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We kijken terug op een lastig en intensief half jaar. Het coronavirus
had en heeft nog steeds een grote invloed op ons dagelijks leven.
Dat geldt zeker voor de bewoners en ondernemers van Zuidwest.
Nu we gelukkig voorzichtig en met afstand bij elkaar mogen komen,
pakken onze projecten langzamerhand de draad weer op, elk op
hun eigen manier. Juist voor de bewoners in Zuidwest is het zo
belangrijk dat de activiteiten niet lang stil staan. In deze nieuwsbrief
laten een paar projecten zien hoe zij zich hebben aangepast.

Om de leefbaarheid in Den Haag
Zuidwest te vergroten en de kansen
voor de bewoners op het gebied van
werk te verbeteren, investeren het
Rijk en de gemeente Den Haag
gezamenlijk in Den Haag Zuidwest.
Via deze nieuwsbrief informeren wij
de partners met wie we samenwerken
over de voortgang van deze aanpak.

Het programmabureau zelf is volop aan de slag gegaan met het opstellen van een tweede tranche
projecten. Deze vormen een mooie aanvulling op de al lopende projecten. Het rijk en de gemeente
zijn inmiddels akkoord gegaan met de invulling van de tweede tranche. Met de in totaal 34
projecten denken we een goede basis te leggen om bewoners van Zuidwest te helpen met hun
problemen en om hen nieuwe kansen te bieden. We doen dit niet alleen, we doen dit samen met
partners in Zuidwest. De partnerraad heeft hierin een belangrijke rol en heeft ons bij de
totstandkoming van de tweede tranche goede adviezen meegegeven. In de bijlage treft u een
overzicht van alle projecten van de tweede tranche. Een viertal projecten lichten wij in deze
nieuwsbrief toe.
We willen iedereen die bij de Regiodeal betrokken is, bedanken voor hun inzet in deze moeilijke
periode. We gunnen iedereen een zonnige en ontspannen vakantie in Den Haag, Nederland of
elders. Rust goed uit. De mensen die ‘nu het weer kan’ juist doorgaan in de zomer wensen we veel
succes.
Een fijne zomer!
Het programmateam Regiodeal

De Partnerraad: een belangrijke adviseur in Zuidwest
Op 21 april heeft de partnerraad1 de projecten die voor de tweede tranche zijn ingediend online
besproken. Partners die niet aanwezig konden zijn, hebben we nagebeld, zodat zij ook hun advies
konden geven. We danken de Partnerraad voor hun waardevolle inbrengen bij de selectie van de tweede
tranche projecten.
Waar wordt de partnerraad vooral blij van?
- Aandacht voor veiligheid op de Jan Luykenlaan en het doorbreken van de ondermijning zoals die
nu plaatsvindt door het ronselen van jongeren door criminelen.
- Stimuleren digitale vaardigheden in relatie tot het vergroten van toekomstmogelijkheden op de
arbeidsmarkt voor jongeren zoals in het project JINC.
- Bewoners bij elkaar brengen via cultuur in het project ‘Zuidwest vertelt zijn verhaal’
- Aandacht voor eenzaamheid in het project ‘Lief en Leedstraatjes’
- Mensen in Zuidwest met elkaar en voor elkaar aan de slag binnen de zorg in het Wijkleerbedrijf
Welke adviezen geeft de partnerraad?
- Leg meer nadruk op de onderlinge verbinding tussen projecten en samenwerkingspartners.
- Zet nog meer in op jongeren.

1

De Partnerraad wordt gevormd door een breed scala aan vertegenwoordigers van bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties.
Daarbij kunt u denken aan inwoners uit de verschillende wijken, aan ondernemers (waaronder die van bedrijventerrein ZKD), de politie,
scholengemeenschap Zuidwest, basisschool Erasmus, brede buurtschool Kleurrijk, Florence, HaagWonen, Staedion, Vestia, buurthuis Bij Betje,
de Jeugdraad en jongerenwerkers van stichting Mooi.

