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Facts en figures - Den Haag
De derde grote stad van
Nederland
Thuisbasis van één van de
vijf hoofdorganen van de VN
Woonplaats van de
koninklijke familie

539.154

85.620 Ha

176

64.2 /Ha

2019 bevolkingsgroei van 5,000 p/j

Oppervlakte

Nationaliteiten

Bevolkingsdichtheid

Een relatief jong en groeiende bevolking
LEEFTIJD

0 to 4-jaar oud		

6,1%

45 to 64-jaar oud

25,6%

5 to 14-jaar oud		

11,4%

65 to 79-jaar oud

10,6%

15 to 19-jaar oud

5,5%

80-jaar en ouder		

3,6%

20 to 44-jaar oud

37,1%

2019

Hoogst behaalde
opleidingsniveau van
de beroepsbevolking
45%

22%

Jongeren met en zonder
migratieachtergrond
9,5C gemiddelde
temperatuur

116.000
bomen

MET (WESTERS EN NIET-WESTERS)

2013
33%

777 mm
gemiddelde regenval

944 ha groot
groengebied

ZONDER

Geen/primair onderwijs (22%)
Voortgezet onderwijs (33%)
Hoger onderwijs (45%)

84.539

11 km kustlijn

0,65 gemiddelde
aantal auto’s per adres

56.678

Officiële stad van
de overheid

Europol

300

Internationaal
Gerechtshof

Internationaal
Strafhof

160

Intergouvermentele en
niet-gouvermentele internationale organisaties

Ambassades en
consulaten

20km

Rotterdam
The Hague Airport
Bron o.a. Den Haag in Cijfers. Ga voor meer informatie over Den Haag naar www.denhaag.buurtmonitor.nl

45km

Amsterdam
Schiphol Airport
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ONZE
RESILIENCE
VISIE:
Den Haag is sterk en rechtvaardig.
We zijn een diverse, bruisende en
veilige stad waar iedereen welkom is.
We leggen contact met elkaar, onze
regio en de wereld en dat helpt
ons om kansen te benutten en
toekomstige uitdagingen aan
te gaan.

Kansen voor een sterk en veerkrachtig Den Haag (pag. 28)
41 initiatieven
verdeeld over
de schaalniveaus
van onze stad
1. Werken
aan een
verbonden
stad waar
iedereen mee
kan doen

2. Iedereen
voorbereiden
op de nieuwe
economie

3. Aanpassen aan
klimaatverandering

4. Verbeteren
van
risicobewustzijn
en voorbereiden
op noodsituaties

5. Samenwerken
met partners in en
buiten de stad

Schaal 1:
Veerkrachtige
mensen

Schaal 2:
Leefbare en
verbonden wijken

SHOCKS

STRESSES

Cyber
aanvallen

Klimaatverandering

Extreem weer
Verstoring
openbare orde
Pandemieën
Terroristische
dreiging
Uitval vitale
diensten

WAAROM EEN
VEERKRACHTIGE
STAD

(pag. 10)
VEERKRACHT
DOOR DE
EEUWEN HEEN
(pag. 12)

Armoede en schulden
Segregatie
Gezondheidsverschillen

HET
ONTWIKKELEN
VAN DE
STRATEGIE
(pag. 14)

VAN KANS NAAR
WERKELIJKHEID
(pag. 36)

Schaal 3:
Sterke en
rechtvaardige stad

Digitalisering
Groeiende bevolking
Beperkingen van het
vervoersnetverk
Werkloosheid
Ondermijnende
criminaliteit

Schaal 4:
Samenwerken in de regio,
Nederland en de rest van de wereld
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Brief van Pauline Krikke,
Burgemeester van Den Haag

Brief van Michael Berkowitz,
President van 100 Resilient Cities

Beste inwoners van Den Haag,
Den Haag is een mooie, aantrekkelijke en groene stad aan zee. Geen wonder dat onze stad in toenemende mate in
trek is om te wonen en te werken, vooral onder jongeren. Het aantal inwoners stijgt naar verwachting naar ruim
600.000 in 2030. Die groei brengt grote uitdagingen met zich mee, zowel van fysieke als sociale aard. We zijn
dan ook erg blij dat we onderdeel zijn van het 100 Resilient Cities Network, dat is geïniteerd door de Rockefeller
Foundation. Als onderdeel van het internationale netwerk zien we dat andere steden met dezelfde vraagstukken
te maken hebben als Den Haag. Door middel van dit netwerk waarin we veel kennis kunnen uitwisselen, werken
we niet alleen aan het sterker maken van onze eigen stad, maar ook aan het veerkrachtiger maken van de wereld.
In deze Resilience Strategie zijn initiatieven in kaart gebracht die bijdragen aan de veerkracht van onze stad. De
komende jaren gaan we aan de slag om deze strategie uit te voeren, maar dat betekent niet dat onze stad daarna
af is. Net als de zee is Den Haag constant in beweging. De veranderingen waar Den Haag mee te maken heeft
vragen om een nieuwe manier van denken. En dan moeten we durven. Durven om nieuwe wegen in te slaan en
durven te experimenten. En daar hebben we iedereen bij nodig.
Stedelijke veerkracht maakt deel uit van het Haagse DNA. Door onze ligging aan zee zijn we ons bewust van de
uitdagingen die onze leefomgeving ons biedt. We willen graag het kostbare groen behouden, wat zo belangrijk is
voor de leefbaarheid van onze stad. Tegelijkertijd moet er ook flink gebouwd worden in Den Haag om het hoofd te
bieden aan de enorme bevolkingsgroei. Door buiten de vaste kaders te denken en beter samen te werken, kunnen
we deze twee ontwikkelingen samen laten gaan. Een groene, klimaatbestendige stad waar plek is voor iedereen.
Een veerkrachtig Den Haag is meer dan alleen een sterke fysieke leefomgeving. Alle innovatie op het gebied van
digitalisering en ICT heeft ook zijn effect op onze stad. Nieuwe technologieën kunnen het leven in de stad een
stuk aangenamer maken, maar juist om die reden is het belangrijk om de risico’s goed in kaart te brengen. Door te
blijven werken aan onze cyberveiligheid, zorgen we dat digitalisering ook in de toekomst positief bijdraagt aan de
leefbaarheid van onze stad.

Met plezier feliciteer ik namens het hele team van 100 Resilient Cities de gemeente Den Haag, burgemeester
Pauline Krikke en Chief Resilience Officer Anne-Marie Hitipeuw met de publicatie van deze eerste Resilience
Strategie van Den Haag. Een mijlpaal voor de stad en voor onze samenwerking. Den Haag is divers en heeft een
rijke geschiedenis. Deze strategie helpt Den Haag om verder te bouwen aan een veerkrachtigere toekomst.
Naast een stad aan zee met prachtige natuur is Den Haag ook een stad van culturele rijkdom en diversiteit. Meer
dan 300 internationale bedrijven en organisaties hebben zich in de stad gevestigd die wereldwijd bekend staat als
stad van vrede en recht. Eigenschappen waar Den Haag gebruik van kan maken bij het uitvoeren van de acties uit
deze strategie. Tegelijkertijd moet voor een veerkrachtig Den Haag in de 21e eeuw rekening worden gehouden
met de snelle groei van de stad, de effecten van klimaatverandering en de toenemende druk op de sociale cohesie.
Deze drie factoren vragen om een andere manier van samenwerken met allerlei verschillende partners.
Net als de vele innovatieve Resilience Strategieën binnen het 100RC-netwerk zet Den Haag haar inwoners
centraal staan. Van individuen met elkaar in contact brengen zodat ze beter voorbereid zijn op risico’s, tot
buurten vreedzamer maken, stedelijk beleid bijwerken met betrekking tot aanbestedingen, en regionale
samenwerkingsverbanden aangaan om afhankelijkheden tussen vitale infrastructuren in kaart te brengen. De
strategie is een sterk testament van de Haagse visie waarbij iedereen nodig is om een sterke en veerkrachtige
stad te bouwen. De mensen en gemeenschappen in de stad spelen daarbij een centrale rol.
Andere steden kunnen veel leren van deze strategie, zoals de stappen die Den Haag heeft gezet om cyberrisico’s
aan te pakken. Zo ziet de stad digitalisering niet alleen als uitdaging, maar ook als een unieke kans om met een
andere blik naar sociale ongelijkheden en de ontwikkeling van toekomstige vaardigheden te kijken. Ik nodig alle
lezers uit om zich wat meer te verdiepen in deze concrete initiatieven en voordeel te halen uit de schat aan
expertise die Den Haag te bieden heeft.

Maar het belangrijkste in Den Haag zijn de mensen die er wonen. Een stad kan pas echt tot bloei komen wanneer
zij ook in sociaal opzicht sterk en evenwichtig is. Daarvoor is essentieel dat mensen met elkaar in contact komen.
Ik gun deze stad heel erg dat mensen elkaar beter leren kennen. Dat we ons iets meer verdiepen in de mensen die
om de hoek wonen. Zo kunnen we steeds meer voor elkaar betekenen en onze veerkracht vergroten.
En zo maken we met z’n allen een fijnere stad om in te leven. Een sterke en veerkrachtige stad!

Onzekerheid is misschien wel de enige zekerheid van onze tijd. In de komende jaren krijgen we zeker te maken met
onvoorziene risico’s en kansen. Maar met de sterke basis en dynamische benadering van deze strategie, zijn we
er zeker van dat Den Haag haar ambities en acties zal waarmaken om zo een positieve impact te hebben op alle
mensen voor wie deze stad hun thuis is. Nu begint het echte werk en gaan we samen de doelen bereiken die in
deze strategie beschreven staan. We zijn blij dat we deel uitmaken van dit project om van Den Haag een sterke en
veerkrachtigere stad te maken.

Pauline Krikke
Burgemeester van Den Haag

Michael Berkowitz
President van 100 Resilient Cities
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Brief van Anne-Marie Hitipeuw,
Chief Resilience Officer van Den Haag

Het afgelopen jaar hebben we hard gewerkt aan deze Resilience Strategie. Dat hebben we zeker niet alleen
gedaan. We hebben heel veel mensen gesproken binnen en buiten het stadhuis die al hard aan het werk zijn om
onze stad voor te bereiden op de toekomst. Er gebeuren al veel goede dingen in de stad en het is inspirerend om
te zien hoe de gemeente, inwoners, bedrijven en kennisinstellingen samenwerken.
Het advies van het Resilient The Hague Advisory Committee (p. 109) was dan ook om op zoek te gaan naar
initiatieven waar we als Resilient The Hague-team (RTH) echt het verschil kunnen maken en ons daarop te
focussen. “Kies voor initiatieven waarin het Resilient The Hague programma doorslaggevend is voor de realisatie
daarvan.”
Die keuzes hebben we gemaakt in deze strategie. Door in te zetten op deze activiteiten wordt Den Haag een
nog sterkere en veerkrachtigere stad die het hoofd kan bieden aan de shocks en stresses waarmee we te maken
hebben en krijgen.
Het begint allemaal met veerkrachtige mensen die prettig en veilig wonen in gezonde wijken. Samen vormen die
wijken een sterke en rechtvaardige stad. Omdat veel van de uitdagingen waar we voor staan zoals de gevolgen
van klimaatverandering, de nieuwe digitale economie, en sociale veerkracht, niet ophouden bij de grenzen
van onze gemeente, werken we ook samen in onze regio. Dankzij het 100 Resilient Cities Netwerk hebben
we het afgelopen jaar heel veel geleerd van steden buiten Nederland. Zo hebben we bijvoorbeeld samen met
Manchester en Atlanta een evenement georganiseerd tijdens de One Conference van het National Cyber Security
Center. Dit heeft ons veel waardevolle inzichten opgeleverd over manier waarop we de negatieve gevolgen van
cyber incidenten kunnen verminderen of zelfs voorkomen. Ook tijdens de implementatie fase van de strategie,
zullen we gebruik blijven maken van de ervaringen van andere steden en de bijdrage van experts, bedrijven en
kennisinstituten binnen het 100 RC netwerk.
Dankzij alle mensen binnen en buiten Den Haag die met ons mee hebben gedacht over wat er nodig is om de
veerkracht van onze stad te versterken, zijn we tot deze strategie gekomen. Wij willen iedereen bedanken die
meegewerkt heeft. Ik ben trots op de strategie die er nu ligt en ik heb er alle vertrouwen in dat we met deze
nieuwe en bestaande initiatieven die in de strategie beschreven staan, echt een verschil (gaan) maken in Den
Haag. Samen bouwen we verder aan een sterke en veerkrachtige stad!

Anne-Marie Hitipeuw
Chief Resilience Officer van Den Haag
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Waarom een veerkrachtige stad?

Voordelen van het 100RC-netwerk

Op dit moment woont ongeveer 55% van de
wereldbevolking in stedelijke gebieden. Naar
verwachting stijgt dat percentage tot 68% in
2050. Steden groeien niet alleen, maar worden ook
steeds afhankelijker van elkaar. De effecten van één
gebeurtenis kunnen over de hele wereld worden
gevoeld.

100 RESILIENT CITIES (100RC)

Uit meer dan 1000 aanvragen van steden over
de hele wereld is Den Haag gekozen om lid te
worden van het 100 Resilient Cities (100RC)netwerk. Dit lidmaatschap geeft onze stad vier
verschillende voordelen:

De snelle verstedelijking biedt veel voordelen.
Steden die goed functioneren bieden
werkgelegenheid en andere kansen aan een grote
groep mensen. Maar naarmate meer mensen
en bedrijven zich in een stad vestigen, worden
de mogelijke gevolgen van een onverwachte
gebeurtenis ook groter. Als hier niet goed op wordt
ingespeeld kan dat nadelige gevolgen hebben voor
de stedelijke omgeving en de kwaliteit van leven.

“het vermogen van mensen,
gemeenschappen, organisaties, bedrijven en
systemen binnen een stad om te overleven,
zich aan te passen en te groeien, ongeacht de
aard en omvang van langdurige spanningen
en acute crises (shocks en stresses).”

100 RC - geïnitieerd door de Rockefeller Foundation – is
opgericht om steden over de hele wereld te helpen om zich
voor te bereiden op de fysieke, sociale en economische
uitdagingen die een steeds grotere rol spelen in de 21ste eeuw.
100RC definieert stedelijke veerkracht als:

Den Haag vormt hierop geen uitzondering. Ondanks
de veerkracht die onze stad heeft getoond tijdens
crises door de eeuwen heen, brengt een wereld
die steeds meer verweven is en steeds sneller
verandert, ook nieuwe uitdagingen en grotere
bedreigingen met zich mee.
Deze Resilience Strategie helpt Den Haag om
de veerkracht van bewoners, gemeenschappen,
instellingen, bedrijven en systemen te versterken,
zodat ze beter bestand zijn tegen toekomstige
shocks en stresses. Daarnaast is een veerkrachtige
stad niet alleen voorbereid om shocks en stresses
te overleven, maar is ook in staat om daarna te
groeien en te floreren. De Resilience Strategie
introduceert een nieuwe manier van denken die
traditionele werkwijzen doorbreekt. Door onze
stad nu aan te passen zijn we beter voorbereid
op de toekomst en verbeteren we tegelijkertijd
de leefbaarheid in het hier en nu. Als steden nu
in veerkracht investeren, en niet wachten tot het
noodlot toeslaat, kunnen ze zowel in goede als in
slechte tijden voordeel halen uit de investeringen.
Door bijvoorbeeld onze groene ruimte te
verbeteren verminderen we onze kwetsbaarheid
voor hittegolven en hevige neerslag én wordt onze
lucht gezuiverd, waardoor onze levenskwaliteit er
het hele jaar door op vooruit gaat. In het 100RCnetwerk wordt dat ‘veerkrachtdividend’ genoemd.

