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 NEDERLANDSE VERSIE  
 

 
NOTITIE  
N.A.V. BEZOEKEN VAN J. DATEMA AAN STICHTING BETHANIA & BIOBEE 
KINDERGARDEN TE  CLUJ-NAPOCA, ROEMENIË. 
 
INDELING VERSLAG: 
I. Vooraf 
II. Wat is er het afgelopen schooljaar 2013-2014 bereikt, wat zijn de successen, 

wat de tegenvallers en hoe staat Bethania er op dit moment voor. 
III. Hoe heeft de directeur het afgelopen jaar beleefd.  
IV. Adviezen 
V. Tenslotte 
 
OPMERKINGEN & GEGEVENS 

 

Bezoekdata Delegatie Gesprekspartners 

maandag 14-02 tot 
woensdag 16-02-
2011 

Rik v.d. Ploeg, directeur VJK 
Jan Datema, voorzitter bestuur 
VJK 
Hans Holtslag, Werkgroep Cluj 
M.K.D. te Castricum 

Hedi Hoka, directeur 
Bethania 
Laszlo Adorjani, voorzitter 
bestuur Bethania 

woensdag 15-06 
tot vrijdag 17-06-
2011 

Jan Datema (op persoonlijke 
titel) 

Hedi Hoka, directeur 
Bethania 
Laszlo Adorjani, voorzitter 
bestuur Bethania 

woensdag 07-12 
tot vrijdag 09-12-
2011 

Jan Datema (op persoonlijke 
titel) 

Hedi Hoka, directeur 
Bethania 
Laszlo Adorjani, voorzitter 
bestuur Bethania 

maandag 20-08 tot 
vrijdag 24-08 2012  

Jan Datema (op persoonlijke 
titel) 

Hedi Hoka, directeur 
Bethania 
Laszlo Adorjani, voorzitter 
bestuur Bethania 

woensdag 15-05 
tot zondag 19-05-
2013  

Jan Datema (op persoonlijke 
titel) 

Hedi Hoka, directeur 
Bethania, bestuurslid 
BIOBEE 
Laszlo Adorjani, voorzitter 
bestuur Bethania &BIOBEE 

Woensdag 24-07 
tot zondag 28-07 
2013 

Jan Datema (op persoonlijke 
titel) 

Hedi Hoka, directeur 
Bethania, bestuurslid 
BIOBEE 

Donderdag 21-08 
tot zaterdag 23-08  
2014  

Jan Datema (op persoonlijke 
titel) 

Hedi Hoka, directeur 
Bethania, bestuurslid 
BIOBEE 
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I. Vooraf: 
 
Mijn bezoek aan Bethania was kort (donderdagmiddag tot en met zaterdagmorgen) 
maar intensief en is door zowel Hedi als door mij als bijzonder positief en effectief 
ervaren. 
 
Er is het afgelopen schooljaar veel gebeurd in Bethania. In mijn verslag kom ik hier 
nader op terug.  
 
Hedi en ik hebben gesproken over zaken die zich als volgt laten onderverdelen:  

a) Wat is er het afgelopen schooljaar 2013-2014 bereikt, wat zijn de 
successen, wat de tegenvallers en hoe staat Bethania er op dit moment 
voor. 

b) Hoe heeft Hedi het afgelopen jaar beleefd en hoe staat ze er fysiek en 
psychisch nu voor? Dit deel van de gesprekken beschouw ik als 
vertrouwelijk tussen Hedi en ondergetekende en hierop zal ik in dit verslag 
niet uitvoerig ingaan. Waar noodzakelijk zal ik in grote lijnen zaken 
aangeven die ik belangrijk acht voor de toekomst. 

c) Wat is er voor de komende periode nodig.            
 

II. Wat is er het afgelopen schooljaar 2013-2014 bereikt, wat zijn 
de successen, wat de tegenvallers en hoe staat Bethania er op dit 
moment voor. 
 
