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Ambitie 1: De Haagse jeugd groeit veilig, gezond en met plezier op en ontwikkelt haar talenten en neemt daarin zijn of haar verantwoordelijkheid.
Vraagstuk

Doelstelling

Er zijn ouders die
onvoldoende
betrokken zijn bij
de ontwikkeling
van hun kind(eren).

Door bewuste activering •
van ouders is er een
grotere betrokkenheid,
bijvoorbeeld bij de
organisatie en uitvoering
van welzijns- en
sportactiviteiten.
Ouders zijn zich meer
bewust van hun eigen
opvoedcompetenties. U
werkt hierin actief
samen met het CJG.
•

Aandachtsgebieden:
Duindorp
Haven- en
Geuzenkwartier

Beoogde resultaten

Q1

Q2

Q3

Jaar- Toelichting
cijfers
43
 Op het Trefpunt hebben 12 ouders structureel/veelal wekelijks
meegeholpen bij de uitvoerring van het kinderwerk in 2019. Daarnaast
zijn er ruim 30 ouders betrokken bij de organisatie/uitvoering van o.a.:
- Het Halloweenfeest in het Trefpunt, waar meer dan 50 jeugdigen
aan hebben deelgenomen
- Het kinderwerk op de Mallemok (hele jaar structureel door 5/6
vrijwilligers/ouders uitgevoerd
- De ACON activiteiten: naar schatting 30 ouders, van wie
sommigen eenmalig, hebben meegeholpen.

Tenminste 30 ouders helpen als
vrijwilliger bij het kinderwerk.

12

12

10

Tenminste 2 activiteiten worden
structureel door ouders
zelfstandig uitgevoerd; 6 ouders
organiseren zelfstandig de
kinderclub en 2 ouders
organiseren de tienerinloop op
het Trefpunt.

1

1

1

2

6

5

5

5




Kinderwerk Mallemok (zie hierboven)
Ouders van het Trefpunt zijn door het kinderwerk gestimuleerd
zelfstandig activiteiten te organiseren voor kinderen. De Sint Maarten
optocht in Duindorp wordt inmiddels zelfstandig door ouders
georganiseerd.

•

Door de deelname van meer
ouders is de ouderbetrokkenheid
bij het kinderwerk verhoogd.



Naast ouders die actief deelnemen aan de organisatie en uitvoering van
het kinderwerk en daardoor meer betrokken zijn, zijn er momenteel
overleggen en is er afstemming met de scholen in Duindorp over het
weer opstarten van de ouderkamer op de school. De wekelijkse inloop
ochtend op het Trefpunt zal hieronder geschaard worden.

•

Er wordt een laagdrempelige
toegang naar het CJG
gerealiseerd.



•

Tenminste 10 ouders zijn zich
meer bewust van de eigen
opvoedcompetenties.

Vanuit additionele subsidie CJG is opvoedsteun als extra taak
uitgevoerd door een o.a. een jongerenwerker. Er zijn daardoor korte
lijntjes en er kan adequaat opgeschaald worden naar het CJG.
Opvoedsteun is frequent en succesvol ingezet in 2019 voor
enkelvoudige kortdurende en laagdrempelige ondersteuning bij
opvoedvragen en wordt in 2020 gecontinueerd. Er zijn het afgelopen
jaar 60 casussen opvoedsteun opgepakt.

•

Wanneer problemen
geconstateerd worden, wordt
opgeschaald naar het CJG.

2

Vraagstuk
Jongeren zijn
onvoldoende
betrokken bij hun
leef- en
woonomgeving.

Doelstelling

Jongeren zijn actief
betrokken bij hun eigen
leef- en woonomgeving.
Bij de uitvoering van
projecten worden hun
adviezen meegewogen.
Nieuwe initiatieven
zoals het jeugd
persbureau en de twee
kinderraden zijn actief
ondersteund en
gefaciliteerd.
Specifieke
betrokkenheid is
gerealiseerd op het
gebied van “Schoon,
heel, veilig”. Zowel via
Crownies als via
vrijwilligerswerk.
U maakt actief gebruik
van
Jong op Scheveningen
Aandachtsgebieden: en werkt samen en stemt
Duindorp
af met bestaande
Haven en
initiatieven zoals de
Geuzenkwartier
Scheveningse
Jongerenambassadeurs
en de Crownies.

Beoogde resultaten

Q1

Q2

Q3

•

Er worden tenminste 2 Crownieactiviteiten uitgevoerd waar 10
kinderen per keer aan
deelnemen.

1

1

-

•

Tenminste 20 jongeren zetten
zich in voor hun wijk of voor
kwetsbare bewoners.

4

6

-

Jaar- Toelichting
cijfers
2
 Er zijn in 2019 twee Crownie activiteiten uitgevoerd door ouders die
vrijwillig de kinderclub draaien op de Mallemok. In totaal hebben 12
kinderen meegedaan.
25





•

Er is actieve betrokkenheid van
tenminste 20 kinderen bij hun
woon- en leefomgeving wat
blijkt uit de filmpjes die in het
kader van het Jeugdpersbureau
gemaakt worden.

12

12

8

12

•

Er worden tenminste 4
activiteiten door jongeren zelf
georganiseerd.

1

2

1

5



Er zijn in het vierde kwartaal geen filmpjes gemaakt op de Mallemok,
de vloggers zullen worden ingezet voor het maken van filmpjes voor
Jong op Scheveningen vanuit Kommunika. De eerste twee kwartalen
deden 12 (dezelfde) kinderen mee



Stichting Katholieke Jongerenbelangen heeft de subsidie voor een
muziekproject toegekend. Dit project (Music is my life) is in het vierde
kwartaal gestart. Twee jongeren begeleiden drie tieners bij het maken
van een beat en een rap.
Het project met 6 jongeren die actief betrokken zijn bij het realiseren
van een eigen ruimte in Duindorp ligt stil.



•

De programma’s van het kinderen jongerenwerk worden bekend
gemaakt op de websites van
Welzijn Scheveningen, Jong op
Scheveningen en sociale media.
De doelgroep is bekend met
deze programma’s.

Jeugdwerk heeft meegedaan aan het kerstvakantie programma. Een
activiteit was het brengen van oliebollen naar ouderen in de
seniorenflats in Duindorp, waar 10 deelnemers aan hebben meegedaan.
Met 5 meiden van de meidenclub zijn er kerstkaarten gemaakt voor
ouderen in een verzorgingstehuis. Deze zijn rondgebracht.




De programma’s van het jeugdwerk zijn in 2019 bekendgemaakt via
mond op mond reclame, flyers en sociale media (apps, facebook en
instagram en Jong op Scheveningen).
De website Jong op Scheveningen zal op andere manier gebruikt gaan
worden.

3

Vraagstuk

Doelstelling

Beoogde resultaten

Er zijn gezinnen die
kampen met grote
problemen,
waardoor kinderen
van huis uit
onvoldoende
begeleiding en
ondersteuning
krijgen voor een
optimale sociale,
emotionele en
fysieke
ontwikkeling.

