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Geachte  voorzitter, 
 
Met het coalitieakkoord “Den Haag, Stad van Kansen en Ambities (2018-2022)” hebben wij 
aangekondigd het welzijnsdomein te gaan herstructureren. Hierbij worden welzijnsmiddelen flexibel, 
efficiënt en effectief ingezet om maatschappelijke effecten in het welzijnsdomein te bereiken. De 
voorbereidingen zijn in volle gang. In opmaat naar deze herstructurering is een intensiveringsbudget 
vrijgemaakt dat bestemd is voor initiatieven die innovatief, kleinschalig en wijkgericht zijn. Deze 
initiatieven krijgen meer ruimte, kansen en vertrouwen. Op deze manier zorgen we ervoor dat we 
doelgroepen beter bereiken en er beter ingespeeld wordt op de specifieke vraag van bewoners.  

Het welzijnswerk houdt zich bezig met mensen en hun leefwereld. Wij onderschrijven de definitie van 
het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor welzijnswerk: “Het bevorderen van welzijn 
van mensen en het op maat aanbieden van diensten en voorzieningen.” Waarbij welzijn wordt 
gedefinieerd als “De mate waarin mensen naar wens en vermogen deelnemen aan de samenleving”. 
Volgens het ministerie is het doel van welzijnswerk: “Oplossingen aandragen voor maatschappelijke 
problemen, de lokale samenleving vormgeven en mensen laten deelnemen aan de samenleving.” Zowel 
de intensivering als de herstructurering hebben betrekking op het welzijnsdomein en het welzijnswerk. 
 
Het jaar 2019 wordt gebruikt om te leren en te experimenteren, samen met nieuwe en bekende 
partners in het welzijnsdomein. Daarom stellen wij voor een kader op voor de intensiveringsbudgetten 
waar initiatieven die innovatief, kleinschalig en wijkgericht zijn gebruik van kunnen maken. De 
uitgangspunten van dit kader worden in zowel de subsidieregeling ‘Innovatie en Transitie Welzijn’ als 
in het kader opdrachtverstrekking ‘Innovatie en Transitie Welzijn’ verwerkt. De leeropbrengst wordt 
benut bij het opstellen van het nieuwe beleidskader welzijn 2020. 
 
Doel van de Innovatie- en Transitiekaders Welzijn 2019 
Voor sterke wijken in alle delen van Den Haag is welzijnswerk nodig dat bewoners bereikt, activeert en 
ontwikkelt. Tegelijkertijd groeit de vraag naar zorg en ondersteuning, waardoor budgetten onder druk 
staan. Om dit op te vangen vraagt de werkwijze van het welzijnswerk om innovatie en zullen 
beschikbare middelen beter moeten worden benut.  
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Er zal slimmer gebruik gemaakt moeten worden van verschillende expertises binnen het sociaal 
domein. Juist preventief kan welzijnswerk van onschatbare waarde zijn. 
Met deze kaders voor subsidie- en opdrachtverstrekking voor 2019 willen wij deze vernieuwing 
aanjagen en innovatieve initiatieven de kans geven om tot ontwikkeling te komen.  Zij krijgen de 
mogelijkheid om activiteiten te ontwikkelen binnen het wijkgericht welzijnswerk en voor de 
ondersteuning van (kwetsbare) bewoners. Op deze wijze dragen organisaties van bewoners, (sociaal) 
ondernemers, maatschappelijke- en zelforganisaties bij aan de huidige welzijnsambities1: 

1) De Haagse Jeugd groeit veilig en gezond op (jeugdwerk).  
2) De Haagse Jeugd ontwikkelt haar talenten, groeit met plezier op en neemt daarin zijn of haar 

verantwoordelijkheid (jongerenwerk).  
3) Iedereen woont en werkt in een prettige omgeving waarbij bewoners maximaal zeggenschap 

hebben over hun fysieke en sociale leefomgeving. 
4) Mensen zijn vitaal en streven een gezonde leefstijl na. 
5) De gezamenlijke toekomst van bewoners telt. Iedereen krijgt ongeacht achtergrond, ras, 

geslacht of geaardheid gelijke kansen in de samenleving. 
6) Mensen behouden regie over hun eigen leven en blijven zo lang mogelijk zelfstandig wonen, 

ook als er sprake is van een beperking. 