Om het beeld scherp te krijgen schets ik hieronder nog even het actuele organogram 
van Bethania anno 2014: 
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IIA. BIOBEE 
 
Het schooljaar 2013-2014 begon met een record aantal aanmeldingen (>80) en het 
schooljaar mag als financieel succesvol worden beschouwd. Een onverwacht 
probleem gedurende het jaar, maar vooral tijdens het voorjaar 2014, dook op toen 
bleek dat het overgrote deel van de groepsleiding zwanger was (ongeveer 12 
vrouwen). In Roemenië betekent dit dat ze meestal niet tot het eind van de 
zwangerschap doorwerken, maar ruim voordien stoppen en na de bevalling >2 jaar 
verlof hebben. Als gevolg hiervan moesten deze medewerkers op korte termijn 
worden vervangen door jonge weinig ervaren krachten, hetgeen leidde tot 
kwaliteitsverlies en imagoschade. Als gevolg hiervan heeft een beperkt aantal ouders 
hun kind van Biobee afgehaald. 
 
Inmiddels is de staf van Biobee weer compleet en wordt hard gewerkt aan het weer 
op peil brengen van de kwaliteit. De aanmeldingstermijn voor het nieuwe schooljaar 
is, op het moment dat ik dit verslag schrijf, nog niet gesloten. Voor wat betreft Biobee 
zijn er tot nu toe > 70 kinderen aangemeld voor het komend schooljaar. Het 
merendeel van deze kinderen zijn nog zo jong dat ze meerdere jaren Biobee kunnen 
bezoeken alvorens door te stromen naar het basisonderwijs.  
 
IIB. Children with Special Needs  
 
De situatie binnen deze afdeling is stabiel. De financiering voor deze afdeling 
(donaties en winsten uit andere Bethania activiteiten) laat toe dat het aantal kinderen 
dat geholpen wordt op ongeveer 20 kan worden gehandhaafd. Dit zal ook voor het 
komende schooljaar de mogelijkheid zijn.  
 
Nieuw is dat sinds vorig jaar het boeiende project ´Inclusive Program´ is gestart. 
Hierbij worden kinderen met Special Needs niet meer in een aparte groep 
samengebracht, maar wordt het betreffende kind geïntegreerd in één van de groepen 
binnen Biobee. In samenwerking met en met financiering door de gemeente Cluj-
Napoca  kon Bethania het afgelopen schooljaar een zestal leerkrachten aanstellen 
om deze kinderen in een één op één situatie te begeleiden. Hedi Hoka werkt er op dit 
moment hard aan om de financiering ook voor het schooljaar 2014-2015 bij de 
gemeente rond te krijgen.  
 
De grote wens om de kwaliteit van het aanbod te verbeteren door goed uitgeruste 
‘Snoozleroom’ kan dankzij de financiering vanuit Nederland gerealiseerd worden. In 
september wordt hiermee begonnen en de verwachting is dat de Snoozleroom een 
maand later in gebruik kan worden genomen.              
 
IIC. Projecten 
 
a. Co-workplaces: 
De verhuur van werkplekken in het gebouw Str. Paris 35 aan jonge ondernemers 
voldoet aan de verwachtingen. Er is een goede bezettingsgraad, waarbij de plekken 
voor langere tijd worden gehuurd.  
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http://www.wishwizard.ro 

 
b. Voeding & Catering: 
Het afgelopen schooljaar is de keuken van Bethania  gemoderniseerd. Dit als eerste 
fase om de keuken commercieel uit te baten, door middel van cateringactiviteiten. Er 
is een professionele  koelkast aangeschaft om voedsel (terug-) te koelen, er zijn 2 
moderne (druk-)ketels geplaatst om soepen en grotere hoeveelheden gerechten te 
bereiden en er is een grote oven ingebouwd. Boven de kook unit is een professionele 
afzuiginstallatie aangebracht en de keuken beschikt nu over een warmhoudkast. Een 
aantal oudere apparaten voor mengen en kneden is vervangen voor moderne.  
 
