
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Atelier 3: Samenleven 2.0 

1 december 2016 

Opbrengst 

 

 

 

Op 1 december vond bij het ROC Mondriaan het derde atelier van Coalitie Laak plaats. De pijler 

samenleven stond deze dag centraal. Wij willen de vele aanwezige organisaties bedanken voor hun 

constructieve bijdrage en de toezegging mee te willen bouwen aan een krachtig Laak. Enkele 

organisaties hebben op deze dag discussiegroepen geleid. Wij willen in dit licht: Vestia, Staedion, 

gemeente Den Haag, MOOI, Coöperatief Eigenwijzer, De Haagse Hogeschool en het Laaktheater 

hartelijk bedanken. 

 

Foto’s: 

https://www.facebook.com/pg/Quartierlaak/photos/?tab=album&album_id=1199485906783998 

Cineac  video fragment: 

https://www.youtube.com/watch?v=xCWoa8kiKf4&list=PL2l6niQsTnXbeclafKjeeyd5I2vtmXAKE&t=38

s&index=1 

https://www.facebook.com/pg/Quartierlaak/photos/?tab=album&album_id=1199485906783998
https://www.youtube.com/watch?v=xCWoa8kiKf4&list=PL2l6niQsTnXbeclafKjeeyd5I2vtmXAKE&t=38s&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=xCWoa8kiKf4&list=PL2l6niQsTnXbeclafKjeeyd5I2vtmXAKE&t=38s&index=1
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Corporaties Staedion en Vestia 

Vertegenwoordigd door Jacqueline en Maurice 

Hoe krijg je bewoners actief, voor én achter de voordeur? Leefomgeving. Samenwerken. 

Betrokkenheid. Hoe activeren we de huurder? We zijn op zoek naar Out of the box ideeën. 

Eigenaarschap. Ideeën opdoen van “buitenstaanders” over hoe Corporaties leefbaarheid zouden 

kunnen verbeteren, of op niveau kunnen houden. Participatie; hoe kunnen onze huurders mee 

denken en hoe vergroten wij hun betrokkenheid bij hun omgeving. 

 Staedion en Vestia bieden stageplaatsen en werkervaringsplaatsen aan. Er ontstaat een 

match met de HHS. In januari gaat de HHS met Vestia, Duwo en Staedion in gesprek over een 

duurzame samenwerking 

 Burenhulp heeft veel vrijwilligers ‘in de aanbieding’, ook bijvoorbeeld voor 

portiekgesprekken. Maar nieuw is dat de corporaties ook zelf verzoeken kunnen indienen, 

het hoeft dus niet alleen via de bewoners zelf aangevraagd te worden. De corporaties nemen 

dit mee terug naar de achterban. 

 Er wordt gevraagd of de verjaardagen van de huurders in Laak gevierd kunnen worden. Of de 

portieken subtiel met kerstartikelen versieren. Dit is vooral een actie voor de bewoners zelf, 

maar de corporaties kunnen wel meedenken om een dergelijk project te stimuleren. 

 Bran van Buren Hulp Laak biedt vrijwilligers aan voor kleine klussen zoals praatje maken, 

koken, hond uitlaten, TV/PC hulpvragen, etc. Maar die ook door Professional kan worden 

ingezet. 

 Aschraf van OBS Baanbreker is leerkracht en heeft jongeren om meer klussen te laten 

uitvoeren in molenwijk. De corporaties kunnen crownies beschikbaar stellen en gaan contact 

met hem opnemen. 

 Hoe verbeter je bewoners participatie: Portiek verbeteren, goed schoonmaken, stimuleren 

sociale contacten, etc. Henry van Rietdijk Management biedt contact met UWV, WSP, 

vrijwilligers, 43000 werkzoekenden en heeft ervaring met werkervaringsprojecten opzetten 

w.o. st. Nelis etc. 

 Taco van Shared Value biedt leerwerktrajecten tbv technisch en preventief onderhoud, 

sociale cohesie. 

 Louise van Vadercentrum wil graag weten waar bewoners naar toe moeten met een vraag, is 

vaak niet duidelijk. Nu weet ze dat ze bijvoorbeeld bij de Burenhulp terecht kan. 
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Gemeente Den Haag 

Vertegenwoordigd door John en Jetty  

Hoe betrokken ben je bij de openbare ruimtes? Door bijvoorbeeld een Pop-Up store? Hoe krijgen we 

de bewoners fysiek betrokken bij de openbare ruimte? 

 John Nieuwmans zoekt sleutelfiguren in de wijk om deze te begeleiden of om hier 

wijkpartners mee te worden. Deze worden de correspondenten van Laak. Fenneke van 

buurtender wil hem hier graag bij helpen. 

