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Deze nieuwsbrief ontvangt u midden in de coronacrisis. Het
Programmabureau beseft dat deze crisis zeker in Zuidwest grote
impact heeft en wil iedereen die hard werkt in Zuidwest om het leed
bij de bewoners te verzachten bedanken voor hun inzet! Voor
iedereen geldt de boodschap: houd vol!

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 is op dit moment in gesprek met partners en
het Rijk om te bespreken hoe we hier mee omgaan. Een aantal
Regiodeal projecten ligt grotendeels stil, met name projecten waar
ontmoeting een belangrijke rol speelt. Ondanks alle coronaregels
worden er ook nieuwe creatieve oplossingen verzonnen.
Oplossingen waar zelfs koninklijke aandacht voor is, zoals de participatiekeuken van waaruit
met man en macht een enorm grote hoeveelheid maaltijden wordt gemaakt en verspreid. De
koning was dermate onder de indruk van dit project dat hij Ben Lacchab van de
participatiekeuken persoonlijk hierover heeft gebeld. Na de meivakantie zal ook wethouder
Martijn Balster zich laten informeren wat de coronacrisis voor Zuidwest betekent. In de
volgende nieuwsbrief wordt uitgebreid ingegaan op de gevolgen van de coronacrisis. In deze
nieuwsbrief blikken we terug op de Business Meeting die op 5 februari heeft plaatsgevonden.
Verder informeren we u over de partnerraad van de Regiodeal die inmiddels van start is
gegaan. Ook kunt u lezen over projecten en locaties die in de periode vóór de lockdown zijn
geopend.

Business Meeting: Het Haagse bedrijfsleven steunt
Zuidwest
Op 5 februari 2020 opende wethouder Martijn
Balster de Business Meeting Regiodeal Den
Haag Zuidwest, waar zo’n 80 partners aanwezig
waren. Het was een divers gezelschap met
vertegenwoordigers van zorginstellingen, adviesen communicatiebureaus, uitzendbureaus,
brancheorganisaties en (sociale) ondernemers.
Martijn benadrukte de omvang van de opgave
waar we in Den Haag Zuidwest voor staan: een
grote woningbouwopgave, de energietransitie,
een mobiliteitsopgave, maar ook het stimuleren
van werkgelegenheid en bedrijvigheid. “Deze
groei gaan we gebruiken om te werken aan een
beter en mooier Den Haag Zuidwest. Dit kunnen we niet alleen, maar moeten we samen doen.” De
aanwezigheid van wethouders Bruines en van Alphen, maar ook diverse directeuren van verschillende
diensten en een aantal ambtenaren van diverse ministeries onderstreept dat gemeente breed is
doordrongen dat de urgentie in Zuidwest hoog is. Centraal stond de vraag aan de partners: “Wat kan
uw organisatie bijdragen aan (één van de projecten van) de Regiodeal; financieel, arbeidskracht,
kennis, expertise of op een andere manier in natura?”. Op 13 verschillende tafels werd deze vraag
besproken. Voor bijna alle projecten was een tafel. Er zijn veel toezeggingen gedaan, met name op
het vlak van inzet van menskracht, kennis en expertise. In de bijlage van deze nieuwsbrief treft u een
overzicht van de stand van zaken van de toezeggingen op de Business Meeting.

De Energieacademie
Het is belangrijk dat de deelnemers ook na hun diploma
verder worden begeleid en ‘vlieguren’ maken. Shell biedt
aan om kandidaten van de Energieacademie in te huren als
het hoofdkantoor in Den Haag grootschalig word verbouwd.
Ook bij Staedion en diverse andere bedrijven gerelateerd
aan de bouwsector kunnen kandidaten terecht om aan de
slag te gaan. Naast het bieden van leerwerkplekken bieden
deze bedrijven ook leermeesters aan die nodig zijn om de
kandidaten te begeleiden.