Naast deze modernisering is er veel gedaan om het niveau van gezonde en 
evenwichtig samengestelde maaltijden (verse producten, groenten) voor de kinderen 
op een nog hoger niveau te brengen. Grappig gevolg is dat hiermee ook enige 
internationale bekendheid is verkregen. Zo is de directeur Hedi Hoka nu voor 
Roemenië benoemd als ambassadeur van het project Food Revolution van de 
wereldvermaarde Engelse kok Jamie Oliver! 
 
IIc. Wish Wizard 
 
Om Bethania in de nabije toekomst onafhankelijk te maken van buitenlandse 
financiering is het afgelopen schooljaar het fundraising project opgezet, genaamd: 
Wish Wizard. Het project combineert op een moderne wijze activiteiten met het 

internet en andere sociale media. De doelstelling van 
het project is drieërlei. Enerzijds kan geld worden 
gegenereerd bij donoren, anderzijds worden donoren 
betrokken bij en verbonden met concrete projecten. 
Tenslotte levert deze aanpak naamsbekendheid en een 
goed imago op voor Bethania.  
 
In het schooljaar 2013-2014 zijn al de volgende twee 
projecten gerealiseerd. 
 
1. In het Special Needs Program van Bethania verbleef 
het meisje Nora. Zij kon niet lopen en had dringend 

medische zorg nodig (operatieve ingreep) om het lopen mogelijk te maken. Deze 
zorg is in Roemenië niet voorhanden. Via Wish Wizard is een actie gestart die > US$ 
50.000 heeft opgebracht! Nora is in de USA geopereerd en gerevalideerd en kan 
lopen! (zie video www.wishwizard.ro)  
 
2. Deze zomer zijn twee zomerkampen georganiseerd en gefinancierd voor kinderen 
met een handicap (fysiek en/of psychisch), waar in totaal 50 kinderen aan hebben 
deelgenomen!  
 
IId. Gebouw  
Het gebouw Bethania aan de Str Arverna heeft op twee punten groot onderhoud 
nodig. Het dak moet worden gerepareerd en geïsoleerd. Ook de raamkozijnen 
hebben hun beste tijd gehad en zullen op termijn moeten worden vervangen. Het 
meest urgent is echter het dak.  
 

http://www.wishwizard.ro/


 

 6 

Soms gebeuren er onverwacht wonderen, zo ook nu! De vader van één van de 
kinderen is aannemer en heeft toegezegd dat zijn bedrijf het dak zal herstellen en  
isoleren, dit allemaal Pro Deo!!! De werkzaamheden starten rond deze tijd.  

 
III. Hoe heeft de directeur het afgelopen jaar beleefd.   
 
In mijn ´Report II en III´ heb ik het volgende aangegeven: 
 

Eén van de sterke punten van de organisatie ligt in de kwaliteiten van de 
huidige directeur:  

 people manager 

 toekomstgericht 

 creatief 

 deskundig op een breed terrein 

 doortastend 

 verantwoordelijk 

 zeer loyaal 

 gedreven  
Bovenstaand profiel heeft echter ook valkuilen. Een belangrijke is dat een 
dergelijk excellent persoon te zwaar wordt belast bij veranderingsprocessen. 
Daarom is het belangrijk dat verantwoordelijkheden en bevoegdheden zodanig 
binnen de organisatie worden neergelegd dat er voor alle medewerkers een 
goede span-of-control ontstaat.  
 
In de huidige situatie vervult de directeur teveel taken op teveel niveaus. Dit tast 
het energieniveau van betrokkene aan en maakt de organisatie kwetsbaar. 
Bovenstaande betekent namelijk dat teveel inhoudelijke, beleidsmatige zowel 
als procesmatige kennis gepersonaliseerd is bij de directeur. Uitval van de 
directeur heeft zo grote gevolgen voor de continuïteit van de organisatie. 
 