 Maarten Haverkamp (Haagse Hogeschool) ziet een kans om welzijnswerkers een meer 

effectieve stijl te laten hanteren wanneer het gaat om bewonersinitiatieven. 

 Het idee van een “timebank” is geopperd 

 Martijn van der Linden (Duwo) ziet veel kansen in de aanwezigheid van studenten. Hiervoor 

dient er campus/ community vorming opgepakt te worden. Hiervoor is ruimte nodig voor 

ontplooiing van initiatieven gericht op (sociale) verbinding. 

 Margreet de Jonge ziet veel kansen voor het houden van markten in de Slachthuishal. 

Bewoners kunnen zelfgemaakte producten verkopen. Ook leent de hal zich goed voor 

kerstmarkten of groentemarkten. Margreet wil dit graag helpen organiseren. 

 Kees Berenbak stelt dat bewoners meer betrokken kunnen raken door het opstellen van een 

bewonersconvenant. Een onderdeel hiervan kan zijn dat er afspraken worden gemaakt over 

overbewoning. 

 Trinette van Coöperatief Eigenwijzer stelt dat een voorwaarde voor moeders om zich te 

kunnen ontplooien is dat zij hulp krijgen bij kinderopvang. Reguliere opvang is niet altijd 

haalbaar. Er liggen kansen wanneer kinderopvang informeel wordt georganiseerd door 

buurtbewoners. 

 Momenteel bestaat er een cursus Wijkcontactpersonen, aldus Trinette. Bewoners die mee 

doen aan deze cursus worden ingezet om op te treden als intermediair in de wijk. Deze 

personen kunnen van een grote toegevoegde waarde zijn.  

 Het stadsdeelkantoor Laak begint in één straat met de actie Steenbreek. Tegels worden 

gelicht en maken plaats voor winterviooltjes. De buren drinken samen koffie. 

 De buurtsportvereniging Laak in oprichting gaat in gesprek met het ROC Mondriaan over het 

mede gebruik van de fitness apparatuur in de locatie Leegwaterstraat. De Stadsspelen Laak 

met een finale in de Sportcampus Zuiderpark en een avondprogramma in het Laaktheater. 

 Er komt een markt op het Slachthuisterrein. 

 Er komt een denktank die een goede invulling van de RAC hallen gaat verzinnen. 

 De Smaak van Laak heeft de Taart van Laak bedacht en deze wordt aan enkele waardevolle 

initiatieven uitgedeeld. Shared Value begeleidt koken voor ouderen en bezorgt 12 mensen 

een baan. 

 De Pop-Up Store van Hou van je Huis komt naar Laak en helpt bewoners om hun woning te 

onderhouden en te verduurzamen. Petra de Nooy komt met het idee om een cursus over 

energie besparende raam- en kozijnfolies te organiseren.  

 Ernst de Nobel heeft zijn bedrijf Pro EcoCoatings in Laak en wil meedenken hoe vraag en 

aanbod in de Pop-Up Store bij elkaar gebracht kunnen worden.  

 Helene Lemoine wil proberen de fysieke Woonwijzer Winkel (Informatie Centrum Duurzaam 

Bouwen) naar de Mega Stores te halen. 
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Mooi Welzijn 

Vertegenwoordigd door Ben, Linda en Errol 

Hoe betrokken ben je in de buurt? Inspraak bewoners 2.0. Allemaal meedoen in de straat. 

Ondernemers, studenten HHS, gemeente, CJG ( eventjes), welzijnswerk, zelforganisatie, Blackjam XL, 

St. Aight. Onderwerp; Hoe bewoners beter te betrekken op hun leefomgeving. Hierbij specifiek het 

betrekken van jongeren. 

 Zeer veel positieve energie. Veel mensen gesproken en bijna iedereen heeft de bijeenkomst 

als heel inspirerend ervaren. 

 Buurtsportvereniging opzetten; partijen zijn: Gemeente ( Bas Aukes en Joke ten Berge), 

studenten HALO, Stichting MOOI en de Buurtsportcoach. 

 Eritrese Zelforganisatie zoekt ruimte voor sport en recreatieve activiteiten. Willen ook 

activiteiten opzetten voor statushouders en maatje zijn. Partijen; gemeente, MOOI , 

Vluchtelingenwerk 

 RAC hallen voor en door de buurt. Geef RAC hallen een buurtfunctie en betrek bewoners  (en 

dan vooral ook jongeren hierop). Kansen; Bieden van leer-werktrajecten, banen, 

activiteitenaanbod dat aansluit op wensen en behoeften uit de buurt, draagvlak, sport, 

vormingsactiviteiten, cultuur. Partijen: MOOI (denktank jongeren en ondersteuning 

jongerenwerk), Aad Bouwhuis (ondernemer RAC hallen), St. Aight (Birgit Wetsgeest), Widjai 

Jirat (ondernemer, evenementen bureau), Servicepunt Arbeid Laak, Blackjam XL ( Urban 

sporten), Yesuf Giederfaw ( Eritrese Vereniging). 

