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Inleiding

Coalitie Laak is een unieke samenwerking van ondernemers, scholen, woningcorporaties, instellingen, gemeente en maatschappelijke organisaties uit Laak, opgericht op 17 juni 2015.
Een groot netwerk, weten van elkaars activiteiten en uitdagingen is de basis hierin. We zetten hierbij onder
meer in op versterking van de sociale- en economische positie van bewoners in de wijk en proberen zo het
nieuwe organiseren vorm te geven.
Maar wat heeft Coalitie Laak tot nu toe opgeleverd? Hieronder een bloemlezing van de participanten van Coalitie Laak.
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Samengevat

De eerste jaren van Coalitie Laak heeft onder andere het volgende opgeleverd:
 Naamsbekendheid: Coalitie Laak is al bijna een begrip geworden, organisaties weten de Coalitie te vinden en vice versa.
 2 Ateliers en 1 wijkbijeenkomst met meer dan 150 bezoekers die 200
matches hebben gemaakt.
 Meerdere presentaties voor verschillende organisaties en stadsdelen.
 50 project ideeën zijn er opgehaald en samengevat in een werkprogramma wat resulteerde in:
5 nieuwe banen,
5 nieuwe LeerWerk trajecten,
30 nieuwe stageplaatsen,
7 nieuwe producten geleverd
Meer dan EUR100.000,- aan lokale wijkeconomie gestimuleerd.
 Meerdere filmpjes, reportages en overige media aandacht.
 Het logo is gemaakt door een coalitie met de Haagse uitdaging. Via hun prachtige vraag & aanbod methode is geheel belangeloos voor Coalitie Laak het mooie logo alsmede de visitekaartjes ontworpen!
 5 Haagse Hogeschool Studenten hebben in opdracht van Coalitie Laak de Sociale kaart van Laak gemaakt: https://socialekaartlaak.wordpress.com/
Het eerste Atelier ging over leefbaarheid en wonen, werd bezocht door ongeveer 50
experts van Laak, die meer dan 80 nieuwe ideeën voor de wijk hebben achtergelaten.
Het tweede Atelier ging over onderwijs & werk, waar we met meer dan 90 experts
van Laak meer dan 120 matches hebben opgehaald. Bij de meeste matches is verbinding en netwerk al goed genoeg. Een aantal matches worden nu zelfs verder opgepakt als nieuw project in Laak. De avond is samengevat in een inspirerend film item
van Cineac Den Haag.
Momenteel spelen er meer dan 50 project ideeën binnen Coalitie Laak om uitgevoerd te gaan worden, hieronder een kleine opsomming verdeelt over de 3 pijlers:
1 Leefbaarheid & Wonen
 Laakse Lappers: Schoonmaken portieken / Glasbewassing (werkloze jongeren uit de wijk opleiden)
 Stage bij huismeesters/complex beheerders in Laak
 Aanpak van schimmel huizen in Laak
 Realiseren van een recreatietuin/Groenstrook/kijkgroen.
 Realiseren van een pluk en ontmoetingstuin
 Recycling voor geld / grondstoffen
2 Samenleven
 BUUR App
 Mobiliteit
 Rolmodellen uit Laak portretteren
 Eenzaamheid ouderen aanpakken
 Alternatief betalingssysteem in Laak opzetten
 Schuldenproblematiek onder particulieren aanpakken
 Laak literaal
 Zorg marktplaats
 Bewonersparticipatie vergroten
 Sociale Proeftuinen

3

3 Onderwijs & Werk
 Aanpak Werkloze jongeren in Laak
 Klusbedrijf voor jongeren opzetten
 Buurt Sport Vereniging: Sporten in
Laak (voor Ouderen – jongerenvolwassenen – kinderen)
 Platform ‘SPOOL’
 Laak Vitaal
 Buurtacademie
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Evaluatie participanten