Kinderen en ouders zijn •
ondersteund en
gestimuleerd in hun
ontwikkeling en
problemen.
U signaleert
belemmerende
•
omstandigheden “achter
de voordeur”, zoals
schulden,
middelengebruik, etc. en
pakt deze aan middels
verwijzing en
informeren. Kinderen en
ouders zijn versterkt in
hun zelfredzaamheid.
•
U verwijst door naar het
doorpakteam en werkt
samen met het
Preventieteam CJG en
de (basis)scholen.

Q1

Q2

Q3

Jaar- Toelichting
cijfers
160 *Met alle activiteiten die in 2019 zijn uitgevoerd op het Trefpunt en de
Mallemok, op de scholen en ook in de openbare ruimte, zijn naar schatting
160 kinderen bereikt. Dit aantal bestaat uit deelnemers aan de reguliere
activiteiten, deelnemers aan incidentele activiteiten, deelnemers aan
vakantieactiviteiten en aan evenementen.

Ruim 120 kinderen worden
bereikt van wie 40 (veelal
kwetsbare) kinderen/gezinnen
structureel mee doen aan het
jaarprogramma.

160*

160*

160*

Door middel van De Tjill-Out
kamer worden jaarlijks 80
individuele kinderen bereikt.
Aan deze kinderen wordt
veiligheid en geborgenheid
geboden, talenten worden
gestimuleerd en problemen
gesignaleerd.

80

80

80

80



Het reguliere jaarprogramma is in het vierde kwartaal uitgevoerd,
aangevuld met een uitgebreid programma tijdens de jaarwisseling
(i.v.m. onrust Duindorp), waar additionele subsidie voor verstrekt is
die afzonderlijk verantwoord zal worden.

2 Meidenclubs worden
uitgevoerd: 30 meiden nemen
deel aan activiteiten o.a. bakken,
koken en voorlichting. Er wordt
tevens een jongensclub
uitgevoerd.

40

40

40

40



De meiden en jongensclub waren samengevoegd tot één gemengde
groep omdat het deelnemersaantal van de jongensclub was
teruggelopen. Omdat de meiden niet aansloten maar buiten op straat
rondhingen, is besloten om weer een afzonderlijk de meidenclub te
organiseren.

•

‘Piep zei de muis’: tenminste 8
kinderen worden ondersteund in
het omgaan met stressvolle
situaties. Er wordt hierin
samengewerkt met de Jutters,
het CJG en het Sociaal werk.

5

5

-

-



Zoals aangegeven in de derde kwartaalrapportage is ‘Piep zei de muis’
gestopt.

•

Deskundige vrijwilligers
ondersteunen jaarlijks 10
jeugdigen met hun huiswerk en
culturele uitstapjes.

6

6

6

6



De huiswerkclub op de Mallemok zou, i.v.m. het stoppen van de
donatie van een particulier, niet gecontinueerd worden. Inmiddels
hebben we besloten deze uit ons reguliere budget voort te zetten. Het
voorziet in een vraag en we verwachten komende tijd meer kinderen
hiervoor te kunnen werven.

•

Huiswerk/-kamerproject i.s.m.
Kommunika, jaarlijks 10
jeugdigen.

6

6

5

6



Gemiddeld doen tussen 3-6 kinderen mee.

4

Vraagstuk

Doelstelling

Beoogde resultaten

Q1

Q2

Q3

Jaar- Toelichting
cijfers
 Het kinderwerk heeft regelmatig contact met de medewerker
opvoedsteun, waardoor zorgelijke situaties kunnen worden
doorgegeven en zo nodig opgeschaald naar het CJG.
Door deelname en veelvuldig contact met de kinderen wordt er een
band met hen opgebouwd en ook met hun ouders. Hierdoor weten de
kinderwerkers veel van de thuissituatie en van mogelijke problemen.
Het kinderwerk adviseert en verwijst zo nodig door naar zwaardere
hulpverlening.

•

Kinderwerkers zijn
laagdrempelig aanwezig
waardoor ouders bereid zijn
informatie met hen te delen en
er zodoende, zo nodig, naar
adequate professionele
hulpverlening kan worden
doorverwezen.

•

Zorgelijke situaties worden met
de noodzakelijke partners
gedeeld.



Er wordt met meerdere partners samengewerkt, waarvan politie, OOV,
stadsdeel en CJG de belangrijkste zijn.

•

Afhankelijk van de vraag van
scholen kunnen Sociale
Vaardigheidstrainingen worden
uitgevoerd.



Er zijn dit jaar geen aanvragen voor Sociale vaardigheden van de
scholen gekomen.
In de voorfase van oud en nieuw heeft het jeugdwerk op 4 scholen
vuurwerkvoorlichting gegeven. Dit werd in samenwerking met de
wijkagente gedaan. Tijdens deze voorlichting werden de gevaren van
het gebruik van vuurwerk, regel- en wetgeving en het
jongerenwerkaanbod verteld. Na afloop kreeg iedereen een
vuurwerkbril. Vanuit de jeugd kwamen veel vragen over de rellen.



Aandachtsgebieden:
Duindorp
Havenkwartier
Scheveningen-Dorp
Er zijn jongeren die
kampen met
verschillende
problemen en/of
hulpvragen. Deze
jongeren haken af
bij het reguliere
aanbod, gaan niet
naar school of
hebben geen werk.

Deze jongeren zijn in
•
beeld bij uw sociaal
werkers en vica versa.
De belemmeringen zijn •
bekend en er wordt
actief samen gezocht
naar
maatwerkoplossingen,
bijvoorbeeld
huiswerkbegeleiding,
om de jongeren te
versterken in hun
zelfredzaamheid.
U werkt integraal en
•
actief samen met
Kommunika en scholen.
U verwijst door naar het

Er zijn tenminste 10 jongeren
die trajectbegeleiding hebben
ontvangen en weer meedoen.
Er zijn 10 jongeren aangemeld
voor de VIS opleiding.

12

11

5

13





Tenminste 20 (nieuwe) jongeren
zijn toegeleid naar activiteiten
van het jongerenwerk.

6

4

-

20



Trajectbegeleiding: na de Visopleiding (uiteindelijk zijn er 7 jongeren
geslaagd, een mooi aantal!) hebben we als vervolg een aantal CV’s
samen met de jongeren opgesteld, er is 4 keer ondersteuning geboden
bij het vinden van een baan.
In totaal hebben 13 verschillende jeugdigen trajectbegeleiding
ontvangen in 2019.
Op bezoek geweest bij een jongere van 22 jaar die al jaren kampt met
een verslaving en psychische problemen. Hij gaat na de detox intern
voor extra therapie voor ongeveer 6 maanden. Hij waardeerde het erg
dat we de moeite namen om hem te bezoeken. Over een paar weken
gaan 2 andere collega’s. Ook hebben we aangeboden om hem te helpen
verhuizen met de Terrasbus.
In 2019 zijn er ca. 20 nieuwe jongeren geworven voor specifieke
activiteiten.