 Errol spreekt met de HALO studenten af om sport- of aerobiclessen op te starten voor de 

Turkse en Marokkaanse vrouwengroepen in Laakhavens. 

 Errol wil met de HALO studenten sportactiviteiten opzetten en te begeleiden voor jongeren 

in Schipperskwartier. 

 Errol organiseert met Vestia een inventarisatie onder hun huurders in de Stieltjesstraat, om 

te weten te komen of zij thuishulp willen waarvoor MBO /Mondriaan studenten kunnen 

worden ingezet. 

 Errol gaat Anita van Be-Appy in de Stiel proberen te plaatsen zodat jongeren/studenten 

ingezet worden om cursussen computergebruik en sociale media aan ouderen te geven. Ss 

Coöperatief Eigenwijzer 

Vertegenwoordigd door Louis 

Welke werkmogelijkheden hebben toekomstige vrijwilligers binnen Coöperatief Eigenwijzer en hoe 

kan dit het beste vormgegeven worden. 

 De tafel van Coöperatief Eigenwijzer (CE) is functioneel en plezierig verlopen. 9 bezoekers 

hebben op betrokken wijze hun inbreng gegeven. 

 De Smaak van Laak (Shared Value groep) is momenteel op zoek naar gasten en klanten 

enerzijds en werknemers anderzijds. In dit leer-werkproject worden deelnemers getraind om 

te werken in de horeca of in de bakkerij. Gasten zijn welkom in het kantinerestaurant van 

HVV Laakkwartier. Op deze plek kunnen er ook taarten gekocht worden. De gegevens  van 

“Smaak van Laak” zullen worden betrokken bij de activiteiten van CE en worden 

doorgegeven aan Kobus t.b.v. een mogelijke samenwerking. 
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 Orlando van bewonersorganisatie schipperskwartier zou graag een moestuin willen starten in 

het Schipperskwartier. Om tot uitvoering te komen wordt er samenwerking gemaakt met 

Coöperatief Eigenwijzer en Trefpunt Vliethage.  

 Laetitia Starke ondersteund bovenstaand initiatief. Zij wil hier graag aan bijdragen om 

moestuin in het Schipperskwartier of in ‘t Vergeten Dorp te starten. 

 Robert Duiveman (Haagse Hogeschool) creëert graag samen met Coöperatief Eigenwijzer 

samenwerkingsverbanden om studenten mee te laten denken over weerbarstige 

vraagstukken. 

 Coöperatief Eigenwijzer start een fijnstof project. Samen met 240 statushouders worden er 

bloembakken gemaakt en plantjes gepoot. Tegelijkertijd wordt er Nederlands onderwezen 

en ingeburgerd. 

 Aan een student van de Haagse Hogeschool is informatie verstrekt over stage- en 

onderzoeksmogelijkheden in Laak. 

 Uitwisseling van vrijwilligers met als doel elkaar te ondersteunen bij de huidige en 

toekomstige projecten. Op korte termijn zal CE betrokkenen uitnodigen voor nader 

inhoudelijk overleg. 

Haagse Hogeschool 

Vertegenwoordigd door Marianne en Marjolein 

Ontwikkelen van zelfredzaamheid van bewoners: Deelnemers moeten bij ons aanschuiven omdat 

verhalen verbinden: Naar aanleiding van het idee de sociale proeftuin De Lamel willen we graag op 

zoek gaan naar sleutelfiguren uit de wijk. Het thema is ‘ Verhalen verbinden’ en door bij 

wijkbewoners verhalen op te halen( Narratieve benadering) die gaan over mooie, indrukwekkende 

en hoopgevende situaties willen we bijdragen aan verbinding binnen de wijk. Door deze interviews 

hopen we ook sleutelfiguren voor de wijk op te sporen. Vb: CampusHHS, MVO. 

 De Haagse Hogeschool gaat een training zelfredzaamheid aanbieden om mensen zo lang 

mogelijk zelfstandig te laten wonen en zo zelfredzaam mogelijk te laten worden. Nieuw 

woord: Samenredzaamheid. 

 St. DUWO wil samen met Haagse Hogeschool beter samenwerken aan bijvoorbeeld het 

Campus HHS project. 

 St Duwo wil kennis en kunde van de vele studenten uit Laak benutten in de verbinding met 

minder zelfredzame personen (o.g.v schoonmaak, computer, taal, kleine klusjes, wegvinden 

in de MY bv. Hulpverleningsinstanties, bestrijding eenzaamheid door bv wandelen, 

voorlezen, etc.). Duwo biedt communicatie kanalen aan naar de studenten. Haagse 

Hogeschool en ROC Mondriaan bieden studie begeleiding en studiepunten aan. Zoeken nog 

verbinding met Gemeente, SWZ, kleine (klus)bedrijfjes, vrijwilligerswerk, ruimte etc. 