Participatiekeuken
Het project Participatiekeuken bouwt voort op de
ervaringen van Resto van Harte. In ‘Hart van
Moerwijk’ gaat flink verbouwd worden om daar een
participatiekeuken in te richten. Dit project spreekt
erg aan en de bereidheid van de aanwezigen is
groot om Ben Lachhab (Resto van Harte) verder te
helpen met zijn project: Shell wil bijdragen bij het
verduurzamen van deze keuken, Florence
onderzoekt of er overbodige apparatuur kan
worden aangeboden. Twee stichtingen bieden hulp
aan in de vorm van extra handjes om bij de
verbouwing te helpen, maar ook voor het vervoer
van producten. Naast praktische zaken wordt ook
hulp geboden bij de verdere doorontwikkeling van
het concept: Heijmans biedt een groot bedrag aan
voor het ontwikkelen van een concept voor
stadstuinieren in gebiedsontwikkeling en er wordt
denkkracht van adviesbureau’s aangeboden.
Fonds1818 gaat meedenken over fondsenwerving.

Van afval naar grondstof
Aan de tafel van het project van afval naar grondstof werd verder
vooruitgedacht. Er is behoefte aan maatwerk voor het verwerken van
afval per wijk of gebied. Door afvalverwerking en -scheiding
zichtbaarder te maken (zoals vroeger de schillenboer) motiveer je
bewoners om hierover na te denken (en dus geen afval over het
balkon gooien). Laat zien wat je doet met afval en motiveer op die
manier dat afval scheiden ertoe doet. De aanwezigen vinden dat we
Zuidwest moeten aanwijzen om te experimenteren met kleinschalige
afvalscheiding en -verwerking. Tevens is dit een manier om de
vervuilende vuilniswagens te vervangen door een milieuvriendelijker
variant. De geactiveerde bewoners (via Allekanten) kunnen als proef
meedraaien met conciërges.

Allekanten
Allekanten is een buurt-werk-ontmoetingsplek. Op
deze plek kunnen bewoners zich verder ontwikkelen
en als ze er aan toe zijn naar werk worden toegeleid.
Om dit goed te doen is er vraag naar goede
trainingen, (snuffel) stages en banen voor mensen die
er aan toe zijn. Aan tafel werd hier positief op
gereageerd. Staedion biedt aan om kandidaten te
koppelen aan werkzaamheden in de binnentuinen en
de Energieacademie biedt snuffelstages aan.
Daarnaast was er een aanbod van een
opleidingsbedrijf die BHV-trainingen aanbiedt om de
lege plekken op te vullen met kandidaten van
Allekanten. Een andere belangrijke hulpvraag is de
wens om fysiek uit te breiden. Staedion heeft
hiervoor een concreet voorstel. Dat zal na deze
meeting verder worden uitgewerkt.

Openingen vóór de lockdown
In de maanden voor de lockdown is een aantal locaties geopend en zijn projecten van start gegaan.
De timing was voor deze projecten erg ongelukkig. Ze waren net gestart en waren vol energie om voor
en met bewoners in Zuidwest aan de slag te gaan. Juist op dat moment werden ze gedwongen
hiermee te stoppen. Het programmabureau is nu in gesprek met de projectleiders om te inventariseren
wat dit betekent. Na de meivakantie gaat Martijn Balster persoonlijk op (waarschijnlijk digitaal)
werkbezoek bij een aantal van deze projecten. In de volgende nieuwsbrief volgt meer informatie
hierover.

Energie academie
De opening was op 5 februari door niemand minder dan minister-president Rutte en Prins PieterChristiaan. In de Energieacademie kunnen werkzoekenden uit Zuidwest kennismaken met de banen
in de bouw en techniek via een oriëntatieperiode van 2 weken waaraan iedereen die interesse heeft,
deel kan nemen. Vervolgens kunnen zij op een laagdrempelige en praktijkgerichte manier een vak
leren onder begeleiding van leermeesters. Bedrijven en werkzoekenden worden aan elkaar gekoppeld
zodat er tijdens en/of na de opleiding een -waar nodig- op maat gemaakte baan beschikbaar is. Het
project heeft enige vertraging opgelopen in verband met de aanbesteding van de leerwerk-trajecten
en nu vanwege de coronacrisis.

Pand Zuidwest
Op 11 februari 2020 was de opening van Pand Zuidwest. Exact vijf jaar na het vertrek van V&D, werd
het pand weer in gebruik genomen. Er is een tijdelijke invulling voor het gebouw gevonden waarbij
startende bedrijven en creatieve ondernemers de ruimte krijgen. Deze verzamelplek moet het
winkelcentrum Leyweg een economische impuls geven. Bij de opening waren ook wethouder Saskia
Bruines en Martijn Balster aanwezig. Zij benadrukten het belang voor Zuidwest dat sociale en

ondernemende initiatieven hier een kans krijgen. Martijn Balster gaf aan dat juist in dit deel van de
stad dit soort activiteiten hard nodig zijn. ‘Samen zorgen we ervoor dat we weer trots kunnen zijn op
Zuidwest.” Tijdens de Coronacrisis kunnen de ‘makers’ die inmiddels gesetteld zijn in dit pand op
afstand van elkaar doorwerken.

