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Om de leefbaarheid in Den
In deze nieuwsbrief informeren wij u over de projecten waarmee we
Haag Zuidwest te vergroten
van start zijn gegaan nadat op 16 juli 2019 de Regio Deal Den Haag
en de kansen voor de
Zuidwest via een brief aan de Tweede Kamer is bekrachtigd. We
bewoners op het gebied van
geven een sfeerimpressie van de opening van Allekanten op de
werk te verbeteren,
investeren het Rijk en de
Speelzijde 8 en de start van de Energie Academie. Verder
gemeente Den Haag
informeren we u over twee projecten die inmiddels in de
gezamenlijk in Den Haag
startblokken staan: HONK1 en Resto van Harte, en stellen wij u voor
Zuidwest. Via deze
aan onze bedrijfscontactfunctionaris.
nieuwsbrief informeren wij de
partners met wie we
Ook informeren we u over de Business meeting die februari 2020
samenwerken over de
gaat plaatsvinden en de partnerraad die inmiddels in oprichting is.
voortgang van deze aanpak.
Naast de Regiodeal voor de sociale aanpak, heeft de gemeente ook
een Woondeal gesloten om de woningbouw te versnellen. Voor beide deals zijn rijksbijdragen
beschikbaar voor de komende vier jaar. We overleggen nu ook met het Rijk over een
voortzetting voor de periode daarna.

Opening Allekanten: Speelzijde 8
Op 5 september was het een drukte van belang op
de Speelzijde nummer 8. Het was de dag van de
opening van het wijkbedrijf Allekanten. Richard de
Mos en Rachid Guernaoui, toenmalige wethouders,
hebben namens de gemeente samen met bewoners
uit de wijk het wijkbedrijf geopend. In Allekanten
kunnen mensen op eigen tempo en eigen kracht
werken aan persoonlijke doelstellingen en
ontwikkeling op het gebied van taal, financiën,
gezondheid, (vrijwilligers)werk en
ondernemerschap.
Daarmee vergroten de mensen hun kansen op de
arbeidsmarkt. Inmiddels zijn de eerste resultaten zichtbaar. Het pand is met mensen uit de wijk
behoorlijk opgeknapt. Twee mensen uit de wijk zijn inmiddels in dienst. Op de foto hiernaast staat
Asma die de wethouders interviewde tijdens de opening. Inmiddels zijn er 5 stagiaires en meer dan 10
vrijwilligers verbonden aan Allekanten en zijn er al meer dan 100 bewoners bereikt.
De gemeente gaat in dit wijkbedrijf mensen uit de buurt, die langdurig in de bijstand zitten, uitnodigen
voor een gesprek over hun uitkering op Allekanten, in plaats van op de Binckhorst. Dan kunnen ze op
Allekanten gelijk kennis maken met de mogelijkheden in hun eigen wijk.

Hoe gaat het met de Energie academie?
In de vorige nieuwsbrief werd al aangekondigd dat in oktober de eerste
mensen die nu nog werkloos zijn met hun opleiding kunnen starten in de
Energie academie in Den Haag. En dat is gelukt! Er is hard gewerkt om
het gebouw op de Kerketuinen klaar te maken om kandidaten te
ontvangen en een bijbehorende organisatie op te zetten. De officiële
opening is gepland in januari 2020. Inmiddels zijn er 20 mensen bezig
1
om hun VCA-certificaat te halen. De eerste 2 zijn geslaagd en er zijn nu
ongeveer 30 kandidaten die in de Energie academie werkritme opdoen.
1

VGM(Veiligheid, gezondheid en milieu) Checklist Aannemers certificaat.

De organisatie is nu druk bezig ervoor te zorgen dat er volgend jaar veel nieuwe opleidingen gevolgd
kunnen worden op de Energie academie. Op 28 november (van 15-17 uur) is er een
netwerkbijeenkomst voor partners in de stad. Voor informatie: www.stichtingenergieacademie.nl

