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Thema 

Den Haag, van Zand en Veen, van Hagenaars en Hagenezen 
Als je het aan de bestuurders van de Haagse corporaties overlaat zullen ze van geen wijken weten. Terwijl 

wetgeving en financiën hun mogelijkheden om in te grijpen beperken, ervaren zij, hun medewerkers en 

bewoners dagelijks hoe de leefbaarheid van ‘hun’ wijken de laatste jaren onder grote druk is komen te staan. 

De instroom en concentratie van kansarme kwetsbare mensen in corporatiecomplexen en -buurten en de 

verminderde betrokkenheid van corporaties, gemeenten en maatschappelijke organisaties tasten de veerkracht 

van hele wijken aan.  

Het is een landelijk verschijnsel, zo bevestigen talrijke onderzoeken, waaronder de update van ‘Veerkracht in 

het corporatiebezit’. De eens zo krachtige en in binnen- en buitenland om haar diversiteit en kwaliteit 

geroemde Nederlandse volkshuisvesting en wijkaanpak dreigt te eroderen, zo wordt algemeen geconstateerd. 

Maar wat te doen? 

 

Woningcorporaties en hun partners – huurders(organisaties), gemeentelijke overheden en maatschappelijke 

organisaties in onder meer welzijn en zorg en in onderwijs en werk onderkennen de noodzaak van een 

gezamenlijk optrekken vanuit een brede maatschappelijke oriëntatie. Ze zijn reeds bekend met de voorbeelden 

die de tegenstellingen in Nederland illustreren. Een inzet op meer en betere woningen (stenen) is daarbij 

belangrijk, maar onvoldoende voor duurzame maatschappelijke effecten op het welbevinden van mensen en de 

leefbaarheid en veerkracht van de wijk.  

 

Partijen erkennen daarbij bovendien dat de wijk een belangrijke entiteit is om een integrale opgavegerichte 

samenwerking tot stand te brengen. De wijk als werkbaar integratiekader, voor een inzet op stenen én 

mensen, voor het verbinden van leef- en systeemwereld, voor het realiseren van inclusiviteit en 

maatschappelijke betrokkenheid.  

 

Den Haag: de plek waar lokaal en landelijk perspectief samenkomen 

In Den Haag komen lokale, provinciale en landelijke (politieke) betrokkenheid op dit thema bij uitstek bij 

elkaar. De Haagse corporatiewijken en betrokken partijen bieden een goed inzicht in wat er lokaal gebeurt, in 

wat zich op wijkniveau afspeelt en in de ‘voorbeeldige’ wijze waarop lokale partijen betrokken zijn in een brede, 

gezamenlijke wijkaanpak.  

Maar Den Haag is ook de plek waar landelijke, politieke beleidslijnen en voorwaarden voor wijkontwikkeling 

(kunnen) worden gecreëerd. Als we er dan toch zijn kan een gesprek met de volksvertegenwoordigers in de 

Tweede Kamer niet ontbreken. 

 
  



 

Het bestuurlijke perspectief 

De thematiek van een brede, gezamenlijke wijkaanpak, gericht op het welzijn van bewoners en de leefbaarheid 

en veerkracht van wijken, herbergt enkele bijzondere bestuurlijke kwesties in zich, zoals: 

 de keuze voor een brede maatschappelijke oriëntatie en positionering enerzijds in relatie tot beperkt 

beschikbare handelingsmogelijkheden anderzijds: kan en mag ik me met zaken bezighouden die mijn 

(wettelijke) kerntaken en (financiële) mogelijkheden te buiten/boven gaan om tweedeling tegen te 

gaan? 

 de beschikbaarheid van expertise om bekwaam te interveniëren in complexe vraagstukken, 

gentrification i.r.t. tweedeling, in de wijk: heb ik voldoende kennis en kunde om de ontwikkeling van 

een wijk effectief te beïnvloeden? 

 het vermogen tot samenwerking: beschik ik over de vereisten om met andere partijen tot een 

succesvolle en duurzame samenwerking te komen? 

 de capaciteit om strategisch-bestuurlijke uitgangspunten te vertalen in operationeel-professioneel 

handelen, systeem- en leefwereld te verbinden. 

 In hoeverre heeft een ander perspectief invloed op mijn bestuurlijk handelen? 

 

En bij deze kwesties van legitimiteit en effectiviteit is er ook de vraag: in welke mate gelden deze factoren ook 

voor de andere actoren in en om de wijk: bewoners, gemeente, maatschappelijke organisaties en 

ondernemers? En hoe kunnen we elkaar daarin helpen en versterken om opgaven succesvol op te pakken? 

Want als één ding op voorhand duidelijk is: de complexe vraagstukken die zich in de wijk afspelen kunnen 

onmogelijk duurzaam worden opgepakt zonder intensieve samenwerking. ‘Van geen wijken weten’ geldt ook 

voor de partners van corporaties. Hoe creëren we een krachtige en brede alliantie in de samenwerking om deze 

landelijke en lokale tweedeling tegen te gaan? 

 

 

Vormgeving tweedaagse 

Tijdens de tweedaagse gaan we op ontdekkingsreis in de hofstad, op zoek naar antwoorden op 

bovengenoemde vragen. Dat doen we aan de hand van inleidingen van betrokken en ingevoerde sprekers, 

innovatieve praktijken en projecten en het gesprek met goed ingevoerde bestuurders, professionals en met 

elkaar over maatschappelijke en bestuurlijke kwesties en dilemma’s. 

Daarbij onderscheiden we twee ‘rode draden’: 

1. tweedeling in de stad 

2. samenwerking en het creëren van krachtige brede allianties als succesfactor. 

Deze rode draden staan achtereenvolgens op donderdag en vrijdag centraal op de tweedaagse. 
  



 

Programma op hoofdlijnen 

 

Donderdag 11 november 

12:00 Registratie en lunch  

Bleyenberg  

 

13:00 Welkom en introductie thema 

- Karin Verdooren – voorzitter NVBW  

- Ria Koppen – bestuurder Haag Wonen 

- Gijsbert van Herk – bestuurder Staedion  

- Martijn Balster – wethouder Wonen, Wijken en Welzijn  

 

14:00 Koffie/thee 

 

14:30 Excursies naar verschillende wijken en projecten van corporaties in Den Haag 

 

17:30  Inchecken bij hotel 

Best Western Plus Plaza Den Haag City Center  

18:00  Borrel en diner 

21:30  Einde 

 

Vrijdag 12 november 

7:30  Ontbijt 

 

8:45 Inloop met koffie en thee 

 Madurodam  

9:00 Ledenvergadering 

 

9:30 Start verdiepingsprogramma 

 O.l.v. dagvoorzitter Renske Keur 

9:40 Lokale context - Haagse Tafel 

 

10:25  Pauze 

 

10:45  Theoretische context 

- Jeroen Frissen, Circusvis 

11:00 Debat met Tweede Kamerleden, Jeroen Frissen en bestuurders uit de zaal 

 

12:00 Afronding inhoudelijk tweedaagse 

 

12:15 Afsluiting door Sjaak Bral, Haagse cabaretier, columnist en schrijver 

 

12:45 Lunch 

14:00 Afronding 

Bezoek aan Madurodam 

 
 