Talentstart: HONK 1
De pop-up store HONK 1 is een tijdelijke winkel voor de scouting van talentvolle bewoners uit
Zuidwest en het matchen van dit talent aan werkgevers met geschikte vacatures. Per februari 2020 is
deze pop-upstore ondergebracht in Pand Zuidwest, het oude V&D-pand aan de Leyweg. Op dit
moment kunnen bezoekers met interesse voor een technisch beroep in deze winkel rondkijken en
bijvoorbeeld zelf aan de slag met elektra. In een volgende periode zal de winkel ingericht worden rond
een andere branche. Het is het eerste Regiodealproject dat zich vestigt in Pand Zuidwest.

Tref.
Op 26 februari 2020 heeft Martijn Balster Tref. geopend met een breed aanbod aan diverse
sportactiviteiten. Dit is een plek om buurtbewoners te ontmoeten, om mee te doen aan één van de
activiteiten óf om een bijdrage te leveren aan één van de initiatieven. Het is de eerste van vier locaties
die hiervoor in de planning staan. Per locatie werkt een klein kernteam als aanspreekpunt en zet het
met partners de lijnen uit. In elk kernteam zit een buurtsportcoach als verbinder tussen sport en
andere domeinen (onderwijs, zorg, welzijn). Tref. is gevestigd op het Eibernest en is een onderdeel
van het Haags Sportkwartier. Inmiddels vonden er tot de coronacrisis al een groot aantal activiteiten
plaats.

Made in Moerwijk: Sparkle
Made in Moerwijk is een beproefd concept. Potentiële werknemers worden aangedragen door de
gemeente. Made in Moerwijk onderzoekt óf en zo ja, hóe deze mensen aan het werk kunnen. Op 27
februari heeft Rene Baron “Sparkle in Style” geopend waar kandidaten kunnen deelnemen aan een
leerwerktraject “uiterlijke verzorging”. Hierdoor is het aanbod van leerwerktrajecten veelzijdiger
geworden.

SROI-makelaar
Opdrachtnemers van gemeentelijke opdrachten hebben een Social Return on Investment verplichting.
Deze moeten zij invullen door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een baan aan te bieden.
Als dat niet lukt dan kan de SROI ook worden ingevuld met projecten gericht op kandidaatontwikkeling
of met een andere maatschappelijke impact. Binnen de gemeente blijven op dit moment nog kansen
onbenut. Hiervoor zetten we een SROI-makelaar in die bemiddelt om SROI-verplichtingen direct aan
te wenden ten behoeve van de projecten van de Regiodeal. Ook benadert deze makelaar bedrijven
zonder SROI verplichting, die vanuit hun betrokkenheid bij de stad iets willen betekenen, “Sociale
Impact” willen maken. Dit zijn zowel corporaties als kleine MKB bedrijven die in Zuidwest zelf
gevestigd zijn. Deze makelaar wordt ondersteund door een team. Dit team heeft al veel gesprekken
gevoerd met bedrijven met een SROI-verplichting sinds hun start in december 2019 en de eerste
successen zijn al binnen.

Partnerraad
De partnerraad heeft een evenwichtige vertegenwoordiging van bewoners en van private- en
maatschappelijke partners die actief zijn in Zuidwest1 en vervult de rol van bottom-up adviseur en
ambassadeur van de Regiodeal. Op 28 november 2019 vond de eerste bijeenkomst plaats en op 21
april 2020 de tweede bijeenkomst. Op de eerste bijeenkomst zijn de projecten voor de eerste tranche
besproken en op de tweede bijeenkomst de projecten voor de tweede tranche.

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

De partnerraad is als volgt samengesteld: Erasmusschool, Zuidwest college, Politie, Florence, Staedion, BIZ Zichtenburg Kerketuinen
Dekkershoek, Bewonersorganisatie Morgenstond, Bij Betje, bewoners uit Bouwlust, Vrederust en Moerwijk, het Jongerenwerk, de
jongerenraad Escamp, Jong Escamp beweegt en Koffiehuis Pandje 4.1