Ondernemers, maatschappelijke organisaties, woningcorporaties, scholen, instellingen en gemeente vormen
Coalitie Laak. We zetten hierbij in op versterking van de sociale en economische positie van bewoners in de
wijk.
Coalitie Laak is gestart met 5 participanten, momenteel staat de teller op 7 participanten en staan er meerdere
organisaties als aspirant lid op het punt om actief deel te gaan nemen aan Coalitie Laak. Daarnaast is er een
tweede schil van organisaties die wel mee participeren maar nog geen formeel lid zijn.
Tijdens de maandelijkse participanten bijeenkomst wordt er structureel kennis gedeeld met professionals uit
de wijk en vormen zich nieuwe coalities. Direct warme verbinding,
weten van elkaars activiteiten en uitdagingen is de basis hierin en
is al een grote winst. Om vervolgens ook samen projecten op te
pakken en te gaan co-creëren. Zo draagt Coalitie Laak structureel
en duurzaam bij aan een sterke, aantrekkelijke en veilige wijk.
Een aantal activiteiten worden al verricht, door reeds bestaande
verbindingen en afspraken. Daarom kan het soms onscherp zijn
wat nou de toegevoegde waarde is van Coalitie Laak. Het moet
ook niet een vergader clubje zijn, maar juist een paraplu functie
hebben voor wijk. Vandaar een opsomming per lid met vaak ook
een agenda voor de toekomst.