REFLECTIEF
IN STAAT OM TE LEREN
INTEGRAAL
SYSTEMEN
WERKEN SAMEN

̆̆ Den Haag kreeg toegang tot expertise
en support van internationaal
toonaangevende dienstverleners en
wetenschappers op het gebied van
veerkracht;
̆̆ Alle partners in het netwerk maken bij het
ontwikkelen van de strategie gebruik van
het City Resilience Framework.
Dit maakt samenwerking tussen
steden makkelijker en
heeft Den Haag richting
gegeven bij het
ontwikkelen van de
strategie.

VINDINGRIJK
KAN MIDDELEN
EENVOUDIG
HERPOSITIONEREN

CITY RESILIENCE
FRAMEWORK
Het City Resilience Framework
(CRF) bestaat uit vier dimensies
(binnencirkel), 12 domeinen en
subdomeinen, die beschrijven welke
complexe en samenhangende
onderwerpen bijdragen aan een
veerkrachtige stad.

ROBUUST
GOED DOORDACHT,
GEBOUWD EN
BEHEERD

INCLUSIEF
BREDE CONSULTATIE
& COMMUNICATIE

FLEXIBEL
BIEDT
ALTER-NATIEVE
STRATEGIEËN

RESERVECAPACITEIT
HEEFT VERMOGEN OM
ONTWRICHTINGEN OP
TE VANGEN

KWALITEITEN VAN VEERKRACHTIGE SYSTEMEN
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̆̆ Den Haag ontvangt financiering om een
Chief Resilience Officer aan te stellen die
de ontwikkeling en uitvoering van de
Resilience Strategie coördineert;

̆̆ Den Haag ziet haar lidmaatschap van het 100RC-netwerk als
tweerichtingsverkeer. We kunnen leren van andere steden en we
kunnen onze eigen kennis en ervaring delen met andere steden om
samen problemen op te lossen. Zo worden we niet alleen zelf een
veerkrachtigere stad, maar helpen we ook de veerkracht van steden
wereldwijd te verbeteren. Samen met andere steden leggen we onze
vraag aan kennis en oplossingen voor aan marktpartijen die daarin
zouden kunnen voorzien.

Meerdere voordelen van onze
initiatieven
Op pagina 105 is te zien op welke
manier de initiatieven in deze
strategie voordelen opleveren binnen
de vier dimensies van het CRF.
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De inwoners van Den Haag bieden al eeuwen aan allerlei uitdagingen het hoofd om te bouwen aan een toekomstbestendige, bloeiende stad. Dit panorama toont voorbeelden van shocks en stresses waarmee onze
stad te maken heeft gehad, evenals momenten waarop het haar veerkracht heeft getoond. Als achtergrond toont het Panorama Mesdag onze stad zoals het was in de late 19e eeuw. Dit panorama, met een omtrek
van 120 meter, is in Scheveningen geschilderd door Hendrik Willem Mesdag. Het is één van beroemdste kunstwerken in onze stad.

2013:
De nieuwe
boulevard
beschermt Den
Haag tegen
zeespiegelstijging
en toenemende
stormen.

2017:
Den Haag is het
decor van de Europol INTERPOL Cybercrime
Conference, de finale van
de EC-Council’s Global
Cyberlympics en de
Cyber Security Week
van de HSD.

1940 -1945:
Tijdens de Tweede
Wereldoorlog verliezen veel
inwoners van Den Haag hun leven.
10.700 Joden uit Den Haag worden
gedeporteerd en vermoord. 2.100 Inwoners
vinden de dood door ernstig voedseltekort.
1945:
Bezuidenhout wordt door een vergissing
gebombardeerd. Deze buurt en andere
delen van Den Haag moesten na
de oorlog opnieuw worden
opgebouwd.

1874:
Bouw van
een watertoren
in Meijendel om de
stad van drinkwater
te voorzien.

1899:
De eerste
vredesconferentie vindt
plaats in Den Haag. Dit leidt tot de
oprichting van het Permanent Hof van
Arbitrage.

1813:
Het monument
op Plein 1813
herinnert ons aan de
oprichting van het Koninkrijk
der Nederlanden na de
overwinning op Napoleon.
Den Haag wordt de
zetel van het hof.

1913:
Het Vredespaleis wordt gebouwd en
groeit uit tot een wereldwijd symbool
van vrede en gerechtigheid. Het is de
thuisbasis van het Internationaal
Gerechtshof.

1576:
De Acte van
Redemptie wordt
ondertekend om de bossen
van Den Haag te beschermen
tegen de ontbossing die
plaatsvindt om de financiële
verliezen van de
80-jarige oorlog te
compenseren.

1230:
Floris IV bouwt
een verblijf in ‘Die
Haghe’ dat nu bekend
is als het Binnenhof. De
Ridderzaal wordt in 1242
door zijn zoon Willem II
toegevoegd.

19451980:
Terwijl Den Haag te
maken heeft met een tekort
aan woningen wordt de stad
geconfronteerd met een grote
bevolkingsgroei als gevolg van de
naoorlogse babyboom, arbeidsimmigratie
en immigratie uit de voormalige koloniën.
Als reactie hierop begint Den Haag
met verschillende uitbreidingen en
worden Moerwijk, Morgenstond,
Bouwlust en Vrederust
ontwikkeld.

1948:
Congres in de
Ridderzaal waarbij de
regeringen 26 Europese
landen samen komen om de
Europese samenwerking te
versterken en de gevolgen
van de Tweede
Wereldoorlog te
beperken.

2011:
De Zandmotor
wordt aangelegd
om de kustlijn
van Den Haag te
beschermen.

LEGENDA: EEUWEN
VOOR

18E
12

19E

20E

21E
13

1588:
In de opstand
tegen de Spaanse
heersers verzamelen
staatsvertegenwoordigers
zich bij de Staten Generaal in
Den Haag om de Republiek
der Zeven Verenigde
Nederlanden uit te
roepen.

2004:
Den Haag
wordt geconfronteerd
met een toenemende
dreiging van terrorisme. In
een poging om aanslagen te
voorkomen, arresteert de
politie twee geradicaliseerde
Nederlanders in het
Laakkwartier.

2014:
Den Haag is
gastheer van de
Nuclear Security Summit,
waarvoor 53 landen en vier
internationale organisaties
zijn uitgenodigd.
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Het ontwikkelen van de strategie
In mei 2016 trad Den Haag toe tot het 100RC
netwerk, waarna het Resilient The Hague-team
(RTH) startte met het ontwikkelen van een Resilience
Strategie voor Den Haag. Om het concept veerkracht
(‘resilience’, in het Engels) te introduceren en tot een
akkoord te komen met het stadsbestuur over een
visie voor de ontwikkeling van de strategie, werd
in december 2016 een Agenda Setting Workshop
georganiseerd.

bekeken welke projecten en programma’s al lopen in Den Haag, zoals bijvoorbeeld
het programma Energie Transitie en Programma Circulaire Economie. De Resilience
Strategie wil vooral voortbouwen op alle inspanning die al wordt geleverd, in plaats
van dingen dubbel doen.

Daarna volgde fase 1, waarin hard is gewerkt om een
basisbegrip te krijgen van de uitdagingen voor Den
Haag. Dat resulteerde in de publicatie van de eerste
Preliminary Resilience Assessment (PRA) in januari
2018. Dat document beschreef vier discovery areas
en drie grensoverschrijdende thema’s waarop RTH
zich voornamelijk zou gaan concentreren. Tijdens
het selecteren van deze onderwerpen is aandachtig

Samen met deze partners en andere betrokkenen in de stad is het RTH-team gestart
met fase 2. Om zowel de uitdagingen als de kansen voor een veerkrachtig Den
Haag te verkennen en beter te begrijpen, is het team in deze fase diep in de materie
gedoken. Het RTH-team organiseerde werkgroepen met experts, nam interviews
af, bezocht projecten en luisterde naar de perspectieven van veel mensen binnen en
buiten het stadhuis.

Uit de PRA kwam ook duidelijk naar voren dat de Resilience Strategie van onze stad
nieuwe samenwerkingen tussen verschillende belanghebbenden moet aanmoedigen.
Naar aanleiding hiervan is een uitgebreide oproep gedaan om bewoners, bedrijven en
instellingen te betrekken bij het opstellen van de strategie.

Daarnaast hielden het team en de partners hun ogen
open voor bestaande initiatieven en ideeën. Er bleken
al ontzettend veel inspirerende samenwerkingen
gaande te zijn in onze stad die elk op hun manier
bijdragen aan onze veerkracht. Het werd duidelijk dat in
deze strategie niet alleen nieuwe initiatieven moesten
worden opgenomen, maar dat er ook kansen zijn om
bestaande initiatieven te versterken of de bekendheid
daarvan te vergroten.
Tijdens fase 2 hebben we 160 potentiële initiatieven in
kaart gebracht, van kleinschalige acties die zich richten
op het individu tot grote projecten waarvoor regionale
en internationale samenwerking nodig is. Om deze
initiatieven systematisch te beschrijven en beoordelen
gebruikten wij het City Resilience Framework (CRF) dat
het 100RC netwerk ons bood. Daarnaast werden de
initiatieven getoetst aan de Sustainable Development
Goals (SDG’s). De SDG’s worden ook gebruikt om
de implementatie van de strategie te monitoren (zie
pagina 107).

Aan de hand van analyses en de input van stakeholders zijn de 41 initiatieven in deze
strategie geselecteerd. Deze initiatieven richten zich zoveel mogelijk op het realiseren
van meerdere kansen. Belangrijk is daarbij dat we meer integraal gaan samenwerken
met partijen binnen en buiten het stadhuis. De initiatieven zijn verdeeld over vier
schalen (zie pagina 37) die aangeven op welk niveau Den Haag moet handelen om
onze veerkracht te verbeteren: het individu, een wijk, de stad en de regio.
De strategie is geen definitief en allesomvattend document met uitgebreide
oplossingen voor alle mogelijke shocks en stresses waar we mee worden
geconfronteerd. Het is een ijkpunt binnen het alsmaar doorlopende proces om
steeds veerkrachtiger te worden en zal daarom regelmatig worden bijgewerkt om
nieuwe uitdagingen aan te gaan en kansen te verzilveren.

IMPLEMENTATIE
RESILIENCE
Uitwerken initiatieven

The Hague joins
100RC
Network
Den Haag
wordt
lid van het
100RC netwerk

IMPLEMENTATIE

Jaarlijke Resilience dag
Jaarlijks monitor- en
evaluatierapport

Meer dan 50
workshops

Constante betrokkenheidevenementen, workshops
en trainingen

CRF

THE HAGUE
RESILIENCE STRATEGY

Agenda
Setting
Workshop

Preliminary
Resilience
Assessment
(PRA)

Meer dan 1000
deelnemers

Drie leidende principes
̆̆ Innovatief gebruik van data
̆̆ Innovatieve middelen voor financiering
resilience
̆̆ Zelfredzaamheid van gemeenschappen

1

Meer dan 400
interviews en
consultaties

Legenda
Fase 1 – Mei 2016 tot januari 2018
Fase 2 – Januari 2018 tot maart 2019

PARTICIPATIE
14

Den Haag
Resilience
Strategy
uitgebracht
2019

Opportunity
Assessment Tool

Vier Discovery Areas
̆̆ Inclusieve, sterke en rechtvaardige
stad
̆̆ Aanpassen aan klimaatverandering
̆̆ Klaar voor de nieuwe, digitale
economie
̆̆ Veerkrachtige manier van werken

ASSESSMENT

160
potentiële
initiatieven

ANALYSE

STRATEGIE
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Actieplan Burgerparticipatie 2016-2020
Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Al eeuwenlang wordt hard gewerkt aan de veerkracht van Den Haag, al werd dit niet altijd onder de noemer ‘veerkracht’ gedaan.

Agenda Groen voor de stad

Deze strategie maakt gebruik van en bouwt voort op bestaande plannen, programma’s en projecten die de stad nu al helpen beter
bestand te zijn tegen shocks en stresses en die bijdragen aan de kwaliteit van leven in de stad. De strategie kan ook dienen om
deze plannen met elkaar te verbinden. Een integrale aanpak zorgt voor meer impact in de stad.

Agenda Ruimte voor de stad
Beleidskader informatieveiligheid 2015-2018
Beleidsplan Jeugd 2018-2020
Coalitieakkoord 2018-2022: Den Haag, Stad van Kansen
en Ambities
Deltaplan Armoedebestrijding en Schuldhulpverlening
Haagse Educatieve Agenda 2018-2022

Jeugdbeleidsplan 2018 – 2020

Haagse Educatieve Agenda 2018 – 2022

Haagse nota volksgezondheid 2015- 2018
3×3=9
4×3=12

Integraal veiligheidsplan Den Haag 2019-2022*

Den Haag,
Stad van Kansen
en Ambities

Nota Haagse Hoogbouw: Eyeline en Skyline
Ontwerp Economische Visie

Roadmap Next Economy
November 2016

HAAGSE JEUGD
SAMEN AAN ZET

Kadernota Duurzaamheid*

Coalitieakkoord 2018 - 2022

Stadsdeel Centrum

ARCHIPELBUURT / WILLEMSPARK

ZEEHELDENKWARTIER

Preverkenning Schaalsprong OV

Regionaal
Risicoprofiel
Haaglanden

Regionaal Risicoprofiel Haaglanden

Wijkprogramma 2016-2019

Regio Deal Zuidwest

t.b.v. multidisciplinaire rampenbestrijding
en crisisbeheersing

Regionaal risicoprofiel Haaglanden 2017-2018

BINNENSTAD

HET OUDE CENTRUM

Roadmap Next Economy – MRDH

RIVIERENBUURT
KORTENBOS

Toekomstgericht water in Den Haag! 2015-2020

STATIONSBUURT

SCHILDERSWIJK
TRANSVAAL, GROENTE- EN FRUITMARKT

Actieprogramma Integratie en Inburgering *
A

GROEN DOET GOED! DOE JE MEE?
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Groen doet goed!
Doe je mee?