-

Geef extra aandacht aan moeilijk bereikbare bewoners en aan de toenemende vraag naar en het
afnemend aanbod van mantelzorgers en vrijwilligers.
Combineer projecten voor mensen die meer begeleiding nodig hebben met inzetten van
bewoners die meer sociale draagkracht hebben.
Geef bewoners uit Zuidwest een baan in de Regiodealprojecten.

We nemen deze adviezen mee bij de uitvoering van de huidige 34 projecten en bij de uitwerking van een
mogelijke derde tranche.

Nieuwe projecten in de tweede tranche
Lief en leedstraatjes
Kleinschaligheid is de kracht van dit project: het delen van lief en leed in (een deel van) een straat. Het
delen van de leuke dingen in het leven zoals 60-jarige huwelijk, nieuwe baby of het behalen van een
diploma. Maar ook het delen van minder leuke dingen in het leven zoals ziekte, eenzaamheid of
tegenslag. In elke straat is wel een actieve betrokken bewoner. Deze zogeheten gangmaker is dé actieve
buurtbewoner die het lief- en leedpotje van zijn straat beheert. De organisatie ‘Lief en Leed’ ondersteunt
waar nodig, zodat de buurtbewoner ook gewoon een ‘goede buur’ kan blijven. Het project is begonnen in
Rotterdam (Opzomeren) en is vanaf 2019 actief in Den Haag. Extra betekenis heeft ‘Lief en Leed’ in
corona-tijd, dat blijkt niet alleen uit ervaringen van bewoners die meedoen, maar het valt ook op onder
wetenschappers. Professor Engbersen benadrukt als socioloog de sociale en verbindende functie die Lief
en Leed (verbonden aan Opzoomer Mee) nastreeft. https://www.movisie.nl/artikel/solidariteit-tijdencorona-omzien-naar-elkaar-buurten-wijken . Omdat het zo’n succes is, is besloten om de inzet van Lief
en Leedstraatjes in Zuidwest te intensiveren.

Twee vliegen in 1 klap: kinderopvang als werk/leerbedrijf
Dit project gaat een kinderopvang opstarten voor kinderen van ouders die willen participeren en waar
nieuw personeel wordt opgeleid. Met de KOPgroep (Kinderopvang Participatiedoelgroep) worden ouders
met jonge kinderen in de participatiedoelgroep uit Zuidwest geholpen om mee te doen. Ook kunnen hier
mensen terecht die willen (re)integreren in de maatschappij. Dit kan door scholing aan te bieden in de
richting van pedagogisch medewerker of door huidige werknemers met een arbeidsbeperking in te zetten
als leermeester. Bijkomend voordeel is dat dit project de kinderopvangverblijven kan helpen het
personeelstekort op te lossen door mensen op te leiden die binnen een kinderopvang kunnen werken.
Omdat kinderopvanglocaties aan veel eisen moeten voldoen wordt er eerst een haalbaarheidsstudie
gedaan. Kinderopvang is een commerciële markt die financieel marktconform is geregeld. Daarnaast
geldt er strenge wet- en regelgeving en minimale kwaliteitseisen waar de kinderopvang aan moet
voldoen.

JINC start in Zuidwest
JINC helpt jongeren op weg naar werk. Na succesvolle
projecten in de Schilderswijk en Transvaal start JINC nu ook
in Zuidwest. Dat doen zij met een nieuw programma
‘Digitale Vaardigheden’, dat kinderen op school op speelse
wijze laat kennis maken met programmeren. Niet
onbelangrijk sinds we veel online zijn gaan doen door
corona. Ook de succesvolle Bliksemstages worden in
Zuidwest uitgevoerd; dit zijn stages waar leerlingen één
dagdeel bij lokale bedrijven op bezoek gaan. Voor optimale
impact worden de bezoeken op school voorbereid. Meer
informatie over JINC op: https://www.jinc.nl/doe-mee/

Kleinschalige bedrijfshuisvesting Moerwijk-Oost
In Moerwijk worden plannen gemaakt voor een nieuwe functie van het oude schoolgebouw aan de
Twickelstraat. Een deel van het schoolgebouw wordt herontwikkeld tot kleinschalige bedrijfsruimtes voor
ondernemers uit de wijk. Deze nieuwe economische broedplaats gaat naar verwachting in 2021 zorgen
voor veel positieve reuring in het hart van Moerwijk-Oost.