Wij willen organisaties stimuleren om nieuwe aanpakken te ontwikkelen en in te spelen op 
vraagstukken vanuit het perspectief van bewoners. Hierdoor blijven organisaties zich ontwikkelen en 
vernieuwen om te komen tot het meest passende antwoord op de maatschappelijke vragen die zich 
voordoen. Dit vraagt om ruimte voor experiment en ondernemerschap. De subsidieregeling en het 
kader voor opdrachtverstrekking stimuleren organisaties om te komen met duidelijke doelstellingen 
en beoogde resultaten in outcome en output. Hierbij moeten de te behalen prestaties duidelijk 
beschreven zijn. Inherent aan experimenteren is dat het ene project succesvol zal zijn en het andere 
niet het beoogde resultaat brengt. Ruimte voor experiment en ondernemerschap vraagt niet alleen wat 
van de gemeente. Aanvragers worden dan ook getoetst op kunde.  
 
De inzet op ondernemerschap, experiment en de focus op innovatie binnen het welzijnsdomein maakt 
deze regeling onderscheidend van andere (wijkgerichte) regelingen zoals Leefbaarheid en 
Bewonersparticipatie, evenals de inzet vanuit het actieprogrammaemancipatie en 
integratiedoelstellingen. Daarbij gaat de voorkeur uit naar nieuwe initiatieven.  
 
Uitgangspunten regeling 
Voor subsidie- en opdrachtverstrekking aan onderscheidende, kleinschalige, innovatieve en 
wijkgerichte initiatieven op het gebied van welzijn in 2019 stellen wij de volgende uitgangspunten op: 
 
Het budget is toegankelijk 
Wij stellen een subsidieregeling op en formuleren een kader voor opdrachtverstrekking. Alle 
rechtspersonen, waaronder organisaties van bewoners, (sociaal) ondernemers, professionals (w.o. 
ZZP) en/of maatschappelijke organisaties (of consortia zoals publieke private samenwerkingsvormen) 
kunnen een beroep doen op het budget, wanneer zij voldoen aan de voorwaarden. 
 
Het aanvragen van deze subsidies gaat op de gebruikelijke wijze. De regeling wordt bekendgemaakt via 
het gemeenteblad en inclusief begeleidend schrijven gepubliceerd op de gemeentelijke website. Via 
deze weg kan men direct digitaal aanvragen. Wij zullen uitgebreid en zorgvuldig communiceren naar 
potentiële aanvragers en hen actief informeren over de mogelijkheden.  
 
1 Deze ambities zijn uitgewerkt aan de hand van een aantal maatschappelijke opgaves en daaraan gekoppelde doelstellingen.  

Zie bijlage 1. 
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Voor het verstrekken van de opdrachten ligt het initiatief bij het college zelf. Wij hanteren hiervoor de 
bestaande inkoop- en aanbestedingskaders. 
 
Zorgvuldige toetsing 
Welzijnsactiviteiten die over de hele stad gelijk zijn zullen stadsbreed worden gecontracteerd. Specifiek 
voor wijkgerichte welzijnsactiviteiten worden via de stadsdelen opdrachten en subsidies verleend. In 
de Haagse stadsdelen en op het stadhuis zijn verschillende ambtenaren actief in het  Welzijnsdomein. 
Alle aanvragen worden door het stadsdeel (bij hoofde van de stadsdeeldirecteur) voorzien van advies. 
Hiermee erkennen wij dat de ene wijk, niet de andere is en elke wijk eigen thema’s heeft die prioriteit 
hebben. Zo zijn segregatie en polarisatie belangrijke thema’s in de Schilderswijk, is eenzaamheid een 
belangrijk thema in Houtwijk en overlast van jongeren in Transvaal. De Wijkprogramma’s zijn in 2017 
herijkt en beschrijven de belangrijkste aandachtsgebieden voor het wijkgericht welzijnswerk. 
Bewoners, ondernemers, maatschappelijke partners en (zelf)organisaties hebben actief meegedacht in 
de totstandkoming van deze programma’s. Deze programma’s bevatten hierdoor het DNA van de wijk 
en beslaan een grote verscheidenheid aan maatschappelijke opgaven. De wijkprogramma’s worden 
ingezet als toetsingskader voor ambitie 2 t/m 5.  
Voor de WMO en de jeugdwet worden een aantal stadsbrede toetsingskaders gebruikt. Het WMO-
beleidskader, de WMO-verordening en het Jeugdbeleidsplan 2018 - 2020: Haagse Jeugd Samen aan 
Zet vormen naast de subsidieregeling het toetsingskader voor het beoordelen van binnengekomen 
initiatieven op ambitie 1 en 6.  
Voor alle aanvragen geldt dat er in een zorgvuldig proces, vanuit expertise op verschillende 
beleidsterreinen wordt getoetst op het onderscheidende, innovatieve, kleinschalige en wijkgerichte 
karakter van de initiatieven.  
 
