Haagse Kracht Projecten
De Haagse Kracht projecten zijn de voormalig Gouden Dossiers, 5 dossiers met bestuurlijke
prioriteit. De dossiers heten tegenwoordig:
-

Buurthuis van de Toekomst
Jeugdparticipatie (voormalig kindvriendelijke wijken)
Brede buurt scholen
Vrijwilligers
Seniorvriendelijke stad (voormalig oud is in)

Buurthuis van de Toekomst
Het uitgangspunt van het concept Buurthuis van de Toekomst is dat organisaties en bewoners
samenwerken aan het welzijn van de buurt door voorzieningen en ruimtes te delen.
Er zijn in Loosduinen 12 Buurthuizen van de Toekomst, deze zijn te verdelen onder
sportverenigingen en zorginstellingen (zoals verzorgingshuizen). Het is vanaf dit jaar de ambitie om
de buurthuizen te versterken. Er is daarom een nulmeting gedaan – er wordt gekeken waar de
buurthuizen nu staan en wat hun ambitie is voor het komende jaar. De gemeente kijkt hoe ze de
buurthuizen kunnen faciliteren en meer bekendheid kunnen geven. Wij zijn bezig met het maken
van scans Buurthuizen van de toekomst: Hoeveel groepen maken gebruiken van de accommodaties
van BHvd T, hoeveel vrijwilligers zijn actief en hoeveel activiteiten er plaatsvinden.
Subsidies voor Buurthuis van de Toekomst
Instellingen/organisaties die een Buurthuis van de Toekomst willen worden, kunnen in aanmerking
komen voor subsidie. Met deze subsidie kunnen maatschappelijke organisaties bouwkundige
aanpassingen financieren die ervoor zorgen dat de accommodatie beter toegankelijk is en voor meer
doeleinden of door meer doelgroepen gebruikt kan worden. Denk bijvoorbeeld aan:


het plaatsen van een lift



het plaatsen van een scheidingswand

Om voor deze subsidie in aanmerking te komen moet uw accommodatie worden ingezet voor de
verbreding van de maatschappelijke activiteiten.
Lees meer over deze subsidie op Subsidie Impuls van de Toekomst.
Subsidie Initiatieven voor leefbaarheid en bewonersparticipatie
U kunt subsidie krijgen voor initiatieven die de leefbaarheid en het welzijn in uw wijk of stadsdeel
verbeteren. Een voorwaarde is dat het initiatief aansluit op de prioriteiten uit de wijkprogramma’s
2016-2019.
Lees er meer over op Activiteitensubsidie.

Subsidie Sport
Verenigingen en instellingen uit de sector Sport kunnen gebruik maken van de subsidie
Investeringssubsidie Accommodaties Sportverenigingen. Met deze subsidie worden
sportverenigingen in staat gesteld hun accommodatie te verbeteren.
Overige subsidies
Daarnaast zijn er nog andere regelingen die wellicht voor uw organisatie of uw initiatief van
toepassing zijn. Bekijk het overzicht van subsidies die de gemeente verstrekt.
Jeugdparticipatie
Den Haag vindt het belangrijk om jongeren te betrekken bij de stad. We willen dat jongeren (4-18
jaar) en ouder hun eigen belangen vertegenwoordigen. Om dit te stimuleren wordt er een zogenaamd
jongeren lab samengesteld. In dit lab kunnen de jongeren meepraten, meedoen en meebeslissen.
Hiernaast worden vroegtijdige schoolverlaters gefaciliteerd en ondersteund bij het verkrijgen van
een startkwalificatie in samenwerking met ROC-Mondriaan. Ook wordt gewerkt aan de oprichting
en het faciliteren en uitwerken van de lerende wijkafdeling gericht op vroegtijdige schoolverlaters.
Voorts begeleidt stichting VOOR Loosduinen de jeugdraden Houtwijk en Waldeck en legt
verbanden met de besturen van de wijkberaden; Tevens wordt een jongerenraad geïnitieerd en
gerealiseerd waarbij verbinding en samenwerking met de stedelijke jongerenambassadeurs wordt
gemaakt/aangegaan. Hiernaast wordt de jeugd ondersteund en begeleid bij het Crownies project en
het zelfstandig organiseren van o.a. vakantieactiviteiten.
Talentontwikkeling en verstevigen van de weerbaarheid
De sociale vorming en de weerbaarheid van de jeugd wordt vergroot door relevante trainingen en
begeleiding aan te bieden bij het zoeken naar een bijbaan of stage. Ook wordt de jeugd
huiswerkbegeleiding aangeboden met behulp van vrijwilligers en stagiaires van de PABO en de
talenten van de jeugd worden ontwikkeld.
Brede buurt scholen
De Brede Buurtschool is een centrum dat zichtbaar is in de wijk en waar buurtbewoners van jong tot
oud samenkomen. Het is een plek waar iedereen zich geborgen en veilig voelt: een tweede thuis.
Binnen de Brede Buurtschool hebben alle buurtbewoners, jong en oud, de ruimte om zich te
ontwikkelen in breedste zin. Er worden veel verschillende activiteiten op het gebied van onderwijs,
opvang, welzijn, zorg, sport en cultuur aangeboden, waarin zowel de leeromgeving als de omgeving
voor vrije tijd en ontspanning eigen sferen uitstralen.
Een brede buurtschool is meer dan een school. In een brede buurtschool werken organisaties zoals
kinderopvang, welzijn, peuterspeelzaal, sport, cultuur, bibliotheken of andere instellingen samen.
Soms zitten deze organisaties in hetzelfde gebouw.
Den Haag kent verschillende soorten brede buurtscholen. Sommige scholen werken samen met de
kinderopvang. Andere scholen bieden naschoolse activiteiten aan. Daarnaast zijn er scholen waar
leerlingen minimaal 6 uur per week extra les krijgen. Er zijn ook scholen die in het weekend en
tijdens de vakantie lesgeven.