Talentstart
Eén van de projecten waarmee de Regio Deal van start gaat is Talentstart. Met Talentstart worden
een Open leercentrum voor volwassenen en een pop-up store voor scouting van talent in Den Haag
Zuidwest opgezet. Deze twee activiteiten gaan elkaar versterken door het doorverwijzen van
kandidaten naar elkaar.
Open leercentrum
Het Open leercentrum is per september van start gegaan in het Roemer Visschercollege van de
scholengroep Zuidwest. Hier is gestart met een laagdrempelig aanbod van cursussen
basisvaardigheden (taal, rekenen en digitale vaardigheden). Deze lessen worden verzorgd door ROC
Mondriaan Taal+ school. Daarnaast verzorgt het Roemer Visschercollege zelf praktijklessen,
bijvoorbeeld op het gebied van techniek. Ook deze lessen zijn in september van start gegaan. De
cursussen vinden plaats op zaterdag en op donderdagavond.
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.
Hoe wordt gescout?
De kandidaten worden niet alleen beoordeeld op hun CV, maar samen met de scouts wordt gekeken
waar iemand goed in is en wat iemand leuk vindt. Vervolgens kan een pad uitgestippeld worden naar
een geschikte baan. In deze ‘winkel’ kunnen de kandidaten zich oriënteren op mogelijkheden voor een
betaalde baan of een combinatie van leren en werken. De ‘winkel’ wordt de eerste periode ingericht
voor de zorgsector. Na de zorg zal de pop-up store zich richten op de technische sector. Daarna
komen ook horeca, ICT en logistiek aan de beurt.
Hoe wordt gematcht?
Met de inzet van talentscouts, afkomstig van werkgevers, wordt potentieel talent en werkgevers
‘gematcht’. Uiteraard wordt hierbij nauw samengewerkt met de organisaties in de sector over de
functies die in aanmerking komen voor deze kandidaten. Voor de zorgsector is hierover contact met
Medisch Centrum Haaglanden, ROC Mondriaan en werkgevers die aangesloten zijn bij het netwerk
STRONG.
Hoe vinden we kandidaten?
Bezoekers van de pop-up store zijn wijkbewoners die via sociale media, krant of nieuws er van
gehoord hebben, lesgroepen van het Open leercentrum die langskomen, mensen getipt door de SZWconsulent, jongeren die getipt zijn door SPA, deelnemers van Samen Haags, mensen die het horen
via de Haagse Huiskamer, radio Discus, radio Ghanatta, Fun X enz.

Resto-keuken in Hart van Moerwijk
De (opslag)ruimte en kantoor van Resto Van Harte in Hart van Moerwijk aan de Guntersteinweg wordt
binnenkort verbouwd tot keuken en distributiepunt voor maaltijden. Hier kunnen vrijwilligers,
statushouders en mensen uit het bedrijfsleven gezamenlijk koken voor kwetsbare doelgroepen
(ouderen, mensen in armoede, mensen in bijstand etc.). In de keuken wordt duurzaam gekookt, er
wordt geen gebruik gemaakt van gas, producten zijn duurzaam aangeleverd en groen afval wordt
weer als compost voor de moestuinen gebruikt. Ook wordt de keuken zo ingericht dat er maaltijden
kunnen worden ingevroren die verspreid worden via de voedselbank en naar huiskamer-restaurants.

Bedrijfscontactfunctionaris is van start gegaan
Per 1 november is Menno Roos aangesteld als de bedrijfscontactfunctionaris voor
Den Haag Zuidwest. De bedrijfscontactfunctionaris brengt in beeld wat de behoeften
van de ondernemers zijn en welke knelpunten zij bij het ondernemen ervaren.
Menno gaat ondernemers bezoeken, bespreekt wat ze nodig hebben om te kunnen
ondernemen en om te groeien. Zo nodig koppelt hij hen aan de juiste ambtenaren
binnen de gemeente. De bedrijfscontactfunctionaris is er voor bedrijven tot 100
werknemers: van aannemer tot zorgverlener, van starter tot doorgroeier, van
familiezaak tot zzp’er.
Heeft u een vraag? Dan kunt u hem bereiken op 06 - 5016 1633 of via menno.roos@denhaag.nl

Businessmeeting voorbereiding in volle gang
Samenwerking met partners is belangrijk om goede resultaten te bereiken met de Regio Deal. In
augustus 2018 is een eerste bijeenkomst geweest voor partners in Parkoers. In de vorige nieuwsbrief
kondigden wij aan dat we als vervolg hierop een Business meeting gaan organiseren. De meeting zal
in februari 2020 plaatsvinden. Het wordt een informatieve en interactieve bijeenkomst waar we met
diverse partners in gesprek willen. Belangrijke vraag is hoe partners kunnen bijdragen om de
projecten van de Regio Deal een stap verder te brengen. Uiteraard houden wij u als nieuwsbrieflezer
op de hoogte.

Partnerraad in oprichting
Tijdens de bijeenkomsten van 28 augustus en 28 november 2018 werd luid en duidelijk naar voren
gebracht dat de Regio Deal niet alleen een kwestie is van geld inzetten, maar vooral vraagt om een
optimalisering van de samenwerking tussen de gemeente, ondernemers, wijkpartners en bewoners.
Omdat wij de Regio Deal ook als participatietraject zien, zal op korte termijn een partnerraad worden
gevormd, waarvoor het programmabureau op dit moment diverse stakeholders rond de thema’s van
de Regio Deal benadert. In de loop van november komt deze raad voor het eerst bij elkaar. Dan zal
ook worden gesproken hoe deze raad als adviseur en ambassadeur hun rol gaat vervullen.
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