Onze bijdrage 
Onderscheidende, kleinschalige, innovatieve, wijkgerichte initiatieven krijgen meer ruimte. Met deze 
regeling worden deze financieel (gedeeltelijk) gefaciliteerd. Aan alle directe activiteiten- en/of 
projectkosten die organisaties maken bij uitvoer kan worden tegemoet gekomen. Voorbeelden hiervan 
zijn personeelslasten, activiteitenkosten, kosten voor training en scholing ten behoeve van de activiteit, 
wanneer noodzakelijk externe advieskosten en huisvesting. Ook wordt het mogelijk om voor een 
beperkte overhead subsidie aan te vragen. Voor ons staat hierbij goede, vernieuwende en effectieve 
plannen voorop. Om dit te borgen wordt een toetsingskader ontwikkeld. Cofinanciering vanuit andere 
geldstromen is een pré. Dit geldt ook voor opdrachtverstrekking. 
 
Er zijn grenzen 
Om nieuwe aanpakken te ontwikkelen is (financiële) ruimte noodzakelijk. Juist in tijden van 
herstructurering blijft het belangrijk om kritisch en zorgvuldig met deze middelen om te gaan. Om 
verspilling te voorkomen vragen wij daarom om goed doordachte plannen van aanpak van de 
organisaties die subsidie aanvragen, zodat wij nut en noodzaak goed kunnen toetsen. Wij vragen hen te 
beschrijven waarom ze iets willen doen, wat zij willen doen en met welk resultaat en hoe zij dit aan 
gaan pakken. Vooraf vragen wij om de doelen waaraan zij zouden willen bijdragen, achteraf vragen wij 
wat zij exact bereikt hebben. Daarnaast houden we vast aan het experimentele karakter. Ook vragen 
wij organisaties naar referenties om kaf van koren te kunnen scheiden.  
 
Wanneer organisaties zelf in de kosten van het organiseren van de activiteit kunnen voorzien, hetzij uit 
eigen middelen of middelen van derden of een combinatie hiervan komt de activiteit niet in 
aanmerking voor subsidie. Ook wanneer zij onvoldoende kennis hebben van de Haagse wijken of het 
project of de activiteit niet plaatsvindt in Den Haag zal er niet gesubsidieerd worden. Conform 
vigerend beleid komen ook vrijwilligersvergoedingen niet in aanmerking. 
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Financiën en evaluatie  
De hoogte van het Intensiveringsbudget welzijn 2019 bedraagt €2.500.000, zoals bepaald in het 
coalitieakkoord. Eind 2019 wordt de balans opgemaakt en zal de opbrengst van dit 
intensiveringsbudget worden geëvalueerd. De leeropbrengst wordt benut voor verdere implementatie 
van de herstructurering Welzijn. 

 
Met vriendelijke groet, 
Kavita Parbhudayal 
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Bijlage 1: Maatschappelijke opgaves en daaraan gekoppelde doelstellingen 
De huidige ambities, maatschappelijke opgaves en de doelstellingen worden in het licht van de 
herstructurering van het welzijnsbeleid in 2020 heroverwogen. De eerste vijf Haagse ambities zijn 
wijkgericht en hebben een outreachend karakter. Veelal wordt dit met en voor de wijk op groepsniveau 
georganiseerd. De zesde ambitie richt zich op de ondersteuning van kwetsbare personen en hebben 
een meer georganiseerd karakter. Veelal vindt dit plaats vanuit de servicepunten XL en het 
achterliggende veld. 
 
Voor 2019 worden de opgaves en doelstellingen gehanteerd: 

Ambitie 1: De Haagse Jeugd groeit veilig en gezond op. 
Jeugdigen en jongeren 
denken en participeren 
onvoldoende mee in de 
samenleving 

Jeugdigen en jongeren participeren actief in hun wijk, denken en praten 
mee over ontwikkelen en nemen verantwoordelijkheid over de eigen 
omgeving. Veelal wordt sport, spel, cultuur, muziek en kunst ingezet als 
middelen om te komen tot participatie en/of talentontwikkeling. 

