exoduskerk  

Op 28 juni, een mooie zonnige dag, werd er bij 

de Exoduskerk een barbecue gehouden - een 

spontaan initiatief van onze cliënten, waar wij 

uiteraard graag aan meewerkten! De barbecue 

werd gesponsord door slagerij Boektje in 

Scheveningen, waarvoor hartelijk dank! 

 

Werving coachingsvrijwilligers 

 

Gesprek              Het zitje voor een privégesprek 

 

  



 

Kies! kan nog steeds nieuwe 

vrijwilligers gebruiken. We hebben 

ze in soorten en maten: 

gastheren/gastvrouwen, 

winkelhelpers, koffie- thee- en 

soepdames/heren. De grootste 

behoefte op dit moment is die aan 

coaches. Deze vrijwilligers worden 

intensief getraind door een 

professionele trainer in het voeren 

van motiverende gesprekken met 

cliënten over hun dromen en 

ambities en over hun talenten en 

capaciteiten.. 

Eind augustus start een 

wervingscampagne speciaal gericht 

op dit soort vrijwilligers via flyers, 

affiche en een advertentie in drie 

edities van de Posthoorn. De 

vacature is te zien op  

www.stekdenhaag.nl/vacature_vrijw

illiger/begeleidercoach-kies-sociale-

supermarkt en op onze 

Facebookpagina. Fijn als u hem 

deelt: 

https://touch.facebook.com/kiessoci

alesupermarkt/?__tn__=C-R.  

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer 

ontvangen, stuur dan een mail naar Kees Buist, kbuist@stekdenhaag.nl. 

 

Kies! sociale supermarkt is een project van 

 

 

 

en wordt gesteund door o.a.                    