3.1
Coöperatief Eigenwijzer
“In 2016 heeft Coöperatief Eigenwijzer o.a. gebruik gemaakt van de collega’s van Coalitie Laak om samen te proberen een aantal initiatieven vorm
te geven. Met name het uitwisselen van netwerkgegevens en expertise
hebben bijgedragen aan het onderzoeken van verdere ontwikkelingsmogelijkheden t.b.v. Laak. CE is voornemens om deze inspanningen in 2017 voort
te zetten.
De huidige bestuurs- en organisatie uitdagingen van CE dienen echter eerst
te worden opgelost, alvorens e.e.a. te kunnen realiseren.” Aldus Louis Seriese, Personeels-en vrijwilligers adviseur CE
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3.2
Stadsdeel Laak
Stadsdeel Laak is tevreden over Coalitie Laak omdat:
1. Het gelukt is om na een jaar de Coalitie op eigen benen te laten draaien. Tevens zijn nu aspirant-leden
in beeld die het draagvlak en bestaansrecht van Coalitie vergroten.
2. Met Coalitie mooie Ateliers, projecten en initiatieven zijn gehouden met een mooie opbrengst.
3. Door Coalitie ook de samenwerking van het Stadsdeel met de Haagse Hoge School (Laak Vitaal, Inolabs en losse onderzoeken) meer structuur heeft gekregen.
4. In toekomstige projecten van het Stadsdeel zoals Wijkpark Cromvliet, een mooie rol door Coalitie Laak
kan worden ingenomen.
5. Coalitie Laak ook andere stadsdelen inspireert ,
waardoor daar ook soortgelijke initiatieven worden
opgestart.
6. Aandachtspunten voor de toekomst zijn het streven
naar creëren van meerwaarde voor de participanten
(waarbij het netwerk uit de tweede schil wel kan
meedoen, maar niet leidend is), de Coalitie juridisch
en qua administratieve organisatie een solide basis
krijgt en successen gaat vieren met een goede communicatie.
7. Een laatste wens vanuit het Stadsdeel is dat in navolging tot BLF en Rabobank, ook winkeliersvereniging
Goeverneurlaan en Megastores lid worden van Coalitie Laak.
3.3
Haagse Hogeschool
Coalitie Laak is voor de Haagse Hogeschool om vele redenen van belang. De Hogeschool maakt deel uit van de
stad en wil leren van en met de stad. De Hogeschool wil dat studenten en docenten voeling hebben met stedelijke praktijken. De trefwoorden die de Hogeschool gebruikt zijn “wereldburgerschap” en “netwerkhogeschool”. Daarmee is deelname aan Coalitie Laak een strategische noodzaak en biedt het kansen om relaties
met partners in de directe omgeving aan te gaan en te onderhouden.
Coalitie Laak is ook van betekenis voor het onderzoekslokaal Laak Vitaal dat de Hogeschool in gebruik heeft in
de Ketelstraat. Hierdoor maakt het lokaal deel uit van een breder netwerk in de wijk en kunnen stappen in het
praktijkgerichte onderzoek eenvoudiger afgestemd worden met partners in de wijk.
Diverse studenten en diverse opleidingen (bestuurskunde, social work, economie) hebben hun weg gevonden
in de praktijk van Laak. Er is alle reden dit verder uit te bouwen en te stroomlijnen, in goed overleg met de
partners van de coalitie.
In het eerste jaar van Coalitie Laak zijn er ateliers georganiseerd. Dit is ook in het tweede jaar gebeurd. Dit is
positief – er is behoefte aan netwerken en het versterken van het onderling contact tussen stakeholders in de
wijk. In de toekomst zullen deze ateliers in sterkere mate inhoudelijk gefundeerd moeten worden om vooruitgang te maken. Coalitie Laak kan duurzaam zijn en zal dat ook moeten zijn, om te vermijden dat het een van de
vele kortstondige initiatieven is die kwetsbare wijken maar al te
goed kennen. Dit vereist dat de partijen in hun missie en taken
het maken en onderhouden van verbindingen opnemen. In
gebieden als Laak is er veel tussenruimte tussen burger, maatschappelijke instellingen en overheid.
Als elke partij alleen zijn eigen ding doet, komen de mensen in
Laak en het gebied Laak niet goed vooruit. Niet alleen direct
meetbare eenheden mogen daarom als resultaten van Coalitie
Laak gezien worden, maar ook sterke netwerken tussen partijen, die vroeg of laat hun waarde bewijzen. Aldus Vincent Smit,
Lector Grootstedelijke Ontwikkeling bij de Haagse Hogeschool.
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3.4
MOOI Welzijn
Contacten waren er al met veel partners maar kennis
delen, elkaar weten te vinden, elkaar durven aanspreken en afspraken maken is dankzij Coalitie Laak Laak.
Coalitie Laak is als platform een broedplaats van ideeën
hoe we breder kunnen samenwerken. Door middel van
co-creatie worden zaadjes niet alleen geplant maar is
de kracht van Coalitie Laak dat deze tevens ook worden
geborgd! Voorbeelden:
 Samen werken met buurt restaurant
 Laakhage: Ondersteunen in zelfbeheerschap,
verbinding met de wijk
 Wijkmakelaar fungeert als aanjager binnen
MOOI Welzijn
Grote meerwaarde van Coalitie Laak in het afgelopen jaar is de verbinding die is gelegd tussen de verschillende
partijen(participanten). Kennen en gekend worden. Wellicht niet een heel concreet “afrekenbaar” resultaat
maar door dit netwerk ligt er nu een goed fundament voor 2017. “De projectenlijst doorlopend kom ik MOOI
heel vaak tegen (veel betrokken medewerkers) omdat veel projecten raken aan het reguliere werk van MOOI
(jeugdwerkloosheid, eenzaamheid bij ouderen, vergroten toegankelijkheid voorzieningen, participatie etc.)”
aldus Ben Ket, manager Laak bij MOOI Welzijn.
”Voor 2017 lijkt het mij goed om gezamenlijk een aantal concrete projecten op te pakken. Dit betekent keuzes
maken. Beter klein en goed dan heel groot en veel en verzanden in ambities. Voor 2017 zie ik kansen op het
doorpakken op”:
 Buurtacademie Laak: keurmerk, aanjagen, onderzoeken naar behoeftes, fondsen, opleidingen koppelen, etc.
 Inrichting stadspark Molenwijk ( bewoners participatie hierin)
 Laak Vitaal
 Jongerenraad
 Hart voor je straat
 Stadslandbouw: statushouders, groenplekken in laak in zelfbeheer.