Ouders zijn onvoldoende 
in staat om 
opvoedondersteuning te 
kunnen vinden 

Ouders en kinderen worden toegeleid naar het opvoedsteunpunten, de 
hulpvraag wordt geïnventariseerd en ze krijgen daar voorlichting en 
cursussen aangeboden in samenwerking met het CJG met als doel ouders 
te activeren en ondersteunen in hulpvragen rondom de opvoeding. 

Sommige jeugdigen en 
jongeren zijn zich 
onvoldoende bewust van 
de risico’s van 
middelengebruik en een 
ongezonde levensstijl 

De bewustwording van jeugdigen en jongeren over een gezonde levensstijl 
(middelengebruik, goede voeding, voldoende beweging etc.) wordt 
vergroot. 

Ambitie 2: De Haagse Jeugd ontwikkelt haar talenten, groeit met plezier op en neemt 
daarin zijn of haar verantwoordelijkheid. 

Jongeren moeten hun 
talenten kunnen 
ontwikkelen 

Het vergroten van de talenten van jongeren en daarmee 
zelfredzaamheid/weerbaarheid 

Sommige jongeren zijn 
werkloos en/of missen 
een startkwalificatie 

Jongeren worden begeleid naar leer- en of werktrajecten. 

Sommige jongeren zijn 
onvoldoende 
Weerbaarheid en kunnen 
de verleidingen niet aan 

Het vergroten van de weerbaarheid van jongeren in het maatschappelijk 
verkeer (zowel fysiek als digitaal).  

Sommige jongeren 
kunnen niet met geld 
omgaan en raken 
daardoor in de schulden 

Het begeleiden van jongeren richting bestaande programma’s en 
interventies . Preventieve voorlichting om jongeren met geld om te leren 
gaan. Doorverwijzen jongeren naar hulpverlenende instanties. 

Bewoners ervaren 
overlast van (groepen) 
jongeren en er is risico op 
radicalisering 

Het verkleinen en/of beheersen van overlast door jongeren (middels 
integrale samenwerking), toeleiding naar hulpverlenende instanties en 
preventieve acties ter voorkoming van uitval en radicalisering. 

Sommige jongeren 
hebben een 
taalachterstand en 
daardoor wordt kans op 
uitval vergroot. 

Signaleren van jongeren met een taalachterstand en doorverwijzing naar 
het juiste aanbod. 
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Ambitie 3: Iedereen woont en werkt in een prettige omgeving waarbij bewoners 
maximaal zeggenschap hebben over hun fysieke en sociale leefomgeving. 

Bewoners nemen 
onvoldoende 
verantwoordelijkheid om 
een bijdrage te leveren 
aan de fysieke en sociale 
leefbaarheid. 

Het in staat stellen van bewoners om actief bij te dragen aan de sociale en 
fysieke leefbaarheid in de wijken. Zij nemen verantwoordelijkheid voor de 
woon- en leefomgeving. 

In Haagse wijken is er 
sprake van polarisatie en 
segregatie. Dit levert 
spanningen op. 

Het wegnemen van tegenstellingen en spanningen die voortkomen uit 
sociaal economische, etnische en culturele lijnen. In onze samenleving 
doet iedereen mee, staat met elkaar in contact en hierdoor groeit het 
sociaal kapitaal van de wijken en de stad.  

Maatschappelijke 
organisaties hebben een 
tekort aan vrijwilligers 

Het activeren van bewoners om zich vrijwillig in te zetten voor onze 
samenleving en zo zijn of haar steentje bij te dragen. Waar nodig worden 
bewoners gefaciliteerd en doorgeleidt naar andere organisaties bij 
hulpvragen. 

De signalen uit de wijk 
moeten worden 
opgehaald 

Naast de gemeentelijke frontlijnwerkers het zijn van de ogen en oren in 
de wijk. Exact weten wat er speelt in de Haagse Wijken, wat er goed gaat 
en wat anders moet.  Mensen worden verbonden en geactiveerd om 
behoeftes en hulpvragen om deze te uiten. 

Er is soms sprake van 
spanningen tussen 
nieuwkomers en 
wijkbewoners. 

Verbinden van bewoners en nieuwkomers in onze Haagse wijken. 

Niet alle bewoners 
hebben een zinnige 
dagbesteding en doen 
daardoor onvoldoende 
mee in de samenleving. 