49 º
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Agenda Groen voor de Stad 2016
50 º

3

51 º

4

SCHAALSPRONG OPENBAAR VERVOER
DEN HAAG EN REGIO

52 º
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Het succes van randstadrail uitbouwen
Pagina 1
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Visie op digitalisering 2019-2022*
Den Haag, september 2016

Wijkaanpak Nieuwe Stijl: Opwaartse Kracht!
Wijkprogramma’s Den Haag 2016 – 2019
Woonagenda 2019*
Woonvisie Den Haag 2017-2030

* in wording
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Shocks en stresses
voor Den Haag

Shocks
Acute shocks zijn plotselinge gebeurtenissen die een stad direct ontwrichten. Voor
Den Haag gelden onder meer de volgende shocks:
CYBER
AANVALLEN

GEVOLGEN VAN
EXTREEM WEER

VERSTORING
OPENBARE ORDE

PANDEMIEËN

TERRORISTISCHE
DREIGING

UITVAL VITALE
DIENSTEN

Cyberaanvallen
Zicht op Den Haag, Jan van Goyen, Haags Historisch Museum

Net zoals de schilders van de Haagse School lieten
zien met hun schilderijen, is Den Haag een stad
van contrasten. Als je door de stad wandelt zie je
wereldberoemde historische gebouwen en moderne
architectuur naast elkaar. Op sommige plekken
loop je door een dynamische zakelijke omgeving,
maar je kunt ook zand in je schoenen krijgen tijdens
een ontspannende strandwandeling. Je ontmoet
mensen die al generaties lang in Den Haag wonen
en maakt ook kennis met mensen van 180 andere
nationaliteiten die nog niet zo lang in Den Haag
wonen. We zijn trots op dit Den Haag.
Naast een stad vol contrasten, zijn we ook een
stad met ambitie. In het coalitieakkoord 20182022 staan de plannen van de burgemeester en de
wethouders voor deze periode. Het akkoord heeft
ambitieuze doelstellingen die betrekking hebben
op de groei van de stad, mobiliteit, duurzaamheid,
veiligheid, participatie en het bieden van kansen aan
alle inwoners van Den Haag. Ook de Sustainable
Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties
verwoorden ambities, bijvoorbeeld om voor 2030
een einde te maken aan armoede, onze planeet
te beschermen en welvaart te garanderen voor

iedereen. In Den Haag wordt met vertrouwen gewerkt aan deze doelstellingen.
We hebben behoorlijk wat geleerd van de wereldwijde economische crisis en we
hebben meer wetenschappelijke kennis en technologische hulpmiddelen tot onze
beschikking dan ooit tevoren. Tegelijkertijd moeten we ons realiseren dat we
in een tijd leven met risico’s. Om hier veerkrachtig mee om te gaan moeten we
eerst inventariseren met welke tegenslagen Den Haag mogelijk te maken krijgt
en wat de gevolgen daarvan kunnen zijn.
The Hague is home to major international organisations such as The International
Den Haag is de thuisbasis van grote internationale organisaties zoals het
Internationaal Strafhof, Eurojust, Europol en de OPCW (Organisatie voor
het verbod op chemische wapens). Onze stad huisvest daarnaast meer
dan 300 internationale organisaties en NGO’s die met 38.500 banen
bijdragen aan de economie van Den Haag. Ook multinationals zoals Shell,
Siemens en Aegon hebben Den Haag als vestigingsplaats.
De nationale overheid is voornamelijk gebaseerd in Den Haag. Behalve
de ministeries zitten ook instituten zoals als het Sociaal Cultureel
Planbureau (SCP), het Centraal Planbureau (CPB), het Planbureau voor
de Leefomgeving (PBL),Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid
(NCTV) en het Nationaal Cyber Security centrum (NCSC) in Den Haag.
Omdat we de gastheer zijn voor al deze organisaties en bedrijven, kan
een crisis gevolgen hebben op lokale, nationale en zelfs internationale
schaal.
Om risico’s om te buigen tot kansen voor Den Haag is het niet alleen nodig om
risico’s op zichzelf te begrijpen, maar ook de complexe verbanden daartussen.
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SLACHTOFFERS VAN CYBERCRIME IN HET MKB

Ons dagelijks leven speelt zich
51%
21%
20%
steeds meer online af. Ook
Geen slachtoffer,
Poging
Slachtoffer
bedrijven, instellingen en onze
geen poging
kritieke infrastructuur worden
steeds afhankelijker van digitale
technologie. Cyberaanvallen vormen
daardoor een steeds groter risico
voor het functioneren van steden.
Dat geldt zeker ook voor Den
Haag omdat onze stad de nationale Bron: Center of Expertise Cyber Security, Haagse Hogeschool.
regering, internationale rechtbanken
en internationale bedrijven huisvest.
ICT-uitval raakt dan niet alleen onze
eigen inwoners en bedrijven, maar
kan daarnaast ook nationale en zelfs
internationale gevolgen hebben.

8%
Weet niet

Het Nationaal Cyber Security Centrum vermeldt zes belangrijke uitdagingen voor
cyberveerkracht:
1.

Cyberaanvallen zijn vaak winstgevend, zijn eenvoudig uit te voeren en hebben een lage pakkans voor de daders

2.

Aanvalssoftware en andere hulpmiddelen zijn eenvoudig te verkrijgen

3.

Er worden onveilige producten en diensten gebruikt

4.

Overwegingen op het vlak van kosten en gebruiksvriendelijkheid leiden tot concessies op het vlak van cyberveiligheid

5.

Toenemende complexiteit en connectiviteit maken het moeilijker om digitale weerbaarheid te organiseren

6.

Nederlandse organisaties zijn sterk afhankelijk van een beperkt aantal buitenlandse leveranciers van producten en 		
diensten voor cyber security
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Gevolgen van extreem weer
Extreme regenval of perioden van langdurige hitte en droogte komen steeds vaker voor
in onze stad. De impact van extreem weer wordt steeds groter vanwege groeiende
kwetsbare groepen zoals ouderen. Daarbij laten de kaarten van Voelbare warmte en de
Klimaatscore zien dat impact binnen Den Haag sterk kan variëren.

Voelbare warmte

Voelbare warmte (watt per m2)
78 - 95

Optelsom van de zonnestraling
opgeslagen in bodem en gebouwen én
de zonnestraling omgezet naar warme
lucht.

Klimaatscore

Klimaatbestendigheid
3.7 - 4.5

Deze kaart geeft een klimaatbestendigheid score per wijk
weer en is gebaseerd op drie impactkaarten: mogelijke
schade, kwetsbare gebouwen en kwetsbare wegen.
De scores voor kwetsbare gebouwen en kwetsbare
wegen zijn als volgt per wijk berekend:

96 - 115
116 - 130
131 - 135
136 - 145

4.6 - 5.0
5.1 - 5.5
5.6 - 6.0
6.1 - 6.5

146 - 160

6.6 - 7.0

̆̆ Verhouding kwetsbare gebouwen
ten opzichte van totaal aantal
gebouwen;

161 - 186

7.1 - 7.5
7.6 - 8.0

̆̆ Verhouding aantal km
kwetsbare wegen ten
opzichte van totaal
aantal km wegen.
Hoe hoger de score,
hoe klimaatbestendiger
de wijk.

0

1

2

0

4 km

Bron: TU Delft

Bron: Den Haag

Hittegolven

Tijdens hittegolven...

Hittegolven zullen frequenter voorkomen. Hitte vermindert de
arbeidsproductiviteit en kan de gezondheid van sommige mensen
(zoals ouderen en zieken) in gevaar brengen. In Den Haag is het
hitte-eilandeffect (waarbij de temperatuur in dichtbebouwde
omgeving hoger is dan in omliggende gebieden) het sterkst in het
centrum (inclusief de Schilderswijk en Transvaal), in Scheveningen
en in Laak (inclusief de Binckhorst).

Neemt het aantal
bezoeken aan de
spoedeisende hulp toe.

Overstroming
Onze regio ligt binnen dijkring 14 en grotendeels onder zeeniveau. Naast overstromingen
vanuit de zee en rivieren, kan overstroming ook optreden na hevige regenval.

Stijgt het sterftecijfer in
Nederland met 12% (ongeveer
40 extra per dag).

Bron: Informatieblad over klimaatbestendige steden van TNO.
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Verstoring openbare orde

Pandemieën

Den Haag is als politiek en bestuurlijk centrum
van Nederland vaak het toneel van evenementen,
conferenties en demonstraties. Sommigen
daarvan gaan gepaard met een verhoogde kans
op verstoring van de openbare orde. Daarnaast
kunnen ook andere nationale en internationale
aangelegenheden leiden tot spanningen in de
samenleving.

Nationale en regionale risicoanalyses benoemen de mogelijkheid van een
ernstige grieppandemie. Net zoals andere grote steden heeft Den Haag een
hoge bevolkingsdichtheid waardoor ziektes zich in onze stad snel kunnen
verspreiden.

Uitval vitale diensten

Terroristische dreiging
Den Haag is het politieke en bestuurlijke centrum van Nederland en ook een
stad waar vele nationale en internationale organisaties gevestigd zijn. Het
risico op een terroristische aanslag is substantieel (NCTV, 2018).

Een langdurige verstoring van de kritieke
infrastructuur en vitale diensten zal forse impact
hebben op een groot aantal mensen, bedrijven en
instellingen. Een verstoring kan op zichzelf staan,
maar kan ook het gevolg zijn van een andere ramp.
Hoewel de vitale infrastructuur in Nederland over
het algemeen robuust is komen grote verstoringen
wel degelijk voor. De stroomstoring in NoordHolland in 2015 is daar een voorbeeld van. Een
belangrijk aandachtspunt daarbij is in hoeverre
vitale diensten van elkaar afhankelijk zijn.

Stresses
Chronische stressfactoren kunnen een stad langzaam maar zeker verzwakken.
Ondanks hun geleidelijke karakter kunnen stresses wel degelijk tot ontwrichting
leiden. Een recent voorbeeld daarvan vond plaats in Zuid-Afrika. Kaapstad kwam
bijna zonder drinkwater te zitten door een samenloop van een aantal geleidelijke
ontwikkelingen zoals bevolkingsgroei, minder neerslag en onvoldoende
toekomstgerichte planning van het lokaal bestuur. Voor Den Haag gelden onder
meer de volgende stresses:
KLIMAATVERANDERING

ARMOEDE &
SCHULDEN

BEVOLKINGSGROEI

SEGREGATIE

BEPERKINGEN
VERVOERSNETWERK

Stresses kunnen de gevolgen van een acute
shock versterken. Zo kan het sterftecijfer tijdens
een hittegolf hoger liggen in steden met een
verouderde of ongezonde bevolking.

Klimaatverandering
Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel, komt
extreem weer vaker voor en kunnen sommige
ziekten zich makkelijker verspreiden. Aangezien
wereldwijd 700 miljoen mensen in kustgebieden
wonen zal naar verwachting de wereldwijde
vluchtelingenstroom toenemen. Daarom kunnen
steden die zelf goed bestand zijn tegen de
gevolgen van klimaatverandering toch te maken
krijgen met de gevolgen daarvan.

GEZONDHEIDSVERSCHILLEN

WERKLOOSHEID

DIGITALISERING

ONDERMIJNENDE
CRIMINALITEIT

Armoede en schulden
In 2018 hadden 62.856 Haagse huishoudens een inkomen dat niet hoger
was dan 130% van het wettelijke bestaansminimum. Met krappe financiële
middelen is het lastiger om tegenslagen te overkomen. Daarnaast kunnen
kostenoverwegingen een rol spelen om bepaalde maatregelen om veerkracht te
vergroten, zoals het plaatsen van een rookmelder of het samenstellen van een
noodpakket, achterwege te laten.
Financiële zorgen kunnen een enorme bron van stress zijn. Ze kunnen zelfs een
negatieve invloed hebben op de fysieke gezondheid en leiden tot problemen
thuis of op het werk. Mensen die leven in armoede zonderen zich soms af, wat
het doorgaans nog moeilijker maakt om verandering te brengen in hun situatie.

VAN DE HUISHOUDENS MET
KINDEREN HEEFT EEN LAAG INKOMEN

KINDEREN WONEN IN HUISHOUDENS
MET EEN LAAG INKOMEN
Bron: CBS / Urban Data Center Den Haag
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Legenda

Segregatie

Gemeentegrens Den Haag

Het is mogelijk om op een kaart van Den Haag
enkele scherpe maatschappelijke scheidslijnen te
tekenen. Deze scheidslijnen gaan niet alleen over
geld en bezittingen, maar ook over leefbaarheid,
culturele diversiteit en kansen in het onderwijs of op
de arbeidsmarkt. Segregatie kan afbreuk doen aan
de sociale cohesie van de stad en zelfs tot polarisatie
leiden.

Water
Duinen

Oos tduinen
Belgisch Park

Leefbarometer (2016)
Scheveningen

Hogere leefbaarheid
West broekpar k/ Dut t endel

Hoewel de leefbaarheid in veel buurten verbetert,
laat de Leefbaarometer (rechts) ook zien dat er
wijken zijn, waaronder Den Haag Zuidwest, waar
investeringen en innovatieve ideeën nodig zijn om
het potentieel in de wijk beter te benutten.
De Leefbaarometer is gebaseerd op meer dan 100
indicatoren op het gebied van wonen, veiligheid,
voorzieningen en de fysieke omgeving van wijken.
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De bevolking van Den Haag wordt ook steeds
ouder; het aantal mensen tussen de 65 en 80
jaar oud neemt in rap tempo toe. Dit vraagt om
innovatieve oplossingen om te zorgen dat mensen
zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Om
eenzaamheid te voorkomen is het belangrijk om
te zorgen dat ouderen met anderen verbonden
blijven.

Gezondheidsverschillen
Ondanks de goede toegankelijkheid van medische
zorg in Nederland bestaan er aanzienlijke
verschillen in gezondheid tussen onze inwoners.
Tussen sommige Haagse wijken bestaat een
verschil in levensverwachting van negen jaar.
Als we kijken naar het aantal jaren waarin
mensen in goede gezondheid leven, loopt dat
verschil op tot zestien jaar. Deze verschillen
zijn voor een belangrijk deel toe te schrijven
aan verschillen in leefstijl, maar ook aan stress,
bijvoorbeeld als gevolg van financiële zorgen.
Gezondheidsverschillen kunnen ertoe leiden dat
sommige groepen extra hard worden getroffen
wanneer zich een ramp voltrekt.

Beperkingen van het
vervoersnetwerk
Een aantal buurten in Den Haag heeft relatief
beperkt toegang tot het openbaar vervoer. Dat
beperkt de mobiliteit in delen van de stad. De
capaciteit van het openbaar vervoer en wegennet
komt verder onder druk te staan door het groeiend
aantal banen, inwoners, studenten en bezoekers.
Dit kan problematisch worden in het geval van
evacuatie, aangezien de kustligging van Den Haag
het aantal vluchtroutes beperkt.

Digitalisering
Digitalisering en nieuwe technologieën bieden
kansen voor de inwoners en bedrijven van Den
Haag. Echter, digitalisering brengt ook het risico
met zich mee dat bestaande maatschappelijke
scheidslijnen nog groter worden. Zo zou een kloof
kunnen ontstaan tussen mensen mét en zonder
voldoende digitale vaardigheden. Ook kunnen
bepaalde banen verdwijnen of sectoren slinken.
Dat is zeker relevant voor Den Haag. Onze stad
heeft een relatief eenzijdige economie die sterk
leunt op de publieke sector. In vergelijking met
andere grote steden in Nederland en Europa is de
technologische sector in Den Haag klein.

Werkloosheid

Aantal inwoners van Den Haag

Ondermijnende criminaliteit

Groeiende bevolking

441.000

Tot 2030 zal het inwoneraantal van Den Haag
ieder jaar met ongeveer 5000 bewoners
toenemen. Hoewel dat grote kansen en
investeringsmogelijkheden met zich meebrengt,
zet het ook druk op de woningmarkt en daagt het
de stad uit om te verdichten.