3.5
ROC Mondriaan
Opbrengst:
 4 stageplekken huismeester bij Staedion (Jacqueline)
 1 Stageplek bij Stiel voor MOOI Welzijn
(Errol)
 1 Stageplek eenzame ouderen voor MOOI
Welzijn (Silvia)
 1 Stageplek eenzame ouderen bij Hekgolf
(Elles)
 1 stageplek bij LeoOlffers via Achim
 Aula ROC Mondriaan door lokale architecten,
aannemers en andere partijen uit de wijk
ontworpen, getekend en uitgevoerd.
Hoe kom je in de haarvaten van de wijk, hoe deel je
kennis, netwerk en ervaring? Betrokkenheid van scholen in de wijk is evident, maar hoe ga je van idee naar
project? “Deze inventarisatie van ideeën voor mogelijke samenwerking alsmede nieuwe ideeën hebben
nog niet geleid tot uitvoering” Aldus Marie-Claire Gambon, directeur ROC-Mondriaan.
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Lopende en nieuwe mogelijkheden:
 Be-Appy uitrollen in Laak: koppelen met andere ondernemers.
Pilot bij ouderen. Kantoorruimte bieden. Koppelen aan
Strong: leren in de wijk.
 Mondriaan: Voorstel Project Ontwikkeling Zelfredzaamheid-ALa-Carte wil samen gaan werken met stichting Nelis & Stichting LerenDoen. Doelgroep moeilijke/kwetsbare/risico jongeren.
 Nieuwe Wenkebach is momenteel samenwerking van HHS en Stadsdeel Laak, met o.a veel zorg
stageplekken.
 Pimp your Portiek verder in Laak uitrollen met stageplekken
 VVE Balie + gem DH + stadsdeel: klusteam VVE: Project met stageplekken: bouwkunde, onderzoek,
etc.
 Help17 meer in de wijk laten dalen. Koppelen aan mama’s kitchen. Soepfabriek. Mosaico. Enactus.
Smaak van Laak buurtrestaurant.
 Pop-up store Laak: stageplekken: onderzoek, winkel, training, ondernemen.
 Jeugd werkeloosheid, sociale woningen & gezondheid: publieks versnellers
 Stageplekken voor o.m Naai atelier SPOOL, Laakse krantredactie, Sociale kaart van Laak,
Activiteitenkalender van Laak, Winkeliers vereniging laak, Megastores, Campus HHS, huismeester,
complex beheerder, etc.
3.6
Staedion
“Voor mij is Coalitie Laak een voorbeeld van hoe professionals
efficient met elkaar kunnen samenwerken om uiteindelijk met elkaar
echt een stadsdeel positief kunnen beinvloeden. Mijn netwerk en dat
van mijn colle-ga’s in laak is enorm gegroeid en ik merk dat ik
makkelijker binnen kom bij de partners in de wijk. Het loket is
makkelijker bereikbaar zeg maar. Ook is men binnen Coalitie Laak
eerder bereid de nek uit te steken en risico’s te nemen, omdat je een
gezamenlijk belang hebt. De ene keer investeer je en een volgende
keer oogst je. In deze tijd waarin steeds meer van de bewoner zelf
wordt verwacht en de financiële middelen bij ons allemaal minder
zijn geworden is Coalitie Laak een enorm pluspunt om toch nog zaken
voor elkaar te krijgen. Ik geloof in de kracht van verbinden en zet me ook graag de komende jaren hiervoor in”.
- Jacqueline van der Boor, Manager Staedion.
Opbrengst:
 Ontwikkeling Laakse Lappers: Schoonmaken portieken / Glasbewassing. Samenwerking met de Haagse
Hogeschool, Gemeente Den Haag en Staedion waar objecten in Laak door jongeren uit Laak voor een
opleiding uit Laak worden ingezet.
 Huismeesters en complex beheerders in Laak maken verbinding met omgeving waarbij structureel 4
stagiars van ROC Mondriaan ingezet worden.
 Schimmel probleem woningen in Laak. Voorlichtingsavond Schipperskwartier met meerdere partijen:
Staedion, GGD, Gemeente Den Haag, Aardewerk. Werkgroep Gemeente Den Haag: Gezond leven en
energiebezuiniging: energiebespaar boxen, Energie leverings Advies, etc.
 Samenwerking met Laaktheater waarbij bewoners uit Laak worden geportretteerd.
 Theaterproject ter bestrijding van eenzaamheid onder oudere bewoners van het complex
Stieltjesstraat in een samenwerking van Vestia, GemDH, Staedion en RA muziektheater.
 De Sociale Proeftuin De Lamel waarbij Bureau Graswortel en Staedion
structureel vraag & aanbod koppelt van actieve bewoners.
 Portiekgesprekken Laak Noord project. Dankzij contacten uit het laatste
Atelier van Coalitie Laak is de school de Baanbreker betrokken. We gaan
kinderen portiekambassadeurs maken.
7