Lopende projecten: wij gaan door
Allekanten houdt contact
Sinds de lockdown probeert het team van Allekanten zo goed mogelijk contact te houden met de
bezoekers, kandidaten, stagiaires en trainers, die de weg naar Allekanten al hadden gevonden. Het team
van Allekanten heeft niet alleen online en via een telefonisch spreekuur contact gezocht, maar is ook de
wijk in gegaan om mensen thuis te bezoeken en soms een bloemetje te brengen. Coördinator Luc
Manders: “Wij zien veel eenzaamheid. Veel mensen doen de deur niet open. Hoe bereiken we deze
mensen alsnog? We doen een kaartje in de bus, werken met app-groepen en betrekken ook kennissen.
Voor een aantal activiteiten is een online alternatief uit de grond gestampt, zoals een wekelijkse vlog met
een Nederlandse les waar een gezonde snack wordt bereid die iedereen ook thuis kan maken. Ook
ontstond in de coronatijd het idee om elke donderdag een puzzelspeurtocht te houden waarin de
onderwerpen voeding, bewegen en Nederlandse taal centraal staan”.
Afvalscheiden op Allekanten
Om het goede voorbeeld te geven in een wijk waar niet iedereen
even netjes omgaat met zijn afval, is er op Allekanten extra
aandacht voor het goed scheiden van afval. Op de locatie staan
de vuilnisbakken met instructie wat in welke bak moet. Ook is er
afvalvoorlichting in combinatie met Nederlandse taalles. Het
project slaat aan en een aantal deelnemers scheidt nu thuis
GFT. Dit is een goede voorbereiding op het werkfittraject van
afval naar grondstof wat vanuit Allekanten van start moet gaan.
Uit rapportage van afval naar grondstof, april 2020

Allekanten overvol: waar is nog ruimte?
Langzamerhand starten er steeds meer fysieke activiteiten op
Allekanten. Dat moet allemaal wel coronaproof op anderhalve meter. Dus kunnen er minder deelnemers
in één ruimte. Hierdoor ontstaan er wachtlijsten en dat is natuurlijk vreselijk jammer. Coördinator Luc
Manders wil daarom via deze nieuwsbrief een oproep doen voor een extra ruimte voor groepsactiviteiten
van Allekanten. Dat mag ook wel iets verder uit de wijk liggen, want de nood is hoog!

Participatiekeuken bereidt 100.000 maaltijden
Initiatiefnemer van de participatiekeuken Ben Lachab heeft zich al vanaf het begin van de lockdown
ingezet voor de bijna onmogelijke opgave om 100.000 maaltijden te maken voor kwetsbare ouderen.
Inmiddels is deze belofte waargemaakt. Hij heeft hiervoor slim gebruik gemaakt van keukens die opeens
niet meer gebruikt werden en vrijwilligers die van het een op het andere moment geen werk meer
hadden. Ook Ben gaat door met het maken van maaltijden voor kwetsbare mensen.

Talentstart, ook digitaal
Een onderdeel van het project talentstart is het Open Leer Centrum, een samenwerking tussen het
Roemer Visscher College (RVC, een school voor VMBO) en ROC Mondriaan. In september 2019 is
gestart met diverse cursussen om wijkbewoners kennis te laten maken met en enthousiasmeren voor
techniek, horeca en/of ondernemen. Als de leslokalen niet voor de VMBO-leerlingen worden gebruikt,
kunnen ouders van leerlingen en wijkbewoners daar een cursus volgen. Ook kunnen ze daar terecht voor
lessen Nederlands en computer-vaardigheden die worden verzorgd door de Taalplus school van ROC
Mondriaan.
Dit verliep goed tot 16 maart, waarbij Corona ervoor zorgde dat alle fysieke lessen moesten worden
gestopt. Wel zijn vanaf dat moment de lessen Nederlands online voortgezet. Voor de mensen die geen
beschikking hadden over een apparaat om digitaal mee te kunnen doen heeft ROC Mondriaan geholpen.
De verwachting is dat vanaf september weer kan worden gestart met de fysieke lessen. Wel in
aangepaste vorm zoals bijvoorbeeld: kleinere groepen en/of lestijd uitbreiden.