5

Vraagstuk

Doelstelling

Aandachtsgebieden:
Duindorp
Havenkwartier
Scheveningen-Dorp

Jeugdteam, de
•
Gezinscoach, Voortijdig
schoolverlaters (VSV),
etc.
U faciliteert en leidt toe •
door naar het
Servicepunt Arbeid
(SPA).

Partners zijn geïnformeerd over
het activiteitenaanbod van het
Jongerenwerk.

Er is een vakantieaanbod •
(Wijk in beweging).
Ouders zijn betrokken
bij de aanpak.
Preventief wordt ingezet
op bewustwording op
het vlak van drugs en
alcohol.
U zet sport in als middel •
én als doel.
U werkt actief samen en
stemt af met Streetsport,
andere sportaanbieders
en scholen.
U maakt gebruik van
diverse binnen- en
buitenlocaties.
•

Er worden naar schatting 100
kinderen en jongeren bereikt
met voorlichtingen, gezonde
maaltijden koken en deelname
aan sportactiviteiten.

Er zijn jeugdigen
met een ongezonde
leefstijl. Zij kampen
onder andere met
overgewicht, drugsen alcoholgebruik
en krijgen
onvoldoende
lichaamsbeweging.

Beoogde resultaten

Jongeren zijn toegeleid naar
school, een betaalde baan of
vrijwilligerswerk.

Q1

Q2

Q3

-

6

2

Jaar- Toelichting
cijfers
 Zie p. 3. Het ACON programma van het jeugdwerk is gedeeld met vele
partners, oa. CJG, gezinscoaches, politie, OOV etc.
17



360

360

360

360

Trefpunt heeft afspraken
gemaakt met ouders over de
verkoop van gezonde voeding
aan de kinderen. Kinderen die
deelnemen aan het kinderwerk
krijgen daarnaast alleen water te
drinken i.p.v. limonade, wat
bijdraagt aan hun gezondheid.
Wijk in beweging is uitgevoerd;
tenminste 50 jeugdigen en 30
ouders doen mee. Er is
wekelijks een sportaanbod dat
samen met Streetsport is
georganiseerd, zowel op de
pleinen en in de Sporttuin als in
de Blinkerd en Lindoduin.
Hiermee wordt bijgedragen aan
sport en bewegen en
bewustwording van gezonde
leefstijl.





Pauzepraat is uitgevoerd, waarbij er elke keer minstens 50 leerlingen
worden bereikt met voorlichtingen op de 2 omliggende middelbare
scholen. Thema’s zoals gezonde voeding, gezonde leefstijl en een
zinvolle dagbesteding worden op een laagdrempelige manier
besproken.
De cijfers betreffen hier een schatting van het bereikte aantal leerlingen
per jaar.



Het waterproject loopt tijdens de uitvoering van het kinderwerk. Er
wordt alleen water geschonken door de kinderwerkers. Ouders blijken
moeilijk te motiveren te zijn, ze geven regelmatig toch limonade mee.
Er wordt op de woensdagmiddag een gezonde lunch gemaakt door de
kinderwerkers voor de deelnemers van de kinderclub op het Trefpunt.



20

70

4 jongeren zijn ondersteund bij het vinden van een baan (zie
hierboven)
Er hebben 4 jongeren (maatschappelijke) stage gelopen.
1 jongere is vrijwilliger bij de Mallemok geworden





Omdat de deelnemersaantallen van Wijk in beweging erg tegenvielen
is besloten om met Wijk in beweging te stoppen en deze activiteit over
te laten gaan in de United Cup, die inmiddels heeft plaatsgevonden.
Het was een zeer geslaagde en gezellige dag! We hadden 9 teams met
jongeren van verschillende leeftijden (ca. 50 deelnemers), gemeente,
politie en jongerenwerk. De sfeer was goed, de jongeren gemotiveerd
en fair play stond centraal. Graag gaan we in 2020 door met het
organiseren en uitvoeren van de United Cup.
Er bevinden zich momenteel 3 verschillende groepen rond de Blinkerd,
die niet met elkaar omgaan. Overwogen wordt de komende periode de
opbouwwerkbus in te zetten om op deze manier te kijken of we de
groepen met elkaar kunnen laten kennismaken. Ook wordt nagegaan of

6

Vraagstuk

Doelstelling

Beoogde resultaten

Q1

•

Jeugdwerk voert op het Maris
College Pauzepraat uit en
bereikt daarmee tenminste 30
jeugdigen. Ook de kinderen en
jeugdigen van de
Bredebuurtschool Duindorp
kennen de kinder- en jongerenwerkers, die aanspreekpunt zijn,
problemen signaleren en zo
nodig trajectbegeleiding
aanbieden of de jongere
ondersteunen/door verwijzen bij
overgewicht.

Zie
boven

•

In 2019 zal gestart worden met
de uitvoering van de campagne
van het preventieteam.
Er worden met het outreachend
jeugdwerk zo’n 80 jongeren
bereikt, van wie naar schatting
de helft hinderlijk of
overlastgevend gedrag vertoont.

Aandachtsgebieden:
Duindorp
Havenkwartier
Scheveningen-Dorp

Er zijn hinderlijke
en overlastgevende
jeugdgroepen actief
die met name in de
late middag- én
avonduren overlast
veroorzaken.

Aandachtsgebied:
Duindorp
Scheveningen-dorp
De rijkdom aan
krachtige jongeren
wordt onvoldoende
benut.

De jeugdgroepen hebben •
een specifieke aanpak.
Alle jongeren zijn
bekend bij uw sociaal
werkers en vica versa.
De jongeren gaan naar
school, hebben werk of •
doen vrijwilligerswerk.
Er is een passend
activiteitenaanbod voor
deze groepen (voor, door
en met de jongeren).
•

Deze groep

Scheveningse jongeren
verdienen aandacht.
Door contacten met deze
jongeren kan een nieuw
aanbod gecreëerd
worden, waardoor zij als

40 Jongeren zijn toegeleid naar
activiteiten op onze panden en
op sportaccommodaties. De
gemelde overlast in de wijken is
afgenomen.
Het jeugdwerk is bekend bij
genoemde partners en levert een
inhoudelijke bijdrage aan de
genoemde overleggen.
Samen met de Jongerenambassadeurs wordt een plan
gemaakt om een jeugdraad op te
zetten waarbij zgn.
voorbeeldjongeren worden
geworven en betrokken bij het
jeugdwerk.

30

Q2

Q3

Jaar- Toelichting
cijfers
Zie
Zie
Zie
één van de groepen naar Kommunika toe geleid kan worden.
boven boven boven  Pauzepraat is in 2019 succesvol uitgevoerd!



Er is 1 bijeenkomst van het preventieteam geweest het afgelopen jaar,
waar vooral informatie is gedeeld tussen de deelnemende organisaties.

50

120

120



In 2019 zijn er naar schatting 120 jongeren outreachend bereikt,
waarvan er ca. 50 hinderlijk gedrag dan wel overlast gevend gedrag
vertoonden.

30

7

60



Outreachend zijn er zo’n 60 jeugdigen (waarvan velen al bekend bij het
jongerenwerk en ongeveer 20 nieuw) geworven, die toegeleid zijn naar
specifieke activiteiten.