539.154

Ongeveer de helft van deze groei komt door
buitenlandse migratie. Nieuwkomers moeten
de gelegenheid krijgen en nemen om op een
doeltreffende manier in onze maatschappij te
integreren. Het leren van de Nederlandse taal is
daarbij een belangrijke succesfactor.

1

Een baan biedt een sociaal netwerk en inkomsten.
Beiden zijn belangrijk voor veerkracht. We moeten
ervoor zorgen dat zo veel mogelijk mensen aan het
werk zijn. Daar kunnen innovatieve methoden voor
nodig zijn, zeker voor inwoners met een afstand
tot de arbeidsmarkt.

Ondermijnende criminaliteit zoals witwaspraktijken
en andere vormen van fraude, verzwakken de
maatschappij. Vervlechting van de onderwereld
en de bovenwereld is buitengewoon onwenselijk
en kan grote gevolgen hebben voor het
bedrijfsklimaat, de leefbaarheid, de sociale cohesie
en veiligheid.

591.000

Bron: GGD Haaglanden
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Vijf kansen voor een sterk en
veerkrachtig Den Haag
De uitdagingen voor de veerkracht van Den Haag zijn hiervoor beschreven. Dit
hoofdstuk gaat in op vijf kansen om deze uitdagingen het hoofd te bieden.
De vijf kansen om veerkracht te vergroten staan niet op zichzelf maar zijn met elkaar verbonden. Dit biedt de kans om met
één initiatief meerdere kansen te pakken.

1.Werken aan een verbonden stad waar iedereen mee kan doen
Om onze stad sterk en veerkrachtiger te maken
moeten we aandacht hebben voor huidige en
nieuwe sociale vraagstukken. Voor een deel van de
inwoners van Den Haag is het al uitdaging genoeg
om in goede tijden mee te draaien. Hun vermogen
om zelfsstandig bijkomende tegenslagen op te
vangen is beperkt.
Verbondenheid binnen gemeenschappen
Hechte buurten en gemeenschappen waar
mensen elkaar kennen en helpen, dragen in
belangrijke mate bij aan de veerkracht van
een stad. In goede tijden zijn sociale banden
met buurtgenoten een belangrijke bron
van plezier in het leven. In moeilijkere tijden
vormen ze een onmisbaar hulpmiddel om
tegenslagen te boven te komen.
Bruggen bouwen tussengemeenschappen
Naast verbondenheid binnen
gemeenschappen, draagt ook verbonderheid
tussen gemeenschappen bij aan de
veerkracht van Den Haag. Contacten tussen
bewoners met een andere cultuur, leeftijd,
afkomst, vaardigheden en waarden zijn
daarvoor zeer belangrijk.

2. Iedereen voorbereiden op de nieuwe economie
In vergelijking met de andere drie grootstedelijke
regio’s in Nederland valt op dat Den Haag de
afgelopen decennia achterblijft in de groei van
het aantal banen en inwoners. Den Haag is van
alle vier de grote steden het minst teruggeveerd
na de recente economische crisis (periode na
2010). De traditionele economische structuur in
Den Haag is relatief eenzijdig, en dus kwetsbaar.
Daarnaast blijft de banengroei achter bij de
bevolkingsgroei. Economische en technologische
ontwikkelingen zoals digitalisering dwingen ons
om te innoveren. We moeten ervoor zorgen
dat mensen, vooral onze jongste generatie,
en bedrijven voorbereid zijn op een nieuwe
economie.

Werken aan een inclusieve en verbonden stad vergt een integrale aanpak.
Beleid over de fysieke omgeving zoals over woningbouw, mobiliteit en
openbare ruimte is daarbij net zo belangrijk als sociaal beleid over jeugd,
ouderen, welzijn en onderwijs. We willen gelijke kansen voor alle kinderen en
ervoor zorgen dat alle inwoners – en in het bijzonder de meest kwetsbare
– hun weg weten te vinden naar de hulpbronnen die onze stad te bieden
heeft. Het is belangrijk dat professionals en vrijwilligers die met elkaar willen
samenwerken elkaar weten te vinden.
Een voorbeeld van zo’n integrale aanpak is de ontwikkeling van het Central
Innovation District (CID), een zone tussen en rond de treinstations Den Haag
Centraal, Hollands Spoor en Laan van NOI. Innovatiedistricten in andere steden
ontwikkelen zich nogal eens tot exclusieve zones voor hoogopgeleiden. Eén
van de uitgangspunten van het CID is om een district te ontwikkelen waar alle
mensen van Den Haag zouden kunnen werken, wonen en recreëren.

Daarom moeten we investeren in het aanleren van digitale vaardigheden die
nodig zijn in het dagelijks leven. Prioriteit is nodig voor initiatieven die zich
richten op mensen met weinig digitale vaardigheden, waaronder kinderen en
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Nieuwe technologieen hebben
de grootste meerwaarde wanneer iedereen er gebruik van kan maken. Om
de digitale geletterdheid van toekomstige werknemers te waarborgen, moet
meer aandacht worden besteed aan ICT-vaardigheden in het primair en
voortgezet onderwijs.
Zeker voor bedrijven geldt dat zij ook oog moeten hebben voor de risico’s
van digitalisering. Met name het midden- en kleinbedrijf kan nog stappen
maken om de digitale weerbaarheid en bedrijfscontinuïteit te verbeteren.
Den Haag huisvest een aantal bedrijven en instellingen uit de cyber security
sector, bijvoorbeeld in de The Hague Security Delta (HSD) of in het
InnovationQuarter (IQ). De HSD koppelt cyber security aan de arbeidsmarkt
door de verbinding tussen onderwijs en werkgevers te verbeteren en door
talent aan te trekken en te ontwikkelen. De strategie van het IQ is onder
meer gericht op innovatiethema’s zoals Cyber Security, Urban Security en
kritieke infrastructuur. De gemeente koppelt bedrijven aan deze thema’s.

Top 7 wensen
Uit onderzoek van de Haagse Hogeschool blijkt dat 60% van de mkb-bedrijven graag meer informatie zou hebben over
cyberbeveiliging en –veerkracht.

Den Haag Zuidwest heeft ook dringend zo’n aanpak nodig. De voorgestelde
herontwikkeling van woningen en openbaar vervoer biedt kansen om ook
sociale uitdagingen met betrekking tot werkgelegenheid, inclusiviteit en sociale
cohesie aan te pakken. De Regiodeal Zuidwest zal daar een rol bij gaan spelen.

42%

21%

60%

23%

30%

33%

37%
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INFORMATIE
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BEDRIJFS
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PENETRATIE
TEST

Bron: Haagse Hogeschool
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3. Aanpassen aan klimaatverandering
De zeespiegel stijgt. Daarom hebben we de
afgelopen tien jaar fors geïnvesteerd in onze
kustversterking. Op dit moment is de zeewering
zodanig versterkt dat deze tot 2050 voldoet
aan de normen. Desondanks is in de kustzone
blijvend aandacht nodig voor de zeewering
en veiligheid. Den Haag moet daarom haar
aansluiting bij de nationale ontwikkelingen van het
Deltaprogramma behouden.

Om te innoveren moeten initiatieven een aantoonbaar effect hebben,
moeten nieuwe financieringsmogelijkheden worden verkend en is
samenwerken met publieke en particuliere belanghebbenden noodzakelijk.
Door meerdere belangen te combineren, dragen de beste initiatieven voor
klimaatbestendigheid elke dag van het jaar bij aan de kwaliteit van onze stad.

Naast de stijgende zeespiegel zijn er
klimaatrisico’s in Den Haag door extreem weer,
zoals hittegolven, hevige regenval en droogte.
De infrastructuur van Den Haag is bestand tegen
onstuimig weer, maar door de klimaatverandering
moeten we rekening houden met (meer
langdurige) extremere weersomstandigheden.
Dat wordt door verschillende factoren
bemoeilijkt. Om te beginnen is 60% van
Den Haag privébezit. Dit beperkt de invloed
van de gemeente en maakt publiek-private
samenwerkingen essentieel. Ten tweede vragen
maatregelen die de stad klimaatbestendig maken
soms een aanzienlijke hoeveelheid financiële
middelen.

4. Verbeteren van risicobewustzijn en voorbereiden op
noodsituaties
Het is belangrijk dat de inwoners en bedrijven van
Den Haag op de hoogte zijn van de belangrijkste
risico’s en dat zij maatregelen nemen om deze
te voorkomen of de gevolgen te beperken. Door
duidelijk te maken wat risicobewust gedrag is,
zoals het opstellen van een noodplan of kijken
of het goed gaat met de buren, weten inwoners
en bedrijven wat ze kunnen doen om zichzelf en
anderen beter te helpen. Hulpdiensten kunnen
zich dan concentren op mensen die zichzelf echt
niet kunnen redden.

̆̆ Meer dan een derde (34%) van de Nederlanders weet niet
waar in hun omgeving de dichtstbijzijnde automatische externe
defibrillator (AED) is;
̆̆ Momenteel heeft Nederland alleen een passieve campagne over
voorzorgsmaatregelen voor noodsituaties, wat betekent dat
inwoners zelf op zoek moeten gaan naar informatie.
̆̆ Inwoners vinden dat het de taak van de overheid is om hen over
risico’s te informeren.
Bronnen: Nederlandse Hartstichting (AEDs), TNS-NIPO

Risicobewustzijn en het nemen van
voorzorgsmaatregelen voor noodsituaties,
hebben niet alleen betrekking op bewoners. Ook
systemen en vitale infrastructuur moeten bestand
zijn tegen shocks. Het beschermen van vitale
systemen vergt nauwe samenwerking tussen
private dienstverleners (die ongeveer 80% van
de Nederlandse vitale infrastructuur en diensten
in handen hebben), kennisinstellingen, het lokaal
bestuur en de rijksoverheid.

De Zandmotor is een kunstmatig schiereiland gemaakt uit zand nabij de kust van
Den Haag. Met behulp van de energie van de golven, stroming en wind verspreidt
het zand over de stranden, waardoor onze regio wordt beschermd tegen de zee.
Een bijkomend voordeel is dat de Zandmotor is uitgegroeid tot een ware hotspot
voor kitesurfers en natuurliefhebbers.

De boulevard van Scheveningen: een gezellige plek om te recreëren en tevens een belangrijke schakel in de Nederlandse kustbescherming.
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5. Samenwerken met partners in en buiten de stad
Complexe stedelijke uitdagingen vragen om
meerdere partners die met elkaar samenwerken
aan oplossingen. De gemeente Den Haag werkt
al veel samen met publieke en private partners
en gaat dat nog meer doen. Bij het uitvoeren van
de initiatieven in deze strategie is het zaak om als
één te denken en te handelen.

De ambitie van Den Haag om nog veerkrachtiger te worden vraagt ook
om bescheidenheid. Er is veel kennis en ervaring in Den Haag die we met
andere steden kunnen delen, maar we leren ook graag van andere steden en
uiteraard van onze eigen veerkrachtige en innovatieve inwoners.

Het 100 Resilient Cities-netwerk biedt grote
kansen om samen te werken met andere steden.
Dichtbij huis kan dat met Rotterdam, ook een stad
uit het 100 Resilient Cities netwerk. Door samen
te werken vergroot niet alleen de veerkracht van
de afzonderlijke steden, maar ook die van de regio.
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Een veerkrachtige kijk op
infrastructuur
75% van de wereldwijde
infrastructuur die in
2050 aanwezig zal zijn,
is nog niet gebouwd!

Innovatieve
kustverdediging
in Scheveningen Haven.
Combineren van de
economische functie van de
haven met investeringen
in kustverdediging.

Om de verwachte groei van de stad op te kunnen
vangen wordt in Den Haag op dit moment een groot
aantal infrastructuurprojecten uitgevoerd, gepland of
voorgesteld. Wat vandaag of morgen wordt gebouwd,
blijft nog decennialang staan. Dat betekent dat de
grote projecten die nu worden uitgevoerd heel wat
mogelijkheden bieden om de veerkracht van onze stad
te verbeteren. Een ontwikkeling van infrastructuur die
op veerkracht is gericht, vraagt om een ontwerp van
systemen die shocks en stresses kunnen weerstaan,
daarop kunnen reageren en zich gemakkelijk kunnen
aanpassen als dat nodig is. De principes van veerkracht
zijn ook belangrijk voor het ontwikkelingsproces van
infrastructuur. Door bijvoorbeeld belanghebbenden
te betrekken bij het besluitvormingsproces ontstaat
een inclusieve aanpak waarbij Den Haag zich voor kan
bereiden op verschillende toekomstscenario’s. Op
die manier worden alle systemen flexibel
genoeg om zich aan veranderende
omstandigheden aan te passen.

Het
verbinden van
Scheveningen
en Zuidwest met het
stadscentrum door een light-rail
vergroot de bereikbaarheid, geeft
betere alternatieven en maakt
een duurzame intensivering
mogelijk.

SCHEVENINGEN

LEIDEN

opgave voor ca
3.700 nieuwe woningen (kuststrook)

Versterking
van het bestaande
spoor door de
ontwikkeling van nieuwe
stations en meer
treinen.

Bestaande
middelen beter
benutten door
het sterfietsnetwerk
te ontwikkelen om
fietsgebruik beter te
faciliteren.

C.I.D

opgave voor ca
18.500 nieuwe
woningen
Intensivering
in Scheveningen,
Central Innovation
District, Binckhorst en
Zuidwest om aan de
vraag naar woningen
te voldoen.

ZOETERMEER

BINCKHORST
opgave voor ca
5.000 nieuwe
woningen

Ontwikkeling van mobiliteithubs en een
parkeersysteem
Developing
a parking system
dat alternatieven
biedtalternatives to
that provides
voor parkeren
in het
parking
in city centre.
stadscentrum.

ZUIDWEST GEBIEDSONTWIKKELING
(zie pagina 62)
opgave voor ca 3.500 nieuwe woningen

Resilience denken in ontwerp & oplevering
Inclusiviteit: Zorg voor grote betrokkenheid,
vermijd uitsluiting en realiseer gedeeld eigenaarschap

Vindingrijkheid: Zoek betere manieren om
bestaande bronnen te gebruiken. Identificeer
nieuwe kennis en technologieën.

Integraal: Denk aan de synergie tussen
verschillende systemen en breng de diverse
belanghebbenden bij elkaar

Redundantie: Bouw reservecapaciteit in zodat
systemen, onder extreme druk van buitenaf, nog
kunnen blijven functioneren.

Flexibiliteit: Ontwerp en plan projecten zodat ze
kunnen voldoen aan snel veranderende behoeften
en omstandigheden

Reflectievermogen: Leer van ervaringen uit het
verleden om betere infrastructuur te bouwen en
beslissingen te nemen.

Robuustheid: Creëer systemen die verstoringen
makkelijk en veilig opvangen, zelfs als deze de
capaciteit van het systeem ver oprekken.
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DELFT

ROTTERDAM

Schematische kaart gebaseerd op materiaal afkomstig uit de Agenda ruimte
voor de stad (2016), Schaalsprong openbaar vervoer Den Haag en regio
(2018) en het Coalitie Akkoord (2018).
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Van kans naar werkelijkheid
In dit hoofdstuk verleggen we onze aandacht van uitdagingen en
mogelijkheden naar concrete initiatieven die ons helpen onze visie
voor een veerkrachtiger Den Haag werkelijkheid te laten worden.