Extra les, betekent niet nog meer in een leslokaal zitten. De focus ligt op taal en rekenen, maar het
leren gaat op een andere manier. Rappen bijvoorbeeld is heel goed voor de taalontwikkeling. Tijdens
deze lessen maken de leerlingen muziek, ze dansen, sporten of zijn buiten in een schooltuintje.
Talenten
In brede buurtscholen kunnen leerlingen hun talenten ontwikkelen en achterstanden wegwerken.
Hiermee krijgen alle kinderen kansen om verder te komen. De gemeente Den Haag vindt de brede
buurtscholen belangrijk en trekt er extra geld voor uit.
Voor jong en oud
Er zijn brede buurtscholen in het basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs. Ook zijn er brede
buurtscholen die taallessen voor volwassenen geven.
Ondersteuning voor scholen
Om brede buurtscholen en nieuwe initiatieven te ondersteunen, is de Stichting Brede Buurtschool
Den Haag opgericht. De stichting adviseert en ondersteunt scholen.

Vrijwilligers
Vrijwilligers houden een groot deel van Loosduinen draaiende, dat koesteren we. We faciliteren
organisaties in de uitdagingen rondom vrijwilligers, door cursussen etc. Dit doen we in
samenwerking met PEP
In Den Haag doen 135.000 mensen vrijwilligerswerk. De stad kan niet zonder deze Haagse Helden.
Aan de slag als Haagse Held? Op denhaagdoet.nl staat alle informatie over het doen van
vrijwilligerswerk.
Vrijwilligerswerk is er in alle soorten en maten. U kunt verschillende dingen doen:




helpen op een festival of bij een sportevenement
voorlezen aan kinderen
een wandelingetje maken met een ouder iemand.

U kunt alleen vrijwilligerswerk doen of met een groep. Regelmatig of af en toe. Er is van alles
mogelijk. Kijk voor een vaste of tijdelijke klus op www.denhaagdoet.nl.
Kortingspas
Als vrijwilliger mag u gratis een kortingspas aanvragen. Deze kaart biedt heel wat voordelen:




korting op activiteiten als een bioscoop- of theaterbezoek of een sportief uitje.
gratis deelname aan interessante workshops en cursussen.
gratis magazine 'Iedereen'.

U kunt de pas aanvragen op de website van Den Haag Doet.

Vrijwilligers werven voor uw organisatie
Wilt u vrijwilligers werven voor uw maatschappelijke organisatie, sportclub of bedrijf? Ook hiervoor
kunt u terecht op www.denhaagdoet.nl. U vindt hier alle informatie over vrijwilligers en
vrijwilligersbeleid.
Sportclubs en vrijwilligerswerk
Zonder vrijwilligers geen sportvereniging! Kan uw sportvereniging wel wat hulp gebruiken bij het
werven en houden van vrijwilligers? Het team Verenigingsondersteuning van de afdeling
Sportsupport van gemeente Den Haag helpt u graag op weg.
Vrijwilligerswerk doen als bedrijf
Samen met uw collega’s een vrijwilligersklus doen? Bedrijven staan midden in de samenleving,
hebben veel expertise in huis en hebben gemotiveerde werknemers. Als bedrijf kunt u zich op
verschillende manieren maatschappelijk betrokken inzetten. U kunt - samen met uw medewerkers - 1
keer of vaker een ‘klus’ doen. Ook kunt u uw expertise inzetten of uw bedrijfsmiddelen. Kijk voor
meer informatie op www.denhaagdoet.nl.
Vergoeding kosten Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor vrijwilligers
Heeft u van uw vrijwilligers een VOG nodig? Als organisatie kunt u de kosten die vrijwilligers
hiervoor maken vaak declareren. Een VOG staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag. Het is
een verklaring waaruit blijkt dat iemands gedrag in het verleden geen bezwaar oplevert voor het doen
van een specifieke vrijwilligersfunctie. Hier leest u meer over de vergoeding van de VOG.
Seniorvriendelijke stad
Loosduinen heeft een groot percentage senioren, we willen graag dat het stadsdeel seniorvriendelijk
is en blijft voor senioren. Dit kan op verschillende manieren, door brede stoepen, makkelijk
begaanbare wegen maar ook door eenzaamheid tegen te gaan en generaties bij elkaar te brengen.
In Den Haag wonen ruim 70.000 65-plussers en hun aandeel binnen de stedelijke bevolking groeit.
Ouderen geven aan dat zij zo lang mogelijk zelfstandig willen wonen en dat zij actief en zinvol bezig
willen zijn. Het beleid van de gemeente is erop gericht ouderen hierbij optimaal te ondersteunen.
De gemeente wil werken aan een stad waar ook oudere bewoners gemotiveerd worden actief te
blijven, waar eenzaamheid wordt tegen gegaan en waar voorzieningen voor iedereen toegankelijk,
passend en veilig zijn. Met de ‘Vitaliteitsaward' wil de gemeente stimuleren dat in de hele stad
initiatieven worden genomen die daar aan bijdragen. Dit kunnen activiteiten zijn op sportief of
cultureel gebied, maar ook bijvoorbeeld een computercursus, een klaverjasmiddag of een vrijwillige
vervoersdienst.