Er is met vele partners samengewerkt. De bijeenkomsten,
georganiseerd door de medewerkers van het stadsdeel met politie op
de Mallemok, werden door ons als constructief en zinvol ervaren.



Het is niet gelukt om in 2019 een jeugdraad op te zetten. Onze stagiaire
heeft haar onderzoek nog niet af (ze heeft vertraging opgelopen).
Verder is het gezien onze doelgroep, namelijk vooral de hinderlijke
en/of overlast gevende jeugd, lastig om voorbeeldjongeren te
betrekken. Ook wegens andere prioriteiten zijn er geen mogelijkheden
geweest hier veel tijd in te steken.
Inmiddels is duidelijk geworden dat het project jongerenambassadeurs

7

Vraagstuk

Doelstelling
voorbeeld kunnen
dienen voor jongeren die
meer ondersteuning
nodig hebben.

Vakantieactiviteiten jongerenwerk

Beoogde resultaten

Q1

Q2

Q3

Jaar- Toelichting
cijfers
in 2020 niet gecontinueerd zal worden. We zijn momenteel in gesprek
met één van die ambassadeurs om te kijken of we op de Mallemok
kunnen samenwerken.

Meidenclub

8

Etentje van de meiden/jongensclubs

Kerstactiviteit escaperoom

Kerstcircus

Fifa/Fortnight toernooi herfstvakantie

9

Ambitie 2: Iedereen woont en werkt in een prettige omgeving waarbij bewoners maximaal zeggenschap hebben over hun fysieke en sociale leefomgeving.
Vraagstuk

Doelstelling

Er zijn bewoners die
meer zeggenschap en
verantwoordelijkheid
willen of kunnen
nemen over hun eigen
fysieke en sociale
leefomgeving, maar
hierbij ondersteuning
nodig hebben.
Daarentegen zijn er
ook die géén
verantwoordelijkheid
voor hun eigen
fysieke en sociale
leefomgeving nemen.

Bewoners worden door •
uw sociaal werkers
nauw betrokken bij
zaken die spelen in de
woon- en
leefomgeving.
Meer bewoners zijn
betrokken bij de
fysieke en sociale
leefomgeving. Hierbij
worden ook bewoners
geactiveerd die in
eerste instantie geen
verantwoording wilden
nemen.
Uw sociaal werkers
initiëren, faciliteren en
begeleiden de
betrokkenheid.
U ondersteunt en
adviseert bij nieuwe
initiatieven op het
gebied van
•
leefbaarheid en
veiligheid, zoals
“schoon, heel en
veilig” projecten en de
buurtinterventieteams.

Aandachtsgebieden:
Alle wijken

Beoogde resultaten

Q1

Q2

Q3

Tenminste 5
bewonersorganisaties zijn
ondersteund om minimaal 1
activiteit in de wijk op te
starten.

6

6

6

Er worden tenminste 40
bewonersinitiatieven
ondersteund.

26

12

10

Jaar Toelichting
cijfers
6
 Het WOS is gestart met het verbouwen en opknappen van hun grote zaal.
Alle activiteiten van het Kalhuis die normaal gesproken in de grote zaal
van het WOS plaatsvinden zijn verschoven naar beneden. Daarnaast zijn
in november (en december en januari) ook tal van activiteiten van het
WOS zelf verplaatst naar het Kalhuis.
 Met het Wijkberaad Duindorp is gezamenlijk overleg gevoerd over het
programma 2020. Ook is er ondersteuning geboden aan de Wijkbus &
Wijkberaad: medewerkersvergadering en jaarvergadering.
 BNS: faciliteren, afspraken rond doorverwijzing kwetsbare ouderen,
samenwerking bij PR voor Welzijn Scheveningen in de Wijkwinkel.
Samenwerking met de Sociale Winkel Schappelijk, die producten
doneert aan de BNS voor buurtmaaltijden.
 De jaarlijkse bijeenkomst van het Wijkoverleg Statenkwartier heeft weer
plaatsgevonden op het Couvéehuis. Een informatieavond voor alle
buurtbewoners met 30 deelnemers.
BES – Buurtenergie Statenkwartier is gefaciliteerd met ruimte.
 Ondersteuning Bewonersoverleg Duinoord door het Sociaal Werk in het
kader van Haags Ontmoeten.
 De BOH wordt gefaciliteerd met een flexplek en vergaderruimte op de
Mallemok.
62

Statenkwartier
 Talentplus: er is door vrijwilligers een workshop voor werkzoekenden
boven de 45 jaar uitgevoerd. Er waren 14 deelnemers.
 Start maandelijkse workshop Water Color door een buurtbewoner, er zijn
8 deelnemers.
 Bijeenkomst Kermessen Francophone (20 buurtbewoners). Dit is een
Franse organisatie uit de wijk die geld inzamelt voor goed doel
 Rijk in je Wijk, een bijeenkomst van 10 buurtbewoners is op het
Couvéehuis gefaciliteerd.
 Bijeenkomst Acceuil La Haye. Dit is een Franse organisatie die
regelmatig van het Couvéehuis gebruik maakt voor bijeenkomsten,
ditmaal 30 ouders van de kinderen van de catechesegroep.
 Een 10 tal buurtbewoners maakt 1 x per maand dankbaar gebruik van
onze keuken tegen een kleine onkostenvergoeding om met elkaar te

10

Vraagstuk

Doelstelling

Beoogde resultaten

Q1

Q2

Q3

Jaar Toelichting
cijfers
koken.
 Een wijkbewoner heeft een lezing georganiseerd met als thema
“veiligheid in huis”, er waren 20 deelnemers.
Duindorp
 In oktober zijn 5 nieuwe bootcampgroepen opgestart op het Trefpunt. Dit
is een initiatief van 2 bewoners uit Duindorp, deelnemersaantal is
momenteel 36 totaal.
 Gewerkt aan het kerstprogramma in december: 6 initiatieven van 10
verschillende vrijwilligers zijn ondersteun.;
 Het kerstdiner werd georganiseerd door bewoners, Trefpunt heeft
gefaciliteerd, er waren 75 bezoekers
 De Club Behouden Teelt is ondersteund bij hun kerstviering
 Uitje kerstmarkt georganiseerd door vrijwilligers: 24 deelnemers
Kalhuis
 Egyptische bijeenkomst, 60 deelnemers
 Bridgeclub Belgisch Park gestart in oktober, maar nu al elke donderdag
60 deelnemers



Op drie speelplekken wordt
blijvende betrokkenheid van
ouders en jeugd bij
speelvoorzieningen
gerealiseerd.

3

3

3

3





Tenminste 5 evenementen
worden ondersteund door het
opbouwwerk

4

5

2

17



Wijkbewoners zijn permanent betrokken bij 3 speelvoorzieningen:
 Dr. de Visserplein (drie bewoners)
 Van St Aldegondeplein (drie bewoners)
 Speeltuin Mallemok (vijf vrijwilligers van de Mallemok )
In het laatste kwartaal er is relatief weinig inzet geweest omdat het winter is.
Twee keer per week maken ruim 30 kinderen van de Oranjeschool gebruik
van de Mallemolen in de grote pauze.
Een jongerenwerker voert bij goed weer extra activiteiten uit op het Dr. de
Visserplein.