1.1 School of Shapers

1.2 Onderzoeken hoe vaders geholpen kunnen worden om radicalisering te signaleren, te
voorkomen en te bestrijden.
1.3 Begeleiding voor inwoners met complexe problemen
1.4 Schuldenlab 070

Schaal 1:
Veerkrachtige
mensen

1.5 Haagse Makkers
1.6 Weekend- en zomerscholen
1.7 Techniek Innovatie Huis (TIH)
1.8 Maker Education
1.9 Kinderen voorbereiden op een digitale toekomst
1.10 Computervaardigheden voor ouderen

Werken aan een verbonden stad
waar iedereen mee kan doen

1.11 Een lang, gezond en zelfstandig leven
1.12 Klimaatadaptatie en resilience in het onderwijs

VISIE

Samenwerken
met partners
in en buiten de
stad

2.1 Weerbaar Zuidwest: openbaar vervoer als versneller voor wijkontwikkeling

Den Haag is sterk en
rechtvaardig. We zijn een
diverse, bruisende en veilige
stad waar iedereen welkom is.
We leggen contact met elkaar,
onze regio en de wereld en
dat helpt ons om kansen te
benutten en toekomstige
uitdagingen aan te gaan.

Schaal 2:
Iedereen
voorbereiden
op de nieuwe
economie

Leefbare en
verbonden wijken

2.2 SOZA samenwonen, samen werken en samenleven
2.3 Resto vanHarte
2.4 De Schilderswijk Moeders
2.5 Vreedzame Wijk
2.6 Maatschappelijke stage voor nieuwe politieagenten (de Culturele Wasstraat)
2.7 Den Haag vergroenen met Operatie Steenbreek
2.8 Tiny Forests
2.9 Urban Waterbuffer
2.10 Risicocommunicatie verbeteren door wijkbewoners en risico-experts bij elkaar te brengen.
2.11 Den Haag Internationale Zone – innovatie in beveiliging
2.12 Burger Alert Real Time (BART! 2.0)

Schaal 3:
Verbeteren van
risicobewustzijn
en voorbereiden
op noodsituaties

Aanpassen aan
klimaatverandering

Sterke en
rechtvaardige stad

3.1 Haags Economisch InterventieTeam (HEIT)
3.2 Cyber Resilience Community Platform Den Haag
3.3 Smart City IoT Monitor
3.4 P@CT
3.5 Gegevensweg
3.6 Hâck Den Haag

Onze initiatieven kunnen worden ondergebracht in drie categorieën:
Nieuwe kansen: Een nieuw project of programma dat meerdere
kansen benut om de veerkracht van Den Haag te versterken. RTH
speelt een grote rol in de uitvoer ervan, in samenwerking met andere
partners.
Ondersteunen en verstevigen – Een bestaand of nieuw initiatief dat
de veerkracht van Den Haag vergroot. RTH kan het bereik uitbreiden
naar andere delen van de stad of naar nieuwe doelgroepen, helpen om
nieuwe partners te betrekken, onderzoek verrichten om de aanpak te
verfijnen, of expertise inschakelen uit het 100RC-netwerk.
In de schijnwerper – Een bestaand initiatief dat aansluit bij de visie
van de Resilience Strategie. Op dit moment is bij deze initiatieven geen
specifieke rol voorzien voor RTH, maar in sommige gevallen wordt dat
wel nader bekeken. Dergelijke initiatieven staan in de strategie om onze
best practices aan andere steden te tonen en om ze onder de aandacht
te brengen bij mogelijke toekomstige partners.

3.7 Veerkracht en klimaatadaptatie standaard opnemen in tenders
3.8 Klimaatinterventies met de grootste impact bepalen
3.9 Koelere en groenere schoolpleinen in de stad

Schaal 4:
Samenwerken in de regio,
Nederland en de rest van de wereld

3.10 Meer groene daken
3.11 Gemeentelijke handhavers- en toezichthouders trainen om verdacht gedrag te herkennen
4.1 Resilience training voor de gemeente Den Haag
4.2 Uitbreiden van de mogelijkheden voor Social Return on Investment
4.3 Initiëren internationaal netwerk cyber resilient cities
4.4 Identificeren en verkleinen van de risico’s van afhankelijkheden tussen vitale diensten
4.5 Cybergevolgbestrijding G4
4.6 Coastar Project

Nieuwe kans

Ondersteunen en verstevigen

In de schijnwerper

Primaire Kans

Aanverwante kans
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Hoe zijn de initiatieven te lezen?
Type
Initiatief

Schaal van
het initiatief

Details over
implementatie

Resilience Kansen

Sustainable Development Goals (SDGs)
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Individuen en gezinnen helpen om de eigen
veerkracht te vergroten om in te kunnen
spelen op veranderingen en risico’s.
Een stad is zo sterk als haar bewoners. Gelukkig wonen er in
Den Haag ontzettend veel unieke en getalenteerde mensen.
De meesten van hen bloeien in goede tijden en komen
ook weer op hun pootjes terecht als ze een tegenslag te
verwerken krijgen.

Den Haag is een stad van contrasten en niet al onze
bewoners krijgen eenzelfde start. Een matige fysieke,
mentale, sociale of financiële gesteldheid beperkt de
veerkracht van sommige inwoners. Vooral deze mensen
kunnen hulp gebruiken om de eigen veerkracht en die van de
mensen om hen heen te versterken.

Persoonlijke veerkracht houdt onder meer in dat je
risicobewust bent en dat je in mentaal, fysiek, sociaal
en financieel opzicht in staat bent om tegenslagen op te
vangen. Echter, wanneer het al een uitdaging is om in de
dagelijkse levensbehoeften te voorzien, wordt het lastiger
om rekening te houden met toekomstige risico’s.

Dit hoofdstuk gaat over kansen voor bewoners om hun
veerkracht te vergroten, te werken aan hun eigen vangnet
en nieuwe vaardigheden te ontwikkelen om in te kunnen
spelen op veranderingen en risico’s.

In dit hoofdstuk worden initiatieven beschreven die zich richten op
individuen. De initiatieven:
̆̆ bieden educatieve kansen voor jong en oud om bij te blijven in een
veranderende wereld.

SCHAAL 1

VEERKRACHTIGE MENSEN
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̆̆ brengen bewoners in contact met diensten die ze zowel in goede als in
slechte tijden nodig kunnen hebben;
̆̆ helpen problematische schulden te voorkomen of op te lossen;
̆̆ vergroten het bewustzijn van bewoners over risico’s en de mogelijkheden
om zich hierop voor te bereiden.
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School of Shapers - class of 2018

1.1 School of Shapers
Den Haag is de thuisbasis van vele inspirerende vrijwilligers en professionals die
bijdragen aan de veerkracht van de stad. Door deze mensen samen te brengen en
hen een opleidingsprogramma aan te bieden, kan hun impact worden vergroot en
kunnen verbindingen ontstaan tussen de verschillende gemeenschappen die ze
vertegenwoordigen.

WIE?
Lead: Umar Mirza, MDI consultants
Partners: Gemeente Den Haag (RTH, DPZ, Directie Veiligheid), Leiden University, de Rotterdam School of
Management, het Nationale Theater, de Maatschappelijke Alliantie en nog vele anderen.

WANNEER & HOE?
De pilotklas is in november 2018 gestart.
Deze pilot wordt in de eerste helft van 2019 afgerond en geëvalueerd.
De leerpunten worden meegenomen bij het samenstellen van het programma van een volgende klas.
Ontwikkeling van een proces om de initiatieven nationaal en wereldwijd op te schalen

WAAROM?
In Den Haag wonen veel geëngageerde mensen die met
energie en toewijding werken om gemeenschappen, buurten,
bedrijven, verenigingen en andere organisaties sterker en
veerkrachtiger te maken. Deze mensen hebben een positieve
impact op de stad en geven deze mede vorm. Ze zijn de
‘shapers’ van Den Haag. Nieuwe vaardigheden kunnen deze
mensen helpen om nog meer impact te hebben.

bestuur. Samen met een coach gaan ze op zoek naar manieren om
wat ze hebben geleerd toe te passen in hun eigen gemeenschap,
vereniging of organisatie.
De School of Shapers vormt een platform om de shapers met
elkaar in contact te brengen, hun netwerk uit te breiden en hun
collectieve denkkracht te benutten.

WAT?
De School of Shapers, opgericht door Umar Mirza, is een
professioneel opleidingsprogramma dat de shapers nog sterker
maakt en hen met elkaar in contact brengt.
Een klas van 10 tot 15 shapers neemt deel aan een programma
dat 8 tot 10 weken duurt en dat hen in staat stelt en motiveert om
hun (vrijwilligers)werk naar een hoger niveau te tillen. De shapers
worden door experts getraind op het vlak van strategie, media,
lobbyen, leiderschap, veerkracht, marketing, management en
42

Door onze shapers samen te brengen, wil de School of Shapers
bruggen bouwen tussen de verschillende gemeenschappen die ze
vertegenwoordigen. De School of Shapers faciliteert en bevordert
samenwerking tussen shapers, wat leidt tot een bruisend alumni
netwerk. Het gevolg is meer sociale cohesie in onze stad en dat is
essentieel voor onze veerkracht.

100RC NETWERK INSPIRATIE

Glasgow: Sleutelfiguren in de samenleving
versterken
Ook Glasgow heeft ervaring met community leaders (sleutelfiguren uit de
gemeenschap) die bijdragen aan oplossingen voor sociale uitdagingen. Als onderdeel
van Glasgow’s Resilience Strategy wil Glasgow achterhalen hoe de stad zoveel
mogelijk baat kan hebben van de inzet van deze community leaders. Het initiatief
moet community leaders ondersteuning en handvatten bieden waarmee zij nog meer
impact kunnen hebben op hun lokale gemeenschap.
In Den Haag laten we ons graag door het voorbeeld van Glasgow inspireren. Ook in
Den Haag zijn de connecties en kennis van sleutelfiguren uit onze wijken onmisbaar
voor het vergroten van de veerkracht.
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100RC NETWERK INSPIRATIE

WIE?

Montreal: Een centrum voor
de preventie van radicalisering

Lead and Partners: Gemeente
Den Haag (RTH met de Directie
Veiligheid)

WANNEER?
2019

Montréal’s Resilient
City Strategy

Het Centre for the Prevention of Radicalization
Leading to Violence (CPRLV) is een nieuw en uniek
initiatief uit de stad Montreal. Het CPRLV is een
onafhankelijke non-profitorganisatie met als doel
om radicalisering te voorkomen en mensen uit de
omgeving van geradicaliseerde personen, zoals
vrienden en familieleden, leraren, professionals,
hulpverleners en buurtwerkers te steunen. Het
CPRLV probeert ook hate-crime te voorkomen en
slachtoffers daarvan te ondersteunen. .

Illustratie: Haagse aanpak tegen radicalisering en polarisatie

1.2 Onderzoeken hoe vaders
geholpen kunnen worden om
radicalisering te signaleren, te
voorkomen en te bestrijden

Den Haag past zowel harde als zachte maatregelen toe in haar aanpak om radicalisering en polarisering te voorkomen en tegen
te gaan. De aanpak erkent dat polarisatie en radicalisering niet alleen een veiligheidsuitdaging zijn, maar vooral een brede
maatschappelijke opgave. Dat maakt een brede aanpak nodig die zich ook richt op integratie, onderwijs, werkgelegenheid,
participatie en emancipatie. Algemene maatregelen worden aangevuld met doelgerichte interventies gericht op specifieke
personen of groepen.
In Den Haag is het beleid met betrekking tot radicalisering en polarisatie gebaseerd op vier speerpunten:
1.
2.
3.
4.

Netwerk en communicatie
Kennis en vaardigheden
Versterken maatschappelijke weerbaarheid
Persoonsgerichte aanpak, uitgevoerd via het concept van zogenaamde veiligheidshuizen. Dat zijn netwerkverbanden
die partners uit de strafrechtketen, de geestelijke gezondheidszorg en het lokaal bestuur met elkaar linken.

Voortbouwend op de lessen die zijn getrokken uit succesvolle programma’s in
Den Haag, onderzoekt dit initiatief hoe vaders – meer dan nu het geval is - deel
kunnen uitmaken van de gezamenlijke inspanning om radicalisering te signaleren,
te voorkomen en te bestrijden
WAAROM?
De aanpak van radicalisering heeft meer effect wanneer
meerdere partijen met elkaar samenwerken. Ook in Den Haag
zijn daar goede voorbeelden van. Eén daarvan is gericht om
moeders te helpen om radicalisering te voorkomen, te signaleren
en tegen te gaan. Moeders zijn vaak een van de eersten die
merken wanneer hun kind vatbaar wordt voor extremistische
ideologieën. Ze kunnen dan een belangrijke rol spelen bij het
herstellen en/of versterken van de verbinding van kinderen met
de Haagse samenleving.
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Deze redenering is ook van toepassing op vaders. Echter, Den
Haag heeft momenteel geen vergelijkbaar initiatief dat zich op
deze doelgroep richt. Mogelijk is het effectief om ook vaders te
ondersteunen met kennis en hulpmiddelen om te reageren op
tekenen van radicalisering.

WAT?
Het ondersteunen van vaders brengt mogelijk andere
uitdagingen met zich mee en vereist wellicht een andere
aanpak dan bij moeders. Om te zorgen dat een nieuw
programma op voorhand kansrijk is, ondersteunt de gemeente
Den Haag een studie naar de mogelijkheden, barrières en
succesfactoren van een initiatief dat zich op vaders richt.
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WAT?
In Den Haag zijn al goede stappen gezet om
verschillende soorten ondersteuning in samenhang
aan te bieden. Door gebruik te maken van de
hulpmiddelen van het 100RC-netwerk, zoals
deskundigen, platformpartners en de ervaring van
andere steden, onderzoekt RTH de mogelijkheden
om de samenwerking tussen de verschillende
hulpverlenende partijen verder te versterken.

WIE?

Lead: Gemeente Den Haag: OCW, SZW
Partners: Meerdere partners waaronder woningcorporaties,
welzijnsorganisaties, de GGZ, vrijwilligersorganisaties, scholen, zorgaanbieders, diverse gemeentelijke diensten en teams en nationale overheid.

WANNEER & HOE?
In 2019 onderzoekt de stad nieuwe mogelijkheden om de begeleiding van
bewoners met complexe problemen verder te versterken, bijvoorbeeld
door ondersteuning om meer mensen te helpen en nieuwe partners aan te
trekken.

Illustratie: Intermediairen Contactpunt
Professionals komen soms in contact met mensen met dringende financiële of sociale problemen die buiten hun werkveld of
expertise vallen. In zulke gevallen kunnen professionals contact opnemen met het Intermediairen Contactpunt (ICP) van de
gemeente Den Haag.

1.3 Begeleiding voor inwoners met
complexe problemen
Een stad is slechts zo sterk als de meest kwetsbare bewoners. De ondersteuning
van deze doelgroep wordt breed opgepakt, zowel door gemeentelijke diensten
en teams als door andere organisaties in de stad. Zeker bij complexe en onderling
gerelateerde problemen geldt dat de effectiviteit van deze inspanningen groter is
wanneer diensten, teams en organisaties met elkaar samenwerken.