3.7
Vestia
“In de eerste plaats een compliment over de site! Mooi overzichtelijk
en ziet er gelikt uit!” Aldus Projectmanager leefbaarheid Maurice
Gennissen. “Voor mij heeft het tot nu toe vooral een goed netwerk
opgeleverd. Ik had gehoopt en verwacht dat Coalitie Laak een rol zou
spelen in extra handjes om leefbaarheidsprojecten in onze wooncomplexen voor onze huurders uit te voeren. Dat is tot nu toe niet
gelukt, helaas. Op zich draaien wij met onze afdeling sociaal beheer
gewoon door en voeren we zelf de projecten uit. Zoals je weet moet
ons geld, conform woningwet besteed worden aan de leefbaarheid
van onze huurders en niet aan het netwerken met partners, dus dat
is het onderwerp voor 2017.”
Mooi voorbeeld is leefbaarheid meten: 2 stagiaires gaan na/meedenken over een module waarmee we leefbaarheid kunnen meten en complexen met elkaar kunnen vergelijken. Contact met de HHS is mede dankzij
Coalitie Laak tot stand gekomen.

3.8
Laaktheater
“Coalitie Laak vind ik heel belangrijk voor ons. Wij hebben relatief
weinig middelen maar ben van plan om daar wel een stukje uit vrij te
spelen want op mijn eigen lijstje stond een overleg als dit om lijnen
kort te hebben in de wijk. Nu is de kans groter dat je niet op meerdere fronten aan een zelfde thema werkt en dit niet weet van elkaar.
Voor met name het deel dat wij met een culturele bijdrage in de wijk
zichtbaar willen zijn is dit overleg belangrijk. Ik kan nog niet direct
specifieke successen noemen maar hoop volgend jaar makkelijker iets
te kunnen noemen.” Aldus directeur Laaktheater Ricky Middendorp.
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Wijkmakelaar

Jurienne Hollaar is de enthousiaste Wijkmakelaar van Coalitie Laak. Hij verbind partijen, creëert netwerk en
jaagt aan met een positieve drive. Als bevlogen man met inzicht, overzicht en daadkracht is hij iemand die kan
verbinden. En dat is wat Coalitie Laak nodig heeft. De wijkmakelaar heeft een dragende rol in het ontwikkelen
en sturen van Coalitie Laak. Belangrijk is dan om strak op de planning te zitten, stevig alle partijen bij de les te
houden, veranderende wetgeving in de gaten te houden en met elkaar te focussen op praktische resultaten.

www.coalitielaak.nl
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