Ondersteuning burgerinitiatief Halloween i.s.m. de Tweemaster in
Duindorp/Trefpunt: 200 bezoekers, 15 vrijwilligers
50 jaar Couvéehuis: feest voor vrijwilligers, bezoekers en
buurtbewoners. Er waren 300 gasten aanwezig.
9-landen-diner mede georganiseerd door 15 vrijwilligers van het
Couvéehuis. Er waren 100 deelnemers en de opbrengst voor het goede

11

Vraagstuk

Doelstelling

Beoogde resultaten

•

Twee BIT-teams worden
gefaciliteerd

•

De buurtkamer heeft 200
bezoekers per jaar.

•

Met inzet van de Buurtbus
worden 80 bewoners bereikt.

Q1

Q2

Q3

1

1

1

15

15

70

Jaar Toelichting
cijfers
doel was € 1155,00
 Wijkbewoners hebben een Glitterbingo georganiseerd op het Trefpunt,
trekt veel jongere bezoekers, er waren 110 deelnemers
 De fancy fair van de Voedselbank 23 november ( opbrengst voor uitje
naar Duinrel 1 december + gratis lunchpakketjes van de Jumbo), 300
bezoekers Kalhuis
 NA-Holland heeft haar jaarlijkse bijeenkomst weer in het Couvéehuis
gehouden. Ze hebben het hele Couvéehuis ter beschikking gehad voor
allerlei workshops. Er waren 150 deelnemers.
1

219



Er is in 2019 faciliteit/ruimte geboden aan het BIT team op het
Couvéehuis.



De buurtkamer heeft weer goed gelopen, er wordt een afzonderlijke
verantwoording gestuurd.



17 oktober : Opruimdag Dr. de Visserplein, ongeveer 70 bezoekers.
Vrijwilligers van de Fietskeet aanwezig en het opbouwwerk met de
Terrasbus.
Halloweenfeest 10 wijkbewoners 39 kinderen in het Havenkwartier.
Terrasbus stond in de Menninckstraat met chocomelk en koffie, kinderen
gingen om 19.00- 20.00 uur met ouders de wijk door voor Trick or Treat.



Er is te weinig
interactie tussen
verschillende
(doel)groepen in de
wijken van Stadsdeel
Scheveningen.

Aandachtsgebieden:
Duindorp

U legt duurzame
verbindingen om de
sociale cohesie en
tolerantie te stimuleren
en te vergroten.
U werkt intensief
samen met
wijkpartners en
professionele
organisaties.

•

•
•

325 325 325
Er worden wekelijks minimaal
300 activiteiten voornamelijk
door vrijwilligers voor de
buurtbewoners op de wijkcentra
uitgevoerd.
2000 2000 2000
Er worden ruim 1800 unieke
bewoners bereikt met de
activiteiten op de panden.
Er wordt met 145 vrijwilligers-, 184 184 184
professionele en commerciële
organisaties en ZZP’ers
samengewerkt.

325

Aantal activiteiten worden 1x per jaar geteld. Aantal unieke deelnemers is
een reële inschatting.
Naast de reguliere activiteiten hebben er tal van extra activiteiten
plaatsgevonden, o.a:

2000

184

Kalhuis
 Chocolade workshop (20 deelnemers)
 Uitstapjes v.d. Valk (42 deelnemers)
 Raku stoken (boetseer en kunst weekend)
 Wedstrijd KopS (Kunst op Scheveningen) voor kinderen
 Kerstpakketten zijn geregeld voor de Voedselbank (74 kerk, 115
particulier)
Nieuw gestart in het Kalhuis:

12

Vraagstuk

Doelstelling

Beoogde resultaten

Q1

Q2

Q3

Jaar Toelichting
cijfers
 Bloemstukjes maken (16 deelnemers)
 Uitje naar zeehelden, 8 deelnemers
 Uitje naar Delft Wokken, 14 deelnemers
 Culinaire maaltijd vanuit Boetseren, 14 deelnemers
 Soepproeverij (30 deelnemers)
 De goedzakjes verzamelen van AH (opbrengst Voedselbank en
vrijwilligers snuffelhoek).

Kerstlunch Couvéehuis
Couvéehuis
 De winnaars van de lampionnenoptocht werden door de buurtvereniging
verrast met een leuke creatieve workshop in het Couvéehuis.
 AC-Holland oprichtingsvergadering. Het Couvéehuis heeft een ruimte
beschikbaar gesteld voor deze oprichtingsvergadering van een nieuwe
praatgroep.
 Uitreiking cheques aan de 6 winnaars van “Statenkwartier begroot”
tijdens een heerlijk ontbijt (40 deelnemers).
 In december hebben totaal 130 mensen kunnen genieten van een
uitgebreid kerstdiner of kerstlunch waarvan sommigen wel twee of drie
keer zijn geweest. Er waren namelijk drie diners en een lunch op
verschillende dagen.
 Tot op heden hebben zich al 8 middelbare scholieren aangemeld voor
een maatschappelijke stage van 8 uur.
Knelpunt in Couvéehuis is dat mensen helaas vaak op een wachtlijst komen
te staan om aan een bepaalde activiteit deel te nemen. Soms moeten ze zelfs
een paar jaar wachten eer ze aan de beurt zijn. Elders in Den Haag kunnen ze
niet terecht omdat de activiteit alleen hier gegeven wordt.
Duindorp
 Inloop wijk over Warmte Centrale in Duindorp: 30 deelnemers
 Bloemschikken voor 55+-ers, 3 vrijwilligers
 Diverse overleggen van Vve’s gefaciliteerd
 Kookworkshop georganiseerd
 Ledenochtend Bibliotheek 50 +, 10 bezoekers
 Vraag Elkaar werd gefaciliteerd: 25 bezoekers
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Vraagstuk

Doelstelling

Beoogde resultaten
Steetdance Mallemok

Q1

Q2

Q3

Jaar Toelichting
cijfers
Mallemok:
Nieuwe activiteiten in de Mallemok:
 Peutergym, 14 deelnemers 0-4
 Streetdance, 9 deelnemers 6-12
Incidentele activiteiten
 Chauffeurscafé: er heeft een vergadering plaatsgevonden van de
vervoersdienst van Welzijn Scheveningen, 25 mensen waren aanwezig.
 Kerstbingo: het was een erg drukke avond met meer dan 60 bezoekers.
 Kerstbarbecue: op 26 december hebben we met 35 buurtbewoners een
kerstbarbecue gehouden. Het was een zeer geslaagde tweede kerstdag.
 Eindejaarsreceptie Mallemok: 31 december is er een eindejaarsreceptie
geweest in de Mallemok met heerlijke olliebollen!