Nadat een professional een zaak meldt, kan het ICP helpen om de basisvoorzieningen van mensen veilig te stellen, bijvoorbeeld
door ervoor te zorgen dat mensen niet uit hun huis worden gezet en dat elektriciteit, gas en water niet worden afgesloten.
Vervolgens kan het ICP een verwijzing verzorgen naar professionals en organisaties die kunnen bijdragen aan een oplossing
voor de langere termijn In 2017 ontving het ICP 6317 meldingen, waarvan 354 crisismeldingen. Daarnaast voerde het ICP
ongeveer 12.400 telefoongesprekken met professionals om raad te geven.
Ben jij een professional die zich ernstige zorgen maakt over het welzijn van een cliënt? Neem dan contact op met het
Intermediairen Contactpunt.
www.denhaag.nl/meldcode of intermediairencontact@denhaag.nl

WAAROM?
Verschillende gemeentelijke diensten en teams werken
samen met organisaties in de stad aan oplossingen die voor
stabiliteit zorgen, het welzijn verbeteren, de zelfredzaamheid
doen toenemen en het vermogen van mensen om aan onze
maatschappij deel te nemen vergroten. Zeker bij complexe
casuïstiek geldt dat ondersteuning het meest effectief
is wanneer deze partijen een gezamenlijke en op elkaar
afgestemde inspanning leveren. Dat is niet alleen in het belang
van hulpbehoevende inwoners, maar heeft ook grote waarde
voor de stad als geheel.

De combinatie van sociaal-economische en psychosociale
problemen kan een enorme impact hebben op iemands
gezondheid, zijn of haar vermogen om een huishouden te
voeren, een baan te vinden en te behouden, te studeren en
relaties te onderhouden. Het verwerken van bijkomende
tegenslagen wordt dan nog moeilijker.
Van de huishoudens met kinderen in Den Haag:
̆̆ zijn er 24.000 gezinnen met sociaal-economische
problemen;
̆̆ zijn er bijna 9000 gezinnen waarin de ouders
psychosociale problemen hebben;

Een haagse
burger
heeft hulp
nodig

De haagse burger
is zelfredzamer en
financieel stabiel

Problemen op verschillende leefgebieden en de
samenhang hiervan in
kaart brengen

̆̆ zijn er 7500 gezinnen waarin de kinderen psychosociale
problemen hebben.

Creëren van een
stabiele financiële
situatie

Samen met de klant plan
van aanpak opstellen

Met samenwerkingspartners
de benodigde ondersteuning
regelen

Bron: CBS / Nederlands Jeugdinstituut 2017
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Bevorderen van
de zelfredzaamheid,
het welzĳn en naar
vermogen mee
kunnen doen
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Illustratie: Sociaal Hospitaal

1.4 Schuldenlab070
‘It takes a city to solve debt’. Werken aan financiële en sociale hulpbronnen
om de veerkracht te versterken.
Een schuldenvrij Den Haag! Dat is het doel van het Schuldenlab070. In het Schuldenlab070 werken meer dan 25 particuliere
en publieke partners samen om innovatieve oplossingen voor schulden en armoede te ontwikkelen, te testen en te
evalueren. Schuldenlab070 maakt gebruik van innovatieve financieringsmethoden zoals Social Impact Bonds. Het motto
van het SchuldenLab070 ‘It takes a city to solve debt’ weerspiegelt de integrale benadering gericht op het voorkomen en
oplossen van problematische schulden. Dit initiatief in Den Haag is onlangs opgeschaald naar nationaal niveau, onder de
naam SchuldenlabNL.
Heeft u financiële hulp of ondersteuning nodig? Neem dan contact op met een van de acht districtskantoren in Den Haag.
Of kijk online op www.helpdeskgeldzaken.nl
Lead: Schuldenlab 070
Partners: Eneco, CZ, Staedion, Philadelphia, Xtra Welzijn, Stichting samenwerking sociale fondsen, Haag Wonen, InHolland
Hogeschool, AEGON, CAL, ADG Dienstengroep, ASN Bank, Dunea, Missing Chapter, Fonds 1818, Rabobank, VGZ,
Reclassering Nederland, Society Impact, De Haagse Hogeschool, SVB, HTM, Vestia, CTH en de ING Bank.

Wethouder Bert van Alphen:
“Armoede is een van de laatste taboes in Nederland. Mensen vinden het vaak moeilijk om
er voor uit te komen, waardoor het extra moeilijk is om hen te helpen. Het is belangrijk
schuldenproblematiek uit de taboesfeer te halen.”

SAMEN MAKEN WE DEN HAAG SCHULDENZORGVRIJ!
INNOVATIETHEMA’S
- Huisvesting voor financieel kwetsbare burgers
- Financieel gezond na de diploma uitreiking
- Financiële stabiliteit bij (Licht)
Verstandelijk Beperkten
- Financieel gezond de arbeidsmarkt op
- Financieel gezond met Sport
- Energiebesparing
- Schuldenvrij in de maatschappij

Naar schatting 3000 gezinnen in Den Haag hebben te maken met een combinatie van financiële, sociale en
gezondheidsproblemen. Deze gezinnen krijgen hulp van meerdere hulpinstanties. De coördinatie van hulp is complex en leidt vaak
tot een niet optimale samenwerking en gebruik van middelen. Het Sociaal Hospitaal, een initiatief van het SchuldenLab070, helpt
deze gezinnen de bureaucratische wegen te bewandelen en de beschikbare hulpinstanties en financiële subsidies te vinden. Het
doel is de zorg te optimaliseren voor gezinnen die dat het hardst nodig hebben.
Het Sociaal Hospitaal wordt gefinancierd door middel van Health Impact Bonds. Dit is een ‘pay for success’-contract waarbij een
private investeerder, in dit geval verzekeraar CZ, het project financiert. Wanneer de vooraf vastgestelde resultaten worden bereikt,
betaalt de gemeente Den Haag de investering met rente terug aan de investeerder.
Partners: CZ, Gemeente Den Haag, Sociaal Hospitaal, School voor Publieke Waarden

Illustratie: Jongeren Perspectief
Fonds

Illustratie: Amargi
Amargi – ook een Schuldenlab 070-initiatief – benut de
kracht van vrijwilligers om inwoners met een laag inkomen
te helpen rond te komen en mogelijkheden te vinden om
geld te besparen.

Een ander initiatief van Schuldenlab 070 is het Jongeren
Perspectief Fonds (JPF). Dit initiatief is gericht op jongeren
van 18 tot 27 jaar met problematische schulden.
Het JPF biedt deelnemers een gepersonaliseerd
schuldverlichtingsprogramma. In ruil daarvoor moeten ze
instemmen met een persoonlijk herstelplan, waaronder
een verklaring dat hij of zij naar school gaat of werk heeft.
Afhankelijk van hun inkomen betalen deelnemers hun
schulden in natura af door middel van een maatschappelijke
stage.

Samen met een vrijwilliger stelt de deelnemer een
budgetplan op en controleert hij of zij of alle mogelijke
bronnen van inkomenssteun worden benut. De vrijwilliger
biedt instrumenten die de deelnemers kunnen helpen
zich aan hun budgetplan te houden. Een voorbeeld
hiervan is de deelnemer bekend te maken met het tweerekeningensysteem, met een rekening voor de kosten
van levensonderhoud en een andere rekening voor de
vaste lasten en om te sparen. Vaste lastenontvangers en
schuldeisende partijen worden gevraagd in gesprek te
gaan met mensen met achterstanden om op die manier
tot vroege interventie te komen.

Om een duurzame oplossing voor hun financiële situatie te
bieden, krijgen deelnemers een coach die hen helpt met de
uitvoering van het herstelplan. Tevens volgen ze cursussen
waar ze leren verstandig met hun geld om te gaan. Hierdoor
wordt een terugval waarbij ze opnieuw problematische
schulden maken voorkomen en worden voor de
maatschappij toekomstige kosten bespaard, bijvoorbeeld in
verband met een uitzetting of maatschappelijke hulp.

Partners: ASN Bank, Aegon, Dunea, Eneco, CTH, Haag
Wonen, Staedion

De gemeente Den Haag financiert de opstartfase van dit
initiatief. Sinds 2017 leveren particuliere beleggers (Aegon
en ING) ook een financiële bijdrage.
Partners: Aegon, Gemeente Den Haag, ING,
Society Impact

- Sociaal Incasseren
- Leefstijl en financiën in balans
- Scheiden en schulden

100RC NETWERK INSPIRATIE

Los Angeles: het vergroten van financiële vaardigheden
PREVENTIE

CURATIE

VROEGE
INTERVENTIE
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Resilient Los Angeles implementeert een initiatief om bewoners te leren verstandig met
geld om te gaan. Het initiatief bouwt voort op bestaande programma’s voor financiële
begeleiding. Het voorbeeld uit Los Angeles onderstreept hoe belangrijk het is om publieke
en private partijen bijeen te brengen om schulden en armoede aan te pakken.
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1.5 Haagse Makkers

1.6 Weekend- en
zomerscholen

De vrijwilligers van de Haagse Makkers helpen nieuwkomers op weg in Den
Haag.

Door kansengelijkheid te bevorderen, helpen weekend- en zomerscholen
het potentieel van de Haagse jeugd te ontsluiten.

Den Haag kent verschillende buddy-netwerken die vrijwilligers in contact brengen met mensen die wat extra ondersteuning kunnen
gebruiken. Buddynetwerken dragen direct bij aan de veerkracht van de stad omdat ze bewoners helpen te participeren en bij te
dragen aan de Haagse samenleving.

Een van de belangrijkste educatieve ambities van Den Haag is om alle kinderen – ongeacht hun achtergrond – de kans te bieden
tijdens hun hele schoolloopbaan het beste uit zichzelf te halen. Ouders, scholen, programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie
en buitenschoolse initiatieven dragen allemaal aan deze ambitie bij.

Haagse Makkers, een initiatief van SamenHaags, is een voorbeeld van een buddynetwerk dat specifiek gericht is op mensen die pas
naar Nederland zijn geïmmigreerd. Nieuwkomers kunnen gebruik maken van een app waarmee ze op basis van gedeelde interesses en
kenmerken worden gematcht aan een Haagse Makker. Deze makker laat de nieuwkomer kennismaken met Den Haag en zijn of haar
eigen netwerk.

Den Haag kent verschillende weekend- en zomerscholen en zogeheten wijkuniversiteiten. Sommige bieden extra taal- en
rekenlessen aan, terwijl anderen de horizon van kinderen willen verbreden door ze hun talenten te laten ontdekken en hun
wereldbeeld te verruimen (mensen ontmoeten, plaatsen bezoeken).

Door samen dingen te ondernemen, Nederlands te spreken en de stad te leren kennen, draagt dit initiatief ertoe bij dat nieuwkomers
hun weg vinden in de Haagse samenleving en daaraan bij kunnen dragen.
Lead: Gemeente Den Haag: SamenHaags

Weekendscholen, zomerscholen en wijkuniversiteiten bevorderen kansengelijkheid voor kinderen en dragen bij aan het sociaal
kapitaal van onze stad. Den Haag blijft zoeken naar andere mogelijkheden en initiatieven die bij deze doelstellingen aansluiten.
Lead: Diverse weekend- en zomerscholen en wijkuniversiteiten. Primair en voortgezet onderwijs.

Wethouder Robert van Asten:
“Alle kinderen verdienen een gelijke kans op goed
onderwijs. Bovendien is lesgeven op de weekendschool
ontzettend leuk.”
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Kinderen van de IMC weekendschool
bezoeken de Haagse brandweer
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1.7 Techniek Innovatie
Huis (TIH)
Kennis en middelen samenbrengen onder één dak om te werken aan 21st
century skills.
TIH werkt samen met studenten en het bedrijfsleven om jongeren te helpen de snel opkomende innovaties bij te houden. In
dit project ontwikkelen studenten hun vaardigheden die te maken hebben met virtual reality, robotisering, 3D-printen en
‘serious gaming’. Studenten passen hun kennis en vaardigheden toe in echte casestudies. Het project biedt bedrijven ook de
gelegenheid het denkvermogen van jonge studenten in te zetten om huidige uitdagingen het hoofd te bieden.
TIH is een innovatief gebouw met de meest geavanceerde apparatuur. Het combineert de middelen van vier afdelingen
van ROC Mondriaan: Technologie en ICT; Bouw en infrastructuur; Metaal, Elektrotechniek en Installaties, en Automobiel en
Mobiliteit.
Het TIH is ook een plaats waar deskundigen uit de particuliere sector en van het ROC Mondriaan studenten opleiden op
het gebied van nieuwe technologieën. Hoewel dit initiatief zich richt op het voortgezet onderwijs kan het ook worden
uitgebreid naar het primair onderwijs.
Lead: Gemeente Den Haag: OCW, ROC Mondriaan, lokale bedrijven en start-ups. Gefinancierd door het ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

1.8 Maker Education
Uitvinders in de maak! Investeren in 21st century skills zoals computationeel
denken bereidt onze jeugd voor en draagt daarmee bij aan een
toekomstbestendige economie.
WAAROM & WAT?

WIE?

Innovaties zoals 3D-printen zorgen voor een razendsnelle
transformatie van sectoren, variërend van voedselproductie
tot textielproductie en de bouwsector. Traditionele banen
in deze sectoren zullen waarschijnlijk veranderen. Als we
geen actie ondernemen, zullen we er niet in slagen om de
nieuwe arbeidsmogelijkheden die deze innovaties met zich
meebrengen, te benutten.

Lead: Arjan van der Meij
Partners: RTH, Per-Ivar Kloen (een FabLearn companion
van Stanford University), Lucas education

WANNEER & HOE?

De creatieve industrie wordt steeds belangrijker voor
onze economie. Technologieën zoals 3D-printen en
programmeerbare elektronica maken het makkelijker om een
idee werkelijkheid te laten worden. Maker Education is een
buitenschoolse activiteit die kinderen de mogelijkheid biedt om
met verschillende technologieën te experimenteren waarbij
ze van consumenten in uitvinders veranderen. Dit ontwikkelt
de 21st century skills en trekt mogelijk meer meisjes naar het
techniekonderwijs. Op deze manier zetten we de traditie van
Nederland voort als een land dat ‘maakt en ontwerpt’.
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In 2019 zal Den Haag identificeren welke lessen er
getrokken kunnen worden uit initiatieven van andere
steden, zoals het FABlab@schooldsk in Vejle (zie pagina
55), en hoe dit kan worden toegepast op het Maker
Education programma.
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WIE?
Lead: Gemeente Den Haag: OCW, DSO, RTH
Partners: CoderDojo, Future Minds, basisscholen en vele
anderen

WANNEER & HOE?
Den Haag zal in 2019 mogelijkheden gaan onderzoeken
om de impact van succesvolle initiatieven te vergroten
en mogelijk te integreren in het curriculum van het
primair onderwijs.