KOM NAAR HET ZOMERGROGRAMMA!
Pand Zuidwest is weer open en hoe! Nadat we in de
coronacrisis even dicht waren, zijn we nu vol goede
moed en spirit een heel gaaf zomerprogramma aan het
bouwen. Deze zomer is er dus voor iedereen uit de
buurt van alles te doen in Pand Zuidwest. Kom
bijvoorbeeld langs op ons eigen South West Summer
Festival (15 augustus) waar je de ondernemers leert
kennen, een robotica workshop kan doen, workshops
voor volwassenen zijn, je kleding kan laten pimpen én
er leuke plaatjes gedraaid zullen worden door onze
eigen DJ. Ook voor kinderen is er deze zomer van alles
te doen in het pand. Zo kan je je opgeven voor een
workshop bij Das GLuck, waarin naailessen voor
kinderen worden gegeven, maar ook roboticalessen zijn
er de hele vakantie.
Kijk op onze website www.pandzuidwest.nl voor een
overzicht van alle activiteiten en volg ons op instagram
en facebook deze zomer en we zien je graag!

Lifegoals
Life Goals heeft als doel om kwetsbare inwoners door middel van sport en bewegen zowel letterlijk als figuurlijk in
beweging te brengen. Deze groep omvat mensen die om welke reden dan ook vastgelopen zijn in het leven. Zoals
dak- en thuislozen, statushouders, verslaafden, tienermoeders, ex-gedetineerden of verwarde personen die in de
opvang zitten. Het probleem is vaak dat deze doelgroep geen toegang heeft tot het reguliere sportaanbod. Binnen
het project wordt er intensief samengewerkt met zorg- en welzijnsinstellingen en sportverenigingen.

Na 3 maanden online contact met de deelnemers kon er vanaf half juni weer
buiten worden hardgelopen bij AV Sparta, gebokst bij de Haagse Directe en
meegedaan worden aan ‘sport en spel’ bij HKV/Ons Eibernest. Ook in de zomer
gaat het sporten gewoon door!
Ervaring dhr. F.
Ik ben blij dat we weer kunnen sporten bij Life Goals. Tijdens de corona periode heb ik
veel alleen thuis gezeten. Ik heb weinig bewogen. Ondanks dat er een online aanbod
was heb ik hier niet actief aan deelgenomen. Ik heb wel gekeken maar miste hier de
motivatie voor en het samen sporten met andere. Ik heb wel gewandeld in deze periode.
Het leuke aan de lessen nu vind ik dat ik weer mensen om mij heen heb. Daarnaast krijg
ik veel tips van de coach waardoor het sporten steeds beter gaat.
Ervaring dhr. B.
Ik heb tijdens de corona hardgelopen. Dit was af en toe wel saai om alleen te doen. Ik ben blij dat we nu weer met
groepen mogen sporten. Dit motiveert mij meer. De gezelligheid in de groep en het praatje doen me hierbij goed.
Daarnaast leer ik ook hoe ik beter kan doseren tijdens het hardlopen .

Beweeglabs gaan door op de campus Voor de gamers
onder ons, deze hele zomer kunnen jullie terecht
@Sportcampus Zuiderpark! Meld jezelf aan, met een hele
groep of individueel, en kom in de komende zes weken
gamen en bewegen!

Contact programmabureau
Ineke Bruggink, management assistent Regio Deal
E-mail: Ineke.Bruggink@denhaag.nl