Er zijn bewoners die
elkaar niet aan durven
te spreken op
overlastgevend en/of
grensoverschrijdend
gedrag. In sommige
buurten is sprake van
ruwe
omgangsvormen.
Aandachtsgebieden:
Duindorp

Buren kennen elkaar,

houden rekening met
elkaar en spreken

elkaar aan op gedrag.
Bewoners staan in hun
kracht en zijn

zelfredzaam.
Uw sociaal werkers
zetten zich hier
proactief en op verzoek
van bewoners of
partners op in.

Het opbouwwerk is
vraaggericht beschikbaar.
De tolerantie is toegenomen
(hoe smart te
formuleren/meten?).
Bewoners spreken elkaar aan op
gedrag (hoe smart te
formuleren/meten?)





Het opbouwwerk is vraaggericht beschikbaar geweest in 2019.
De beoogde resultaten zijn echter niet meetbaar geformuleerd.
Wat we wel weten is dat bewoners door de inzet van de bus met elkaar in
contact zijn gekomen en de bekendheid van Welzijn Scheveningen is
toegenomen.
In de derde kwartaalrapportage is door miscommunicatie gemeld dat er
een tweede PBS bingo in Duindorp heeft plaatsgevonden. In 2019 is dat
echter één keer georganiseerd.
PBS is en wordt uitgevoerd en zal ook in 2020 gecontinueerd worden.
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Kerstlunch 55+ Trefpunt

Bloemstukjes maken Trefpunt

Kerst met peuters Trefpunt

Scootmobiel les Trefpunt

High tea

15

Viering 50 jaar Couvéehuis

16

Couvéehuis: Diner voor het goede doel (9-landen-diner)

17

Uitje Kalhuis

Vrijwilligers maken elke week soep van overblijfselen van de voedselbank Kalhuis

Bridgeclub Kalhuis

18

Kerstbingo Mallemok

Koks van de kookclub Mallemok

Uitje Blijdorp tijdens lerarenstaking

Herfstvakantie Tienerwerk Mallemok
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Ambitie 3:

Mensen zijn vitaal en streven een gezonde leefstijl na

Vraagstuk

Doelstelling

Er zijn volwassenen
en ouderen met een
ongezonde leefstijl.
Zij kampen onder
andere met
overgewicht, drugsen alcoholgebruik en
krijgen onvoldoende
lichaamsbeweging.

Bewoners zijn zich

bewust van de
gevolgen van een
ongezonde leefstijl en
zijn op de hoogte van

sport- en
beweegmogelijkheden
(buiten fitness,
sportwijzer etc.).
U faciliteert of zorgt
voor preventieve

activiteiten en geeft zelf
het goede voorbeeld.

Aandachtsgebieden:
Duindorp
Havenkwartier
Scheveningen-Dorp

Beoogde resultaten



Met de uitvoering van MBvO worden
ruim 100 deelnemers bereikt en met
overige beweegactiviteiten zo’n 200
deelnemers.
Door stimuleren van vrijwillige inzet
van volwassenen en ouderen wordt
participatie, zinvolle
vrijetijdsbesteding, het opdoen van
sociale contacten, vitaliteit en
persoonlijke ontwikkeling bevorderd.
Door participatie aan
beweegactiviteiten wordt bijgedragen
aan sociale contacten, vitaliteit,
gezondheid en welzijn van ouderen.
Deelnemers beoordelen de activiteiten
met gemiddeld een 8.

Q1

Q2

Q3

153

153

153

799

799

799

Totaal Toelichting
2019
176  Op het Kalhuis werd het 40 jarig bestaan MBvO gevierd met
koffie en taart
799  Op het Couvéehuis is een training door de leefstijlcoach van
Hadocks gestart met 8 deelnemers. Voorafgaand hebben de
deelnemers in het Couvéehuis een intakegesprek gehad.
De beweegactiviteiten hebben in 2019 goed gelopen! In de eerste
kwartaalrapportage 2020 zullen de actuele deelnemersaantallen
van beweegactiviteiten opnieuw worden vastgesteld (dit doen we
1 keer per jaar).

Tenminste 250 bewoners worden
bereikt.

Bootcamp Trefpunt
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Ambitie 4: De gezamenlijke toekomst van bewoners telt. Iedereen krijgt, ongeacht achtergrond ras, geslacht of geaardheid, gelijke kansen in de
samenleving.
Vraagstuk

Doelstelling

Onbekend maakt
nieuwkomers onbemind.
Wijkbewoners kennen
elkaar (nog) niet.
Bewoners zijn bang om
zeggenschap over hun
straat of buurt te verliezen,
en/of vrezen een afbreuk
van hun informele cultuur.

Nieuwe en oude

wijkbewoners kennen elkaar.
Dit zijn onder andere Expats
en nieuwe bewoners Limor en
voormalig Norfolkterrein.
Er is vanuit wijkorganisaties
contact gelegd met
nieuwkomers.
Nieuwkomers zijn

geïnformeerd en betrokken bij
activiteiten in de wijk.
Nieuwkomers worden
geactiveerd richting
vrijwilligerswerk.
Er is veel aandacht en respect
voor behoud en waardering
van de diepgewortelde en
authentieke Scheveningse
tradities, maar u heeft ook
oog voor de wensen en
behoeften van de nieuwe
Scheveningers en weet deze
werelden met elkaar te
verbinden.

andachtsgebieden:
Alle wijken

Beoogde resultaten

Q1

Q2

Q3

Het aantal nieuwkomers dat we zullen
bereiken met onze inzet is op dit
moment niet in te schatten.
In de beginfase woonden ruim 150
statushouders in Scheveningen. Door
gezinshereniging kan dit aantal oplopen
tot 450.
Het maatjesproject (in de vorm van
individuele begeleiding) wordt voor
nieuwe nieuwkomers (in 2019)
uitgevoerd. Het aantal te bereiken
nieuwkomers kan op dit moment nog
niet vastgesteld worden.
Voor de nieuwkomers die inmiddels al
langer in Nederland wonen zijn
vraaggerichte (groeps)activiteiten
georganiseerd.

Er worden tenminste 40 expats bereikt.

94

Totaal Toelichting
2019
Kalhuis
De Rotary Scheveningen heeft een bedrag ter beschikking
gesteld waarvoor vouchers kunnen worden weggegeven
aan statushouders om activiteiten te doen. Via het Kalhuis
zijn tot nu toe voor onderstaande activiteiten vouchers
verstrekt:
 5 statushouders gaan naar de sportschool
 1 statushouder gaat beginnen met de fietsles
 1 statushouder staat op de wachtlijst voor de naailes
 3 statushouders doen mee met de Nederlandse
conversatie
 2 statushouders doen mee met Meer Bewegen voor
Ouderen (MBvO)
 1 statushouder ontvangt privé Nederlandse les en
ondersteuning
 1 statushouder heeft zich aangemeld voor de
Yogales.
 3 statushouders die de opleiding aan het Mondriaan
volgen lopen elk 2 dagen per week stage in het
Kalhuis.
 Vele malen hebben statushouders gratis (proef)lessen
gevolgd en krijgen zij een vrijwilligerskorting bij
activiteiten omdat ze vrijwilliger zijn bij het Kalhuis.