1.9 Kinderen voorbereiden op
een digitale toekomst
Digitale technologie wordt steeds belangrijker. Er bestaan meerdere succesvolle
initiatieven die de nieuwe generatie daarop voorbereiden. Hierop voortbouwend
zal dit initiatief onderzoeken hoe deze inspirerende projecten meer kinderen in Den
Haag kunnen bereiken.

Wethouder Saskia Bruines:
“Het is van groot belang dat leerlingen van jongs af aan
wegwijs worden in de digitale wereld.”
CoderDojo workshop over 3d printing

100RC NETWERK INSPIRATIE

WAAROM & WAT?

Vejle: Het FABlab@schoolsdk-initiatief

In Den Haag zijn er meerdere initiatieven die jongere generaties
moeten voorbereiden op een snel veranderende digitale
toekomst. In deze projecten komen schoolkinderen samen om
nieuwe vaardigheden te leren en samen te experimenteren. Het
doel is om kinderen te helpen om ondernemende, creatieve
en maatschappelijk betrokken burgers te worden die goed
voorbereid zijn op een veranderende samenleving. Het is
essentieel dat deze initiatieven veel meer kinderen uit Den
Haag bereiken.
̆̆ CoderDojo is een wereldwijde non-profitbeweging,
opgezet in Ierland door James Whelton en Bill Liao.
CoderDojo brengt kinderen van 5 tot 17 jaar samen om
van vrijwilligersmentoren te leren wat er komen kijken

bij programmeren en appontwikkeling.
̆̆ FutureMindz is ontworpen en gerealiseerd in
samenwerking met scholen en de gemeente Den Haag.
Dit initiatief ontwerpt en begeleidt op maat gemaakte
lessenreeksen over gamification en 21st century skills.
Hieronder vallen activiteiten zoals drone races, een
tweedaagse teamactiviteit om cyber-gerelateerde
problemen op te lossen en een skills camp waar
kinderen in teamverband met de laatste technologieën
kunnen kennismaken.

In samenwerking met de gemeente Aarhus, de gemeente
Silkeborg, de Stanford University en de universiteit van
Aarhus biedt de gemeente Vejle studenten de gelegenheid
nieuwe digitale technologieën te onderzoeken, te testen en te
ontwerpen. In het kader van de wereldwijde FABlab-beweging
(Fabrication Laboratory),die ook actief is in Den Haag, biedt dit
initiatief studenten inzicht in de banen van de toekomst en laat
hen aan de slag gaan als ontwerpers en probleemoplossers.
We zijn er in Den Haag stellig van overtuigd dat investeren in de
digitale vaardigheden van kinderen een belangrijk onderdeel voor
veerkracht is. De ervaring die in Vejle is opgedaan, kan worden
toegepast in het programma MaakOnderwijs.
Credit: Simon Jeppesen
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1.11 Een lang, gezond en
zelfstandig leven
Nieuwe technologieën kunnen oudere bewoners helpen een gezonder,
actiever en onafhankelijker leven te leiden. Dit initiatief richt zich op een
beter begrip van de behoeftes van ouderen en daarop aansluitend een aantal
nieuwe technologische middelen te testen.
Door een vergrijzende bevolking neemt het percentage inwoners dat speciale ondersteuning nodig heeft toe. iZi Gezond
Lang Thuis wil in samenwerking met bewoners op zoek gaan naar technologische oplossingen voor de dagelijkse taken
van oudere inwoners, zodat ze gezond en zelfstandig in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Voorbeelden hiervan zijn
nieuwe vormen van persoonlijke alarmsystemen, op afstand bestuurbare verlichting, ramen die op afstand kunnen worden
geopend, sociale en huishoudelijke robots en tablets en smartphones voor senioren. Het project wordt uitgevoerd op
basis van de wensen en behoeften van oudere inwoners. Binnen dit initiatief doen ongeveer 150 oudere inwoners in een
testomgeving ervaring op met een aantal systemen, apparaten en aanpassingen. Op basis van hun feedback, worden
favoriete concepten verder ontwikkeld.

1.10 Computervaardigheden
voor ouderen

Lead: Gemeente Den Haag: OCW, Smart The Hague
Partners: Universiteit van Leiden, HaagWonen, TU Delft, World Startup Factory, Haagse Hogeschool, Xtra

Het verzekeren van toegang tot digitale technologieën is een van de sleutels tot
een inclusieve maatschappij. Oudere bewoners verdienen daarbij extra aandacht.
Dit initiatief biedt hen vaardigheden zodat zij ook van de voordelen van nieuwe
technologie gebruik kunnen maken.
WAAROM?
zorgen dat het voor zoveel mogelijk mensen aantrekkelijk en
beschikbaar is.

Ouderen behoren tot één van de kwetsbaarste groepen in
een gedigitaliseerde maatschappij. Sommige ouderen hebben
er veel moeite mee om zich aan nieuwe technologie aan te
passen, waardoor ze mogelijk geen toegang meer hebben tot
belangrijke diensten.

WIE?

WAT?

Lead: Bibliotheek van Den Haag, Stichting MOOI

De Centrale Bibliotheek van Den Haag biedt met de steun
van Stichting MOOI twee uur durende cursussen aan
om ouderen te helpen basis computervaardigheden en
technologische vaardigheden te ontwikkelen. Deze cursussen
worden tegen zeer lage kosten aangeboden. Deelnemers
leren hoe ze met behulp van computers, tablets en apps
e-mails kunnen versturen, gebruik kunnen maken van diverse
e-overheidsdiensten en online formulieren kunnen invullen.
Het is de bedoeling het project op te schalen en ervoor te

Partner: RTH

WANNEER & HOE?
Geïnteresseerd om dit project te ondersteunen? We zijn op
zoek naar nieuwe partners die ons kunnen helpen dit initiatief
op te schalen.
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Wethouders Kavita Parbhudayal en Saskia Bruines bedanken de deelnemers voor hun bijdrage aan het
programma iZi Gezond Langer Thuis, dat de World Smart City Award prijs won
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1.12 Klimaatadaptatie en
resilience in het onderwijs
Inspanningen om klimaatadaptatie op te pakken in onze stad zullen niet succesvol
zijn zonder ook onze toekomstige leiders te betrekken. Door middel van praktijkgerichte activiteiten die gedragsverandering aanmoedigen, raken kinderen geïnspireerd en bekend met de mogelijkheden om de stad klimaatbestendig te maken.
WAAROM & WAT?
Via het onderwijs werkt Natuur- en Milieu-Educatie (NME) aan de
steun van de Haagse inwoners op het gebied van duurzaamheid.
De stadsboerderijen spelen hierbij een belangrijke rol. NME biedt
in een toolbox tal van producten die leerlingen actief betrekken bij
klimaatadaptatie. De ‘watertafel’ is daar een mooi voorbeeld van:
Met een gieter laten leerlingen regen vallen op een modelstad. Ze
zien al snel hoe moeilijk het is om een overstroming te voorkomen
in een dichtbebouwde omgeving. Vervolgens brengen ze zelf
aanpassingen aan om de wateropslagcapaciteit te verhogen.
Zo krijgen ze inzicht in het nut en de noodzaak van de maatregelen
die de gemeente op dit gebied neemt. Samen met NME, RTH en
Museon wordt verder onderzocht hoe extra onderdelen zoals
een ‘serious game’ en informatie op het gebied van veerkracht en
klimaatadaptatie, aan de toolbox kunnen worden toegevoegd.
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NME bereikt per jaar ongeveer 32.000 kinderen.
Stadsboerderijen krijgen ongeveer 425.000 bezoekers.

WIE?
Lead: Gemeente Den Haag DSB NME, Museon en RTH
Partners: Duurzaam Den Haag, HHD

WANNEER & HOE?
NME, Museon en RTH zullen in 2019 een voorstel
uitwerken voor de uitbreiding van de toolbox.
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Werk aan groene en verbonden gemeenschappen waar mensen elkaar steunen.
Werk tegelijk aan sociale, fysieke en digitale
verbindingen tussen verschillende gebieden
en groepen in onze samenleving.
Wij zijn de stad van ‘Haagse Krach’. Deze kracht zit
in de bewoners van Den Haag en hun onderlinge
verbondenheid. Dit hoofdstuk gaat niet alleen over het
werken aan groenere en leefbare wijken. Het is ook een
uitnodiging aan alle inwoners om de Haagse kracht naar
een hoger niveau te tillen door zowel binnen als buiten de
eigen buurt de banden te versterken.

Contacten op basis van gedeelde kenmerken en interesses
vormen slechts een onderdeel van het grotere geheel.
Den Haag kent maatschappelijke scheidslijnen waardoor
verschillende mensen en gemeentschappen soms
langs elkaar heen leven. Als we de Haagse kracht willen
behouden en laten groeien, moeten we onze inspanningen
vergroten om de sociale cohesie te bevorderen en
initiatieven nemen om nieuwe connecties te stimuleren.
In dit hoofdstuk worden initiatieven voorgesteld die
gericht zijn op hechtere wijken en gemeenschappen. Het
succes daarvan hangt af van ieders inzet. Wanneer we
onze sociale netwerken combineren, vormt dit de basis
van de veerkracht van onze stad.

Persoonlijke netwerken vormen het sociaal kapitaal dat
cruciaal is voor veerkracht. Vaak bouwen we een band
op met anderen die in de buurt wonen, onze interesses
delen of vergelijkbare demografische kenmerken hebben.
Dit sociaal kapitaal vormt in goede tijden een belangrijke
bron van geluk en in slechte tijden een vangnet van
onschatbare waarde.

Naarmate onze stad groeit, worden ook wijken volledig
gerenoveerd. Een voorbeeld is de Binckhorst. We
moeten ervoor zorgen dat deze plekken zodanig worden
vormgegeven dat sociale samenhang vanaf het begin
wordt gestimuleerd.

Dit is echter niet voor alle mensen in Den Haag
vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld ouderen of migranten die
nog niet zo lang in Nederland wonen, kunnen zich ver
verwijderd voelen van sociale netwerken.

In dit hoofdstuk worden initiatieven gepresenteerd die gericht
zijn op wijken die:
̆̆Nieuwe kansen creëren voor mensen om betekenisvolle en duurzame
persoonlijke relaties aan te gaan.
̆̆Meer risicobewuste gemeenschappen ontwikkelen die elkaar kunnen
helpen in tijden van shock en stresses.

SCHAAL 2
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̆̆Groene gebieden creëren die de stad bestand maken tegen extreem
weer.
̆̆De voordelen van infrastructurele ontwikkelingen maximaliseren.
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WAT?
Een ambitieuze en integrale aanpak is dringend nodig om de
neerwaartse spiraal in Zuidwest tegen te gaan. Dit wordt
uitdrukkelijk gesteund door het coalitieakkoord 2018-2022
en de Rijksoverheid die ondersteuning geeft met de Regiodeal
waarmee scholing, veiligheid, werk en voorspoed in Zuidwest
worden gestimuleerd. In de Schaalsprong Regionaal OV
wordt voorgesteld om een snelle railverbinding aan te leggen
van Den Haag Centraal Station naar Den Haag Zuidwest via
de Leyenburg-corridor. Aangezien het plan zich nog in een
verkennende fase bevindt, biedt het een goede kans om te
laten zien hoe grote vervoersprojecten over zoveel meer
gaan dan mensen van A naar B brengen, zeker wanneer een
integrale benadering wordt toegepast. (zie pagina 34). Deze
mogelijke investering in Zuidwest kan een katalysator zijn om
beter om te gaan met allerlei stresses, zoals beperkte toegang
tot particuliere investeringen en werkgelegenheid. Verbetering
van de bereikbaarheid van Zuidwest maakt de wijk ook
aantrekkelijker voor huishoudens met middeninkomens en hoge
inkomens.

Wethouder Richard de Mos:
“Je hebt sterke schouders nodig om
de buurt sterker te maken.”

Bezoek buurttuin “Geloven in Moerwijk” met
Columbia University professor en onderzoekers

2.1 Weerbaar Zuidwest:
openbaar vervoer als versneller
voor wijkontwikkeling
Den Haag Zuidwest is een gebied met allerlei uitdagingen. Het plan voor een
snelle OV-lijn zal de verbinding van Zuidwest met de stad en de regio verbeteren.
Dit initiatief kijkt hoe dit plan gebruikt kan worden om een integrale visie op te
stellen voor een veerkrachtig en weerbaar Zuidwest.
WAAROM?
Den Haag Zuidwest is een grote wijk met een bevolking van
circa 70.000 mensen (vergelijkbaar met de gemeente Gouda)
met een aantal urgente sociaal-economische vraagstukken.
Die gaan onder meer over armoede, schulden als gevolg van
langdurige werkloosheid, radicalisering, polarisatie, groeiend
aantal kwetsbare jongeren en lage sociale cohesie. Veel
bewoners melden dat ze zich in hun eigen wijk niet veilig
voelen en bijna de helft heeft moeite om rond te komen.

In de komende 10 jaar zijn er in het gebied aanzienlijke
investeringen in de fysieke infrastructuur nodig zoals in
huisvesting, openbare ruimte en openbaar vervoer. 65%
van het totale aantal huizen bestaat uit verouderde sociale
huurwoningen; ingrijpende renovaties zijn nodig om meer
differentiatie aan te brengen in de woningvoorraad en de
kwaliteit van leven te verbeteren.
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In de voorstellen voor de Leyenburg-corridor met een halte
in Zuidwest, kan gebruik gemaakt worden van de kennis die
is opgedaan in afgeronde en huidige grote vervoersprojecten.
De uitdagingen daarbij zijn hoe we een transportinfrastructuur

kunnen bouwen met zo veel mogelijk voordelen voor mensen
en zo min mogelijk schade aan het milieu. Het systeem moet
robuust zijn met het oog op de toekomstige stresses en
shocks en het moet vooral een kader vormen voor duurzame,
gelijkwaardige en veerkrachtige groei voor onze stad.
Om onze kennis te vergroten over de manier waarop
vervoersprojecten worden ontworpen, gepland,
geïmplementeerd, gebruikt en gemonitord, heeft Den Haag
zich met succes aangemeld bij 100RC en Columbia University
om een Resilience Accelerator te organiseren in Den Haag.
Tijdens Accelerators vinden workshops plaats en wordt er input
gegeven door internationaal vooraanstaande onderzoekers om
zo veerkracht te integreren in projecten. Het biedt Den Haag een
kans om transportinfrastructuur op een effectievere wijze te
plannen. Daarbij kan geleerd worden van fouten uit het verleden,
geanticipeerd worden op aankomende trends en kan een brede
coalitie van sectoren opgebouwd worden zodat bewoners van
Zuidwest optimaal kunnen profiteren van de voordelen.
De Accelerator heeft laten zien dat het belangrijk is om de
gemeenschap te betrekken in het proces naar een weerbaar
Zuidwest. Voortbouwend op de voorlopige resultaten, gaan we
met behulp van casestudies onderzoeken welke participatie
aanpak in Zuidwest het beste werkt.

100RC NETWERK INSPIRATIE

WIE?

Medellín: Verhoogd
metrosysteem
draagt bij aan
veiligere stad

Lead: Gemeente Den Haag, DPZ, OCW, SZW, DSB, DSO,
BSD, RTH, Columbia University
Partners: Buurtbewoners; alle Regiodealpartners;
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit; HHS;
STIPO – placemaking; 100RC; Rockefeller Foundation.