Mensen zonder baan of dagbesteding doen vaak onvoldoende mee in de 
samenleving. Mensen worden geactiveerd en toegeleid naar 
vrijwilligerswerk en/of andere instanties afhankelijk van de hulpvraag. 

Niet alle bewoners zijn 
voldoende zelfredzaam. 

Iedereen kan en mag meedoen in Den Haag. Soms hebben 
(kwetsbare)bewoners een steuntje in de rug nodig om hiertoe in staat te 
zijn en is het van belang dat de zelfredzaamheid wordt vergroot. 

Er is sprake van armoede 
en schuldenproblematiek 
waardoor mensen 
onvoldoende mee kunnen 
doen in de samenleving. 

Mensen met schulden of die leven in armoede weten niet altijd goed de 
weg te vinden naar voor hen georganiseerde voorzieningen. Het 
signaleren, activeren en het bieden van ondersteuning aan deze groep 
mensen bij het doen van thuisadministratie.  
 

Een groot deel van de 
Haagse bevolking ervaren 
in meer of mindere mate 
eenzaamheidsgevoelens 

Eenzaamheid onder bewoners wordt gesignaleerd, zij worden 
geïnformeerd over de mogelijkheden en geactiveerd om hier gebruik van 
te maken. Waar nodig worden ze ondersteund. 
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Ambitie 4: Mensen zijn vitaal en streven een gezonde leefstijl na. 
Verhogen van 
sportdeelname / 
verbeteren gezonde 
levensstijl 

Bewoners worden toegeleid naar bestaand sportaanbod en initiatieven die 
sport, beweging en/of een gezonde levensstijl stimuleren worden 
gefaciliteerd. 

Ambitie 5: De gezamenlijke toekomst van bewoners telt. Iedereen krijgt ongeacht 
achtergrond, ras, geslacht of geaardheid gelijke kansen in de samenleving. 

Groepen bewoners doen 
onvoldoende mee in de 
samenleving. 

Het activeren van bewoners (waaronder kwetsbare vrouwen), vergroot de 
weerbaarheid en draagt bij aan de participatiegraad. 

Het vergroten en 
verbinden van 
Zelforganisatie 

Er zijn veel belangen/zelforganisaties actief in Den Haag en zij spelen een 
rol in de sociale infrastructuur voor (kwetsbare) bewoners. Helaas weten 
deze organisaties elkaar niet altijd goed te vinden.  

Ambitie 6: Mensen behouden regie over hun eigen leven en blijven zo lang mogelijk 
zelfstandig wonen, ook als er sprake is van een beperking. 

Bewoners met een 
ondersteuningsvraagstuk 
vinden de weg naar de 
juiste informatie en 
advies voldoende 

Wijkbewoners zijn goed geïnformeerd en weten waar zij moeten zijn voor 
advies en het antwoord op hun ondersteuningsvragen. 

Veel ouderen zijn niet 
optimaal gezond, vitaal 
en/of actief betrokken, 
voelen zich eenzaam 
en/of onveilig in hun huis 
en/of omgeving 

Ouderen zijn vitaal, voelen zich veilig in hun woonomgeving en doen 
actief mee. 

Veel bewoners zijn 
kwetsbaar en nemen niet 
actief deel aan de 
samenleving 

Ook bewoners in kwetsbare positie (gezondheid, financieel, sociaal) 
nemen naar vermogen deel aan de samenleving zodat zij niet 
vereenzamen en hun welkbevinden en zelfredzaamheid verbeterd.  

Sommige bewoners 
hebben een grote afstand 
tot de arbeidsmarkt 

Bewoners met een grote achterstand tot de arbeidsmarkt stijgen op de 
participatieladder 

Het vrijwilligerspotentieel 
wordt niet optimaal benut 

Vraag en aanbod van vrijwilligerswerk worden optimaal gekoppeld, 
waardoor de vrijwillige inzet wordt vergroot 

Het gebruik van algemene 
voorzieningen in de wijk 
is niet optimaal 

Iedereen (alle inwoners en instellingen in de wijk) is op de hoogte van het 
algemene voorzieningen aanbod en maakt er doelgericht gebruik van.  

Sommige bewoners 
hebben meerdere 
problemen waar zij 
zonder ondersteuning 
(van de gemeente) niet 
uitkomt. 

Bewoners met meerdere problemen zijn ondersteund en hun kwaliteit 
van leven is verbeterd 

 
 