Een herschikking van verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de staf 
zal deze kwetsbaarheid verlagen. Dit is van cruciaal belang bij het 
herstructureren van de organisatie, zoals in dit rapport beschreven. De directeur 
'nieuwe stijl' zal meer de kapitein moeten zijn die het hele schip in de juiste 
richting stuurt en de deeltaken overlaat aan zijn/haar officieren. 
 

 
Bovenstaand thema heeft in mijn jongste bezoek opnieuw centraal gestaan. Naast 
bovenstaande argumenten heeft de ontwikkeling van Bethania ook tot gevolg gehad 
dat de organisatie meer complex is geworden doordat enerzijds er meerdere 
onderdelen aan zijn toegevoegd, maar anderzijds ook omdat de Roemeense 
overheid de eisen die aan de organisatie worden gesteld behoorlijk heeft verscherpt 
(mede onder invloed van Europese regelgeving vanuit Brussel).  
 
Dit gevoegd bij het stressvolle gebeuren rond de vele zwangerschappen binnen het 
personeelsbestand en de hiermee samenhangende vervangingsperikelen, heeft tot 
gevolg dat de druk op de directeur nog steeds (te) groot is.  
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Daar waar de directeur de energie moet investeren op het strategisch niveau (om de 
organisatie te sturen, uit te bouwen en te consolideren, de medewerkers te sturen en 
te motiveren, is de praktijk binnen Bethania vaak dat de meeste energie van de 
directeur ligt op het operationeel niveau (trouble shooting, gaten c.q. verant-

woordelijkheden dichten).  
 
 
Met andere woorden: daar waar de kracht en 
het hart van de directeur ligt, namelijk 
creatief ontwikkelen, mogelijkheden creëren, 
netwerken en motiveren, is ze nog een 
onevenredig deel van de tijd kwijt aan interne 
zaken die MOETEN worden opgelost. Dit 
‘moeten’ schrijf ik bewust met hoofdletters 
om aan te geven dat de directeur zich hier 
moreel verantwoordelijk voor voelt en hier 
ook voor staat, maar dat deze activiteiten niet 

vanuit het hart komen, maar vanuit de ratio. Gevolg is dat er een spannings- en 
frustratiegebied ontstaan, die kan (en op termijn zal) leiden tot fysieke en emotionele 
uitputting.  
 
Om op korte termijn meer ruimte te scheppen is Hedi gestopt met haar werk aan de 
universiteit. Zo kan ze zich helemaal op Bethania concentreren. Deze keus heeft ze 
goed overwogen gemaakt en ze staat hier ook emotioneel achter.  
 
Die ruimte zal er ook moeten komen binnen de organisatie Bethania en wel op een 
manier dat Hedi zich meer binnen het ‘operationeel level’ kan blijven bewegen. Hier 
ligt haar kracht en haar hart. Ik kom hier in mijn adviezen op terug.  
 
Overigens is met het creëren van ruimte noodgedwongen een begin gemaakt toen in 
het late voorjaar bleek dat ook de ‘financiële rechterhand’ van Hedi zwanger was en 
voor minstens twee jaar met verlof ging. Deze medewerker is nu vervangen door 
iemand met betere capaciteiten en meer initiatief en zelfstandigheid. Hedi ervaart dit 
terecht als een grote vooruitgang.  
 

IV. ADVIEZEN     
 
1. Organisatie.  
 
Er is de afgelopen jaren veel ten goede bereikt, zeker gezien het feit dat Bethania 
drie jaar geleden ‘op sterven na dood’ was en bestuur, zowel als de heer Vroon 
indertijd overwogen om Bethania te sluiten. Voor een bestendige toekomst is naar 
mijn mening nog een tweetal zaken van groot belang. In de eerste plaats zal voor de 
komende twee jaar nog ondersteuning vanuit buitenlandse (Nederlandse) donoren 
nodig zijn om Bethania sterk genoeg te maken om zelfstandig te kunnen blijven 
voortbestaan.  
 