 Cheryl van Florence: Hoe kunnen studenten ondersteuning geven zonder financiële prikkel 

(belemmering)? Vincent van HHS biedt aan: een nieuwe site a la huureenstudent.nl voor 

bewoners in Laak voor: kleine dingen in en om het huis; winkel boodschap; hond uitlaten; 

tolken; zaken bij instanties regelen. Bv 1x per week met aantal keer met een professional. 

 Cheryl van Florence zoekt “verborgen” personen zoals zorgmijders en hoe maken we echt 

contact met hen? HHS biedt minor Coaching (cursus sociale vaardigheden). Misja van 

Megastores heeft dagelijks zorgmijders die ze eigenlijk wegsturen zonder hulp te bieden en 

zoekt goede contacten onderling om daar uitkomst aan te bieden.  
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 Flora van ROC Mondriaan biedt Social Work studenten en Help17 mbt Langer zelfstandig 

thuis wonen idee. Maar ook Burenhulp kan hierbij helpen. Of een Innovatielab 

Zorg/Welzijn/technologie in de megastores voor bewoners. 

 CL is graag “spin in t web” hierin tussen verbinding leggen tussen partijen dus voed Jurienne 

graag om aan te jagen! 

 Radjendre Bhaurasingh biedt Vishua Guru Asram verhalen aan. 

 Janneke van MOOI zoekt voor met name laag opgeleide bewoners meer kansen op werk, 

leerervaringsplaatsen. Kunnen studenten mensen coachen die werkervaring op willen doen 

en vaardigheden vergroten waardoor er meer perspectief ontstaat? Cheryl van Florence 

biedt Werken/lerentraject en stageplaatsen in de zorg. HHS biedt veel arbeidsplaatsen aan 

bv. samenwerking met schoonmaakbedrijf om mensen met afstand tot arbeidsmarkt aan het 

werk te krijgen. 

 Cheryl van Florence wil studenten en ondernemers koppelen om gezamenlijk aan de 

zelfredzaamheid te werken. Misja van Megastores biedt podium voor vaardigheden/talent 

met name gericht op het faciliteren van ruimte, commercie en ondernemerschap. 

 Buurt Sport Coach Jay biedt bewegen voor ouderen (gym) aan om ouderen fysiek en 

geestelijk fit te houden. En een sociaal netwerk te geven/uit te breiden. 

 Yvette van HHS Laak Vitaal wil als docentonderzoeker graag onderzoek doen naar de 

mogelijkheid om bewoners of buurtinitiatieven te betrekken binnen (industriële) 

productontwikkelingsprocessen en zoekt organisaties die iets willen maken rond het thema 

sociaal ondernemen.   

Laaktheater 

Vertegenwoordigd door Ricky 

De rol van Kunst en cultuur binnen Laak. Wat kan kunst en cultuur betekenen voor het aanjagen van 

verandering? 

 Samen met ROC Mondriaan een workshop voor studenten bij Laaktheater? 

 Jeffrew (Staedion) wil Portiek Kunst lanceren door kids uit de wijk. Molenwijk en 

Schipperskwartier haken graag hierbij aan. 

 Laaktheater gaat theaterwandeling organiseren met 100% Molenwijk. 

 Laaktheater zoekt ruimte voor weer jong beginnen. Marcel van Megastores biedt 

mogelijkheden. 

 

 Ons Den Haag is een platform idee gemaakt door wijktrainee’s om bestaande en nieuwe 

ideeën te presenteren en te (laten) beoordelen/toetsen door bewoners & professionals. 

Gemeente kan visies en plannen erop zetten, maar ook enquêtes en onderzoeken. Stadsdeel 

Laak wil graag pilot uitrollen met de Coalitie Laak. 

 Lijn1 Haaglanden wil, naast hun complimenten geven voor de bijeenkomst, de werelden van 

zorg en welzijn meer laten samenwerken naar een Vitale Laak (bijeenkomst van 21 nov jl. 

met groot aantal aanmeldingen voor hun leergang De Nieuwe Lijn). 

 Lijn1 Haaglanden wil graag een vervolg bijeenkomst in Laak: Tijd om (on)gewoon te doen. Dit 

kan in de vorm van een nieuwjaarsborrel in januari 2017 om één nieuw netwerk om de 

burger/patiënt te vormen, door verschillende lijnen van verschillende disciplines. Met o.m 

huisarts Eveline, Buurtsportcoach Jay, MOOI Ben, Gemeente DH Alicia & Joke.  