100

Couvéehuis
 Café Mulher: een Braziliaans vrouwencafé. Ze
komen een paar keer per jaar bij elkaar en wordt
begeleid door een Braziliaanse vrijwilliger van het
Couvéehuis. 15 deelnemers.
 Bijeenkomst Acceuil La Haye met 14 deelnemers;
een Franse organisatie die regelmatig van het
Couvéehuis gebruik maakt voor bijeenkomsten.
 Daarnaast nemen ook de nodig expats deel aan
andere activiteiten, zoals taallessen en tekenlessen.
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Vraagstuk

Doelstelling

Beoogde resultaten



Om mee te doen in het
maatschappelijk leven
hebben sommige expats,
statushouders en EUarbeidsmigranten nog
onvoldoende Nederlandse
taalbeheersing.
Aandachtsgebieden:
Alle wijken

Vrijwilligers ondersteunen
•
expats, statushouders en EUarbeidsmigranten met de taal.
De beheersing van de
•
Nederlandse taal bij
nieuwkomers is verbeterd.
Er is specifieke aandacht voor
laaggeletterdheid onder de
autochtone bevolking.

Q1

Q2

Q3



Nieuwe bewoners worden uitgenodigd
voor een kennismaking met de wijk.

Aantal nieuwkomers/statushouders dat
deelneemt aan taalcursussen (aantal nog
niet in te schatten).
De beheersing van de Nederlandse taal
bij nieuwkomers is verbeterd, blijkend
uit het aantal (nog niet in te schatten)
deelnemers dat een cursus succesvol
heeft afgerond.

Totaal Toelichting
2019
Er komen naar schatting ruim 100 expats op het
Couvéehuis.

78

78

78

78 





De aanpak Welkom in de wijk is in Duindorp
onderwerp van gesprek aan de wijktafel.
In het vierde kwartaal is er o.a. in samenwerking met
Vestia gewerkt aan de voorbereiding van een folder.
Er zijn 4 klassen Nederlandse Taalles met per keer 3
individuele deelnemers op het Trefpunt; deelnemers
zijn expats.
Op het Kalhuis heeft Nederlands voor beginners dit
jaar 14 deelnemers gehad en de conversatieles 6
deelnemers.
Op het Couvéehuis zijn er 5 groepen Nederlandse
taal met totaal 35 deelnemers.

We registeren bij deelname aan de taallessen niet
specifiek of iemand statushouder is en/of iemand expat is.
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Ambitie 5: Mensen behouden de regie over hun eigen leven en blijven zo lang mogelijk zelfstandig wonen, ook als er sprake is van een beperking
Vraagstuk

Doelstelling

Bewoners met een
ondersteuningsvraag
vinden de weg naar de
juiste informatie en
advies onvoldoende

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

Aandachtsgebieden:
Alle wijken

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.

Beoogde resultaten

•

•

Q1

Q2

Q3

Tenminste 50 organisaties zijn op de Meer Meer Meer
dan dan dan
hoogte van hetgeen WS aan
50
50
informatie en advies te bieden heeft. 50
Op de Servicepunten wordt aan
tenminste 1750 bezoekers
informatie en advies geboden.

560

497

510

Totaal
Toelichting
2019
Meer
dan
50
2134

Door stimuleren van vrijwillige
inzet van ouderen wordt participatie,
zinvolle vrijetijdsbesteding, het
opdoen van sociale contacten,
vitaliteit en persoonlijke ontwikkeling bevorderd. De tevredenheid
van de vrijwilligers wordt
beoordeeld met een 8.
Met de uitvoering van MBvO
worden ruim 100 deelnemers
bereikt en met overige
beweegactiviteiten zo’n 200
ouderen (en volwassenen).

•

Door participatie aan beweegactiviteiten wordt bijgedragen aan sociale
contacten, vitaliteit, gezond-heid en
welzijn van ouderen. De tevredenheid over de activiteiten wordt
gemiddeld beoordeeld met een 8.

•

95 signalerende huisbezoeken door
vrijwilligers.

48

39

34

166

•

Van de 567 vragen in het 4e kwartaal bij de Servicepunten XL, kamen er
binnen bij:
- Het Kalhuis
364
- Het Trefpunt
40
- 163 Servicepuntvragen zijn telefonisch of via de mail binnengekomen
en zijn dus niet locatie-gebonden.



Welzijn Scheveningen heeft 538 vrijwilligers van wie er 254 ouder dan 64
zijn.



Zie ambitie 3.



Door de Verjaardagsbezoekgroep (signalerende huisbezoeken) zijn in
2019 totaal 1918 brieven verstuurd, waarop 166 vragen om huisbezoek
binnen zijn gekomen. (=8,7%) Naar aanleiding van de huisbezoeken door
vrijwilligers zijn 37 rapportages doorgestuurd naar het Sociaal werk voor
opvolging door een professional.
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Vraagstuk
Aandachtsgebieden:
Alle wijken

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

Doelstelling

Beoogde resultaten
•

Ook bewoners 
in een
kwetsbare
positie
(gezondheid,
financieel,

sociaal)
nemen naar
vermogen deel
aan de
samenleving
zodat zij niet
vereenzamen
en hun
welbevinden

en
zelfredzaamhe
id verbeterd.

Ruim 800 ouderen worden bereikt.
Ouderen zijn thuis ondersteund (met
informatie, advies, de inzet van
vrijwillige diensten) en voelen zich
minder eenzaam en veiliger en
beoordelen de dienstverlening met
gemiddeld een 8.
Bij de Servicepunten XL worden
minimaal 1750 bewoners geholpen
bij het vinden van het antwoord op
hun vraag.
Er wordt aan minimaal 250
wijkbewoners ondersteuning
geboden middels
cliëntondersteuning en aan 800
bewonersondersteuning geboden
middels praktisch dienstverlening.
De ondersteuning wordt gemiddeld
met een 8 beoordeeld.
Er worden tenminste 3000 matches
gerealiseerd tussen wijkbewoners
met een hulpvraag en vrijwilligers
die in deze vraag kunnen voorzien.
Daarmee worden ruim 800
bewoners ondersteund door de inzet
van zo’n 90 vrijwilligers.
De tevredenheid over de
dienstverlening wordt gemiddeld
met tenminste een 8 beoordeeld.

Aandachtsgebieden:
Alle wijken

Q1

Q2

Q3

Totaal
Toelichting
2019

560

497

510 2134

105

64

101



Er zijn in 2019 2301 mensen ondersteund met de inzet van de vrijwillige
dienstverlening.