OVERZICHT PROJECTEN TWEEDE TRANCHE

- Lief-en-leed-straatjes wil de sociale cohesie versterken, op straatniveau met de inzet van lief en leed
potjes en door kortdurende evenementen met burgers, bedrijven, scholen, verenigingen en
sportclubs. Dit is onderdeel van het actieprogramma ‘met z’n allen niet alleen’ dat in 2019 door de
gemeenteraad is vastgesteld.
- Moerwijk-West is een samenwerking van woningcorporatie Vestia, zorgaanbieder Parnassia en
stichting Mooi en wil de leefsituaties in het gebied verbeteren door complexgewijze renovaties
(totaal tegen de 800 woningen) in combinatie met sociale interventies.
- Basis op orde / ontmoetingscentrum Jan Luykenlaan bestaat uit twee onderdelen. De basis op orde
heeft als doel het in kaart brengen van ondermijning, bedreiging en criminaliteit in de privé-sfeer,
zoals overbewoning en onderhuur, leegstand en schijnverlating, illegale activiteiten en hennepteelt.
Het ontmoetingscentrum moet een veilige plek zijn waar bewoners, jongerenbegeleiders, wijkagent
en woningbeheerder elkaar ontmoeten om van daaruit de leefbaarheid te versterken.
- Sociale supermarkt biedt mensen uit de doelgroep de kans om hun eigen boodschappen te doen in
plaats van vooraf samengestelde voedselpakketten, zoals bij de voedselbank. De supermarkt zit in
een voormalige SRV-wagen en kan op die manier zo veel mogelijk mensen bereiken.
- Stadslandbouw is een samenwerking van woningcorporatie Staedion met Resto Van Harte waarbij
de corporatie haar grond beschikbaar stelt, zodat bewoners moestuinen kunnen beginnen waarvan
de opbrengst (groente en fruit) wordt verkocht. Doel is bevorderen leefbaarheid en bieden
werkervaringsplekken.
- Haags Sportkwartier / Beweeglabs is een samenwerking van maatschappelijke organisaties,
kennisinstellingen, bedrijven en gemeente om bewoners meer te laten bewegen en sporten.
- JINC probeert via bezoeken aan scholen en korte werkbezoeken bij jongeren digitale vaardigheden te
ontwikkelen en te laten zien welke banen hiermee beschikbaar zijn.
- Masterpeace richt vooral op jongeren en probeert hen via cultuuruitingen als graffiti en rap te
betrekken bij buurtactiviteiten om zo leefbaarheid en cohesie te verbeteren.
- Zuidwest vertelt zijn verhaal beoogt bewoners via culturele activiteiten en ontmoetingen te
betrekken bij de buurt en zo welzijn en cohesie te versterken.
- Inzicht wil onderzoeken of twee bestaande bedrijvenstrips kunnen worden omgebouwd tot
bedrijfsverzamelcomplex voor kleinschalige lokale bedrijvigheid. Er zijn mogelijkheden om dit te
koppelen aan het project skills in de stad.
- Kinderopvang wordt goedkoop of gratis aangeboden aan ouders met jonge kinderen, zodat zij
kunnen meedoen aan ontmoetingen en activiteiten in hun buurt. Aanbod wordt verzorgd door de
KOPgroep (kinder-opvang-participatie-doelgroep), een wijkleerbedrijf voor mensen die nog niet toe
zijn aan een reguliere baan, maar wel opgeleid willen worden voor een baan in de kinderopvang. .
- Pimp Zuidwest betrekt bewoners bij het opknappen van de woonomgeving, anders dan reguliere
bouw- en installatiewerkzaamheden. Doel is dat vooral jongeren werkend leren en een basiscertificaat krijgen en zo mogelijk doorstromen naar school of werk.
- Skills in de stad is een project voor kwetsbare jongeren zoals voortijdig schoolverlaters dat hen een
stabiele omgeving wil bieden door wonen-werken-leren-begeleiden te combineren op één plek.
- Twickelstraat is een oud schoolgebouw in Moerwijk-Oost dat moet worden getransformeerd naar
kleinschalige bedrijfsruimtes voor ondernemers uit de wijk.
- Vervoersservice Westland is een tijdelijk experiment dat beoogt een verbinding tot stand te brengen
tussen Den Haag Zuidwest en het Westland, tussen mensen uit de bijstand en werkgevers uit het
Westland. Opzet is om gekoppeld aan Allekanten en low-cost te kijken of dit werkt.
- Het WijkLeerbedrijf wil jongeren en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt koppelen aan vragen
van wijkbewoners met ondersteuningsvragen, vragen naar niet-geïndiceerde zorg en andere klussen
en taken voor wijk en bewoners.