De investeringen kunnen naar mijn overtuiging het meest waardevol worden ingezet 
door de huidige directeur Dr. Hedi Hoka te ondersteunen om haar rolpositie vooral op 
strategisch vlak in  te nemen.  
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Concreet vertaald wil dit zeggen: 
a. dat de continuïteit en kwaliteit van het werk binnen Biobee en Special Needs 
Program moet worden gegarandeerd. Hierover hebben Hedi en ik het uitvoerig 
gehad en dit kan gerealiseerd worden door: 
 
 
 

 een programma op te zetten waarbij, in samenwerking met de Gemeente Cluj-
Napoca, vrijwilligers en jonge werkzoekenden gesubsidieerd worden 
gerekruteerd om in Bethania aan de slag te gaan. Ze zullen moeten worden 
toegerust om in de toekomst medewerkers te kunnen vervangen die vanwege 
zwangerschap of anderszins afscheid nemen. Ze staan, als het ware, in de 
startblokken om gekwalificeerd en met ervaring ‘het stokje over te nemen’. 
Voor dit traject is vermoedelijk geen externe financiering nodig, omdat dit 
aansluit bij werkgelegenheidsprogramma’s vanuit de overheid;  

 De uittocht van medewerkers gedurende de eerste helft van het jaar heeft 
laten zien waar de kwetsbaarheid van de organisatie Bethania ligt. Op dit op te 
vangen is het gewenst dat  er voor de komende twee jaar een aantal uren 
beschikbaar komt voor een gekwalificeerde trainer. Tot op heden daad Hedi 
dit zelf, maar zoals eerder geconstateerd betekent dit dat ze een niet 
onaanzienlijk deel van haar tijd op operationeel niveau moet besteden en dat 
dit voor het personeel een rolverwarring t.a.v. de directeur oplevert. Beide zijn 
niet gewenst. Met de aanstelling van een (jonge) trainer, waarbij Hedi prima 
haar inhoudelijke kwaliteiten op deze persoon kan overdragen (train de trainer 
model) voor een aantal uren wordt enerzijds de kwetsbaarheid van de 
organisatie ten aanzien van de continuïteit  sterk verminderd en het geeft Hedi 
ruimte om haar positie op strategisch niveau ion te nemen. Voor dit punt komt 
er een subsidieaanvraag richting de Nederlandse donoren.  

 Om Bethania en alle activiteiten hierbinnen goed op de kaart te zetten is een 
versterking van de Marketing en communicatie nodig. Op het terrein van de 
ontwikkeling en uitvoering worden momenteel (dankzij bijdragen vanuit 
Nederland) stappen gezet en deskundigen worden hierbij betrokken. Wat nog 
ontbreekt is de deskundigheid op het terrein van communicatietechnologie 
(IT). In onze samenleving (zeker ook in Roemenië) wordt de invloed van social 
media (internet, website, facebook, etc. etc.) steeds belangrijker. Om hierin 
mee te kunnen op het terrein van image, naamsbekendheid, fondswerving en 
partnership moet Bethania de komende twee jaar deskundigheid inhuren om 
hierin de positie te versterken en te behouden. Ook hiervoor komt een 
subsidieaanvraag richting de Nederlandse donoren. 

                                       
 
2. Bestuurlijke structuur en ondersteuning 
In mijn vorige rapporten heb ik meerdere malen gewezen op de noodzaak om tot een 
herschikking van verantwoordelijkheden en bevoegdheden te komen tussen het 
bestuur en de directeur.  
 
Naar mijn mening is hier wel een aanzet toe gemaakt, maar onvoldoende. Om de 
directeur voldoende slagkracht te geven is het naar mijn mening noodzakelijk dat het 
bestuur wordt omgevormd tot een Raad van Toezicht ven de directeur de 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden krijgt die horen bij de functie van 
Bestuurder. Alleen dan kunnen m.i. de verschillende rollen binnen de organisatie in 
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een (ook in Roemenië) zich dynamische ontwikkelende samenleving goed tot hun 
recht komen.  
 