Zie ook eerste WMO vraagstuk

354
Er zijn bij 2301 kwetsbare Scheveningse bewoners door 240 vrijwilligers
13.337 keer diensten verricht.

.
.
1503 1770 1974 2301
209 219 228 240

Vrijwillige Dienstverlening t/m 4e kwartaal 2019 - cumulatief
Vrijwillige Dienst
Groeps-en rolstoelvervoer (uitjes)
Groepsvervoer Dagbehandeling
Dienstencentrale
Particuliere vervoersdienst
Boodschappendienst
Klussendienst
Bezoek aan Huis
Hulp bij Mantelzorg *
Hulp bij Administratie
Hulp bij Verhuizen / Opruimen**
Telefooncirkel & belmaatjes
Verjaardagsbezoekgroep
Riksja – Fietsen Alle Jaren
Totaal

41
Zie boven
14
39
26
19
29
5
29
3
11
9
15

693
125
n.v.t.
739
51
218
42
5
45
6
17
166
194

Totaal aantal
uitgevoerde
diensten
728
1854
n.v.t.
3749
541
369
1378
113
570
89
3690
165
91

240

2301

13337

Vrijwilligers Deelnemers

Per1-1-2020 wordt de dienst in uitvoering en registratief samengevoegd met Bezoek aan Huis.
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Vraagstuk

Doelstelling

Beoogde resultaten

Q1

Q2

Q3

Totaal
Toelichting
2019
** Hulp bij Verhuizen wordt per 1-1-2020 in uitvoering en registratief samengevoegd met de
Klussendienst

Sommige bewoners
hebben een grote
achterstand tot de
arbeidsmarkt
Aandachtsgebieden:
Alle wijken

Bewoners met •
een grote
achterstand tot
de
arbeidsmarkt
stijgen op de
•
participatielad
der.
•

Het vrijwilligerspoten- Vraag en
tieel wordt niet
aanbod van
vrijwilligersoptimaal benut
werk worden
Aandachtsgebieden:
optimaal
Alle wijken
gekoppeld,
waardoor de
vrijwillige
inzet wordt
vergroot.

•
•

50 Werklozen, met grote afstand tot
de arbeidsmarkt, werken als
vrijwilliger bij onze organisatie
zodat ze ervaring opdoen en hun CV
kunnen opbouwen.
35 ZZP’ers zonder werk worden
gefaciliteerd (opdoen van
werkervaring of als opstart naar
eigen bedrijf).
Er zijn in toenemende mate
stipbaners in dienst.

84

Er worden minimaal 50 vrijwilligers
geworven en gekoppeld aan WS.
Welzijn Scheveningen voldoet aan
de kwaliteitseisen van het certificaat
‘Vrijwillige Inzet, Goed Geregeld’.

83

85

83




38

34
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Er zijn het afgelopen jaar 85 geregistreerde werklozen als vrijwilliger bij
ons werkzaam geweest.
Couvéehuis: Via Beschermd Wonen Den Haag is er recentelijk een
oudere dame begonnen als vrijwilliger. Zij kan niet zelfstandig werken en
wordt begeleid door een andere vrijwilliger. Elke donderdag helpt ze onze
gastvrouw twee uurtjes bij het serveren van de koffie.



In het vierde kwartaal zijn 28 nieuwe bewoners voorgesteld:
- 20 mensen voor WS
- 8 nieuwe vrijwilligers voor externe partners (betreft zorginstellingen
in Scheveningen zoals Bosch en Duin en Uiterjoon van Respect,
ontmoetingscentrum/ dagopvang in de Thuishaven van Cardia).

Naast deze 28 mensen hebben we ook nog contact gehad/ gezocht/ gesproken
met 16 aspirant vrijwilligers. Zij zijn na contact niet voorgesteld voor
vrijwilligerswerk. Redenen die daarbij kunnen spelen:
 mensen moeten van UWV interesse tonen/solliciteren naar
vrijwilligerswerk (50%), en reageren niet op onze telefoontjes,
voicemail berichten, mailtjes. Er wordt gemiddeld 6 keer door ons een
poging gedaan contact te zoeken met de persoon, daarna stopt onze
poging; Deze groep mensen solliciteert voor 99% via de site Den
Haag Doet. Belangrijk om op deze plaats te melden is dat wanneer er
wel telefonisch contact is, de persoon in deze categorie afhaakt omdat
er geen vergoeding wordt gegeven (voor reiskosten of anderszins).
 mensen spreken helaas nu nog onvoldoende Nederlands om
voorgesteld te kunnen worden als vrijwilliger (30%); ook voor de
laagdrempelige vrijwilligersfuncties zoals het brengen van bewoners
van zorginstellingen van en naar hun woning/dagopvang/
ontmoetingsruimte in de zorgstelling is het belangrijk dat vrijwilligers
eenvoudig Nederlands verstaat en kan spreken. Afspraak maken/
communiceren kan veelal alleen nog met derde persoon
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Vraagstuk

Het gebruik van de
algemene
voorzieningen in de
wijken is niet
optimaal.
Aandachtsgebieden:
Alle wijken

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

Aandachtsgebieden
Alle wijken

Doelstelling

Beoogde resultaten

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

doelgericht
gebruik van.

Door het Sociaal werk zijn meer dan
50 bewoners toegeleid naar
algemene voorzieningen.
De bekendheid van het aanbod van
algemene voorzieningen in het
stadsdeel onder netwerkpartners en
zorgaanbieders is vergroot, er is een
toename in het gebruik van ATV.
Vanuit additionele subsidie neemt
WS deel aan de stimuleringsaanvraag MWA van Respect.

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

De zelfredzaamheid van de
bewoners is vergroot; bewoners zijn
in staat, na geboden hulp, zelf of
met lichte ondersteuning (contact
over voortgang, advies) hun
problemen op te pakken.
Over het aantal geholpen bewoners
wordt stedelijk via de afzonderlijke
teams gerapporteerd.

Q1

20

Q2

14

Q3

28

Totaal
Toelichting
2019
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(gemeente/familielid) erbij. We geven altijd aan dat wanneer men
verder is met de taallessen (op dat moment veelal nog 3x per week)
dat men altijd weer contact kan opnemen, en dat gebeurt soms ook;
 Mensen geven voordat de intake plaatsvindt aan dat ze al wat anders
hebben gevonden; of dat men tijdens het intake gesprek afziet van de
functie of vrijwilligerswerk in het algemeen in verband met andere
voorstelling van de functie of omdat de geschiktheid van de persoon
voor de functie onvoldoende is. Denk daarbij aan persoonlijke
problematiek die een nieuwe vrijwilliger met zich meedraagt en wat
een mismatch geeft met de vrijwilligersfunctie waarin de persoon wil
werken; (20%).
In het vierde kwartaal is 26 x toegeleid of verwezen naar algemene
voorzieningen:
- 14 keer na inzet cliëntondersteuning
- 12 keer na enkelvoudig/eenmalig contact bij de Servicepunten
XL



Er is 18 uur inzet per week geleverd t.b.v. de stimuleringsopdracht
waarbij er casuïstiek is opgepakt.



Uit reguliere subsidie is een medewerker 24 uur aangesteld voor de inzet
in het VVT team. Wegens langdurige ziekte van de medewerker hebben
we deze taken niet kunnen uitvoeren. Inmiddels is in overleg met de
gemeente bepaald dat deze inzet/formatie vanaf 1 april 2020 zal komen te
vervallen.



Over de samenwerking met het JMO team wordt gerapporteerd in de
managementrapportage.
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Vrijwillige dienstverlening: Busvervoer
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Vrijwillige Dienstverlening: Riksja project

28