Daarnaast verdienen  de directeur (zowel als het bestuur)  het om hierin 
ondersteuning en coaching te krijgen, temeer omdat de cultuur in Roemenië hierin 
snel vorderingen maakt, maar nog kwetsbaar is en ‘in de kinderschoenen’ staat. 
 
De directeur heeft hierin aangegeven dat ze de coaching van mijn kant als erg 
waardevol ervaart. Enerzijds omdat er geen conflicterende belangen bestaan, 
anderzijds omdat mijn inbreng veilig is, maar ook welkom op die momenten dat de 
adviezen en oordelen van mijn kant confronterend zijn. Mijn aanbod om deze rol te 
blijven vervullen doe ik met groot plezier gestand, maar maakt wel dat de 
Nederlandse donors bereide moeten zijn om de kosten ervan (reiskosten en directe 
gemaakte onkosten) de komende twee jaar te blijven vergoeden.  
 
Hierbij is door mij aangedragen bij Hedi dat ik van mening ben dat zij mijn 
ondersteuning soms op een (te) laat moment inroept. Als voorbeeld geldt de 
afgelopen periode waarbij de directeur m.i. gebaat zou zijn geweest bij een 
sparringpartner waar ze in een eerdere fase de problemen, maar ook de rolposities, 
rond de ‘zwangerschapsproblematiek’ bij de medewerkers had kunnen delen en 
waar ze als feedback had kunnen krijgen. 
 

 Concreet betekent dit dat ondergetekende verzoekt om voor de komende twee 
jaar een drietal bezoeken per jaar te vergoeden waar het gaat om reiskosten 
en directe kosten van ondergetekende. De verblijfkosten zijn voor rekening 
van Bethania. De kosten voor advies en tijdsinvestering zijn voor rekening van 
ondergetekende en derhalve Pro Deo. De totale financiële garantstelling van 
de Nederlandse donoren bedraagt maximaal voor twee jaar: 6 maal € 400,00 
= € 2.400,00.               

 
  
3. Infrastructuur 
 
Naast de ingang op het terrein van Bethania staat een onbewoond huis. Na een 
opknapbeurt en enige aanpassingen zou deze woning uitstekend geschikt zijn voor 
buitenschoolse opvang van kinderen met een fysiek en/of verstandelijke beperking 
(Children with Special Needs). Hieraan is volgens de directeur in Cluj Napoca 
behoefte. Vooral omdat beide ouders veelal moeten werken om een redelijk 
gezamenlijk inkomen te verwerven.  
 
Bethania maakt hiervoor een projectvoorstel, waarbij een beroep wordt gedaan op de 
Nederlandse donoren.   
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V. Tenslotte        
 
Resumerend wat er voor de komende twee jaar nodig is: 
  
Overzicht 

Projecten Deelprojecten 
Raming kosten 
externe donor 
financiering € 

Status 

1.Personele ondersteuning 
a. inhuur marketing & 
communicatie 

 In uitvoering 

 b. leraren inclucive program  In uitvoering 

 
c. trainer medewerkers en 
vrijwilligers 

15.000 Projectvoorstel 

 d. IT ontwikkeling 80.000 Projectvoorstel 

 
e. Ondersteuning & coaching 
directeur door J. Datema  

 Max  2.400 Verzoek 

 
f. vrijwilligers werven en 
trainen  

8.000 In uitvoering 

2. Voorzieningen 
a. dakreparatie en isolatie 
hoofdgebouw 

 In uitvoering 

 
b. geschikt maken woning  
naast ingang  

40.000 
 
Projectvoorstel  
 

Totaal tot september 2016  145.400  

        
Het projectvoorstel hiervoor is in ontwikkeling en zal naar verwachting begin 
november uitgewerkt en onderbouwd kunnen worden aangeboden.  
 
Mogelijk is het wenselijk dat ondergetekende voordien nog een kort bezoek aan 
Bethania brengt om het definitieve concept met de directeur nog een keer grondig 
door te spreken.  
 
Heino, 29-08-2014   
 
Jan Datema 
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