Aan het bovengrondse
metrosysteem van Medellín,
voltooid halverwege de jaren’90,
werden in 2006 en 2008 twee
Metrocable-lijnen toegevoegd.
Deze kabelbanen, die omhoog gaan langs beide kanten
van het dal waarin Medellín ligt, zijn aangelegd tot diep in
de voorheen moeilijk te bereiken favela’s (krottenwijken)
gelegen in de omringende heuvels. Door het aanleggen
van een nieuwe betaalbare verbinding speelt de metro
een centrale rol in het verminderen van geweld en sociale
segregatie in Medellín. Het biedt bezoekers en toeristen
misschien wel de goedkoopste en toch ‘s werelds meest
uitgebreide en fotogenieke stadstour.

WANNEER & HOE?
̆̆ Den Haag werd in juli 2018 geselecteerd door
100RC om samen met Columbia University een
Resilience Accelerator in Zuidwest te initieren.
̆̆ In september 2018 organiseerde team Weerbaar
Zuidwest samen met Columbia University een
workshop, die in november opgevolgd werd
door een wijkdiner voor mensen van de lokale
gemeenschap.
̆̆ In de eerste helft van 2019 start de
implementatiefase van de Regiodeal en presenteert
Columbia University hun resultaten.

Dit initiatief van Metrocable laat zien hoe moderne
infrastructuur een breed scala aan voordelen voor veerkracht
kan opleveren zoals verbeterde veiligheid, sociale inclusie,
verbeterde kansen en ecologische duurzaamheid. Lessen
uit Medellín en vele andere steden in het 100RC-netwerk
helpen Den Haag bij de planning en oplevering van mogelijke
infrastructuur zoals de Leyenburg-corridor.

̆̆ In de tweede helft van 2019, start team Weerbaar
Zuidwest met de integratie van de resultaten
van onderzoek en de bijdrage van de lokale
gemeenschap in een visie voor een weerbaarder
Zuidwest.
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2.2 SOZA samenwonen,
samen werken en samenleven
Met dit innovatieve samenwoon- en samenwerkconcept faciliteert Den Haag
de professionele en sociale integratie van jonge statushouders.
SOZA is gevestigd in het voormalige gebouw van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In SOZA wonen
statushouders (vluchtelingen met een werk- en verblijfsvergunning), studenten en werkende jongeren. Het biedt ook ruimte voor
sport, maatschappelijk ondersteuning en sociale ondernemingen. SOZA biedt hiermee een unieke omgeving waar sociale initiatieven,
bedrijven en bewoners samen een bloeiende gemeenschap vormen. In combinatie met maatschappelijke ondersteuning kunnen
statushouders een goede start maken in de Haagse samenleving.
Het SOZA-gebouw is een innovatieve publiek-private samenwerking tussen de gemeente Den Haag, VORM en MRP Development,
twee particuliere projectontwikkelaars.
Lead: SOZA
Partners: MRP Development, VORM, Gemeente Den Haag: OCW, Gapph

Illustratie: It takes a village
VORM en MRPD investeren in een SOZA-programma
genaamd ‘It takes a village’, dat een aantal projecten omvat
waar SOZA-bewoners en Den Haag baat bij hebben.
In Nederland heeft 8,7% van de bevolking een geldig EHBOdiploma. Om het aantal mensen met EHBO-vaardigheden
in de stad te vergroten en statushouders te helpen om te
participeren aan de Haagse samenleving, organiseert SOZA
EHBO-cursussen voor statushouders en medewerkers
van de Horeca Academie. Een EHBO-diploma kan de
kansen op een baan vergroten en het geeft statushouders
een belangrijke rol in het veerkrachtiger maken van de
samenleving omdat ze weten hoe ze kunnen helpen als
iemand een ongeluk krijgt.
In pop-up sportlessen doen bewoners van SOZA samen
met mensen uit de omringende buurten mee aan diverse
sportactiviteiten, zoals bootcamp, boksen en fitness. De
lessen bevorderen een actieve levensstijl en verbinden
buurtbewoners met de nieuwkomers.
SOZA Dinner Times zijn netwerkdiners met een specifiek
thema. Elke diner wordt geprogrammeerd door een andere
partner van de gemeente Den Haag, die het eigen netwerk
uitnodigt en SOZA-bewoners die affiniteit hebben met het
thema. Dankzij deze evenementen groeit het netwerk van
zowel de statushouders als de partnerorganisatie, waardoor
waardevolle nieuwe connecties kunnen ontstaan.

Illustratie: ANNA & Co
SOZA biedt onderdak aan ANNA & Co, een initiatief van
de gemeente Den Haag om bewoners te verbinden met
creatieve ondernemers en maatschappelijke projecten. ANNA
& Co biedt kantoorruimte, vergaderruimtes, een huiskamer
en wekelijkse evenementen aan. Op die manier kunnen
statushouders, studenten en ondernemers elkaar ontmoeten
en samenwerken. Bewoners bouwen hiermee een netwerk
op, delen kennis, ontwikkelen ondernemersvaardigheden en
leren te solliciteren naar een baan. De bewoners worden zo
onderdeel van een gemeenschap die zorgt voor een sterkere
band met onze stad.

Partners: Oranje Kruis, BHV in Bedrijf, High Five Fitness,
PitZtop, ADO Voetbal in de maatschappij, CID, Young The
Hague, FishEyeProducties en The Hague Street Art.
Bron: https://www.ehbo.nl/nieuws/artikel/aantal-nederlanders-met-ehbo-diploma-nog-te-laag/

100RC NETWERK INSPIRATIE

Kaapstad: Ikhaya le Langa Enterprise en Entrepreneur
Academy

Als onderdeel van het initiatief ‘mijn buuf’ komen vrouwen bij
elkaar die tassen van hergebruikte materialen maken. Deze
tassen worden bij SOZA verkocht en - in samenwerking
met de Stichting Movement on the Ground - ook met
een persoonlijke boodschap naar vluchtelingenkampen
in Griekenland gestuurd. Bewoners die over zakelijke
vaardigheden beschikken of daar interesse in hebben, kunnen
verdere ondersteuning krijgen van ondernemers bij ANNA
& Co om de mogelijkheden te onderzoeken om hun eigen
bedrijf op te zetten.

De ‘ikhaya le Langa Academy’ is een initiatief in Kaapstad voor ondernemingen en ondernemers dat is
opgezet om grote maatschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden zoals werkloosheid. Het maakt
gebruik van een flexibele en opschaalbare onderwijsmethode die wordt aangeboden door partners,
zowel onsite als offsite. Het omvat workshops, formele en informele begeleiding, en werkend leren
gericht op mensen van alle onderwijsniveaus.
Grote instellingen zoals de University of Cape Town en de Cape Peninsula University of
Technology bieden het onderwijs aan in samenwerking met nieuwe en innovatieve NGO’s zoals de
coderingsacademie van Brothers For All. De academie werkt ook samen met internationale corporaties
zoals Microsoft en kleine bedrijven zoals Caturra Coffee. Daardoor is er een breed aanbod aan
loopbaanroutes voor ondernemers in de dop. De ervaringen uit Kaapstad kunnen waardevolle lessen
bevatten voor Haagse initiatieven die bewoners voorbereiden op ondernemerschap.

Partners zijn onder meer: ANNA Vastgoed & Cultuur, Mijn
Buuf, Taal café, Meraki, Migrant Inc.
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2.3 Resto VanHarte
Een heerlijk recept voor een hechtere buurt!
Resto VanHarte gebruikt de kracht van samen koken en eten om eenzaamheid te verminderen en de sociale cohesie te versterken.
In buurtrestaurants leren buurtgenoten elkaar kennen door samen te koken en te eten. Buurtgenoten kunnen aanschuiven voor
een betaalbare maaltijd. Sommige restaurants telen zelfs hun eigen groenten. De Resto’s worden gerund door een klein team van
professionals, maar de echte drijvende kracht zijn de vrijwilligers.
Resto VanHarte is een succesformule. Het eerste restaurant werd in 2005 geopend in Den Haag en in 2018 had het initiatief zich
uitgebreid naar meer dan 25 steden in Nederland. Resto VanHarte heeft ook programma’s ontwikkeld voor kinderen uit verschillende
wijken in Den Haag en kijkt naar mogelijkheden voor kooklessen.
Partners: Nationale Postcode Loterij, Rabobank, ABN AMRO, Achmea, Sodexo, Oranje Fonds, Kansfonds, Fonds 1818,
RCOAK en het VSBfonds.

2.4 De Schilderswijk
Moeders
Een helpende hand voor geïsoleerde vrouwen:
inclusiviteit in actie.
Onze stad kent vele bewoners, vrijwilligers en professionals die kwetsbare mensen
ondersteunen. Eén van de uitdagingen is om mensen te bereiken die een geïsoleerd
leven leiden. De Schilderswijk Moeders is een initiatief dat zich richt op vrouwen
zonder sociaal netwerk. Zo’n twintig professioneel getrainde en gecoachte vrijwilligers
ondersteunen en activeren vrouwen in de diverse gemeenschappen van de
Schilderswijk. Ze bieden een luisterend oor, geven praktische ondersteuning om mee
te doen in de samenleving en verwijzen mensen indien nodig door naar de organisaties
die verdere hulp bieden. De Schilderswijk Moeders slaan daarmee een brug tussen de
vrouwen, de overheid en maatschappelijke organisaties.
Lead: Buurtcentrum De Mussen
Partners: Stichting Moeder & Dochter, Stichting Multiculturele Vrouwen in de
Schilderswijk, Gemeente Den Haag, Kans Fonds

STAP 6:
STAP 5:
STAP 4:
STAP 3:
STAP 2:
STAP 1:
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̆̆ De afgelopen vijf jaar hebben
de Schilderwijk Moeders
meer dan 1000 vrouwen
bereikt en geholpen;
̆̆ Meer dan 80% van
deze vrouwen is 1 of 2
stappen gestegen op de
participatieladder (zie
figuur);
̆̆ Tussen de 80% en 90%
van de bereikte vrouwen
werd doorverwezen voor
aanvullende hulp;
̆̆ Onderzoek toont aan dat de
baten van de Schilderswijk
Moeders aanzienlijk hoger
zijn dan de kosten.

BETAALD WERK
BETAALD WERK MET BEGELEIDING

VRIJWILLIGERSWERK
DEELNEMEN AAN ACTIVITEITEN

SOCIALE CONTACTEN BUITEN HET EIGEN HUISHOUDEN
GEÏSOLEERD
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2.5 Vreedzame Wijk
It takes a village to raise a child! Een succesvol programma voor scholen
opschalen naar wijken.
De Vreedzame Wijk is afgeleid van het Vreedzame School-programma, waarbij kinderen allerlei sociale en maatschappelijke
vaardigheden leren zoals conflicten oplossen, verschillen overbruggen en verantwoordelijkheid nemen voor hun omgeving. Het
Vreedzame Wijk-initiatief gaat uit van de principes van de Vreedzame School en breidt het uit naar wijkniveau.
Het project werkt met wijkbewoners en -professionals die in contact staan met kinderen zoals sportcoaches, winkeliers,
politieagenten, speeltuinbeheerders, maatschappelijk werkers, bibliotheekmedewerkers en ouders.
In 2018 sloten de Haagse wijken Vrederust en Kortenbos zich aan bij het Vreedzame Wijk-initiatief. Mogelijk volgen andere Haagse
wijken.
Lead: Stichting Vreedzaam
Partners zijn onder meer: Basisscholen, mbo’s, peuterspeelzalen, woningcorporaties, kinderopvangorganisaties, de
openbare bibliotheek, welzijnsorganisaties, sportclubs, culturele organisaties, politie, gemeente Den Haag.

2.6 Maatschappelijke stage
voor nieuwe politieagenten
(de Culturele Wasstraat)
Een innovatief programma dat politieagenten helpt om relaties met de
mensen in hun werkgebied op te bouwen.
Politieagenten zijn effectiever wanneer ze een vertrouwensband hebben met de mensen in de wijken waar ze werken. Goede
relaties komen echter niet vanzelf tot stand. Politieoptreden draait voor een belangrijk deel om handhaving en het verlenen
van noodhulp. Dit zijn belangrijke taken maar op zichzelf niet voldoende om politieagenten met de Haagse samenleving te
verbinden. Daar zijn ook andere inspanningen voor nodig.
Een succesvol voorbeeld daarvan is het maatschappelijke stageprogramma voor nieuwe politieagenten in het stadsdeel
Centrum. Het programma wordt geleid door de politie-eenheid Den Haag en biedt nieuwe politieagenten de mogelijkheid
om een introductieprogramma van twee weken te volgen in de lokale gemeenschap. Dit omvat kennismakingsbijeenkomsten
met scholen, religieuze organisaties, jeugdgroepen, GGZ en het welzijnswerk. Hierdoor krijgen de politieagenten kennis over
hun werkgebied en kunnen ze een vertrouwensband met de gemeenschap opbouwen. In 2017 werd de Culturele Wasstraat
uitgeroepen tot beste politieproject van Nederland.
Lead: Politie Eenheid Den Haag (Politiedistrict Den Haag Centrum)

Wethouder Kavita Parbhudayal:
“Wat een prachtig initiatief! Samenleven in een stad gaat niet vanzelf. Je moet
aandacht hebben voor hoe je met elkaar omgaat, samenwerkt, en hoe je voor
elkaar zorgt.”
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2.7 Den Haag vergroenen met
Operatie Steenbreek
Door tegels in te ruilen voor planten wordt onze stad groener en zijn we beter
bestand tegen extreem weer. Het zorgt tegelijkertijd voor een gezondere
leefomgeving.
Den Haag is een dichtbebouwde stad met veel bestrate gebieden, waarvan 60% particulier eigendom is. De gemeente Den Haag
stimuleert vergroening van deze gebieden door een reeks initiatieven, waaronder deelname aan het landelijk project Operatie
Steenbreek. Dit project helpt mee om de hoeveelheid groen in de stad te vergroten door (stoep)tegels weg te halen en die te
vervangen door planten.
Dit gebeurt tijdens ruilevenementen en bij inzamelpunten in de hele stad waar tegels worden ingeruild voor gratis planten.
Inwoners, scholen en bedrijven zijn welkom om mee te doen. Sinds de start van het project in 2015 zijn er 76.000 tegels
ingezameld.
Den Haag wil de impact van Operatie Steenbreek in onze stad vergroten zodat er meer groen in onze stad komt.

2.9 Urban Water Buffer
Innovatie om overstromingen het hoofd te kunnen bieden en de
drinkwatervoorziening veilig te stellen.
Onze stad loopt risico’s door zowel te veel als te weinig water. We zijn ons bewust van het toenemende risico op overstroming door
zware regenval, maar in de toekomst kunnen we ook vatbaar zijn voor watertekorten als gevolg van langere periodes van droogte.
Ruimte voor de opvang en infiltratie van water in stedelijke gebieden is doorgaans schaars. Dat leidt tot conflicten met andere
bovengrondse functies en/of dure oplossingen.
De Urban Waterbuffer heeft momenteel pilots in Den Haag, Rotterdam en Rheden die als doel hebben meer inzicht te krijgen in
manieren waarop de opvang van water in stedelijke gebieden overstromingsrisico’s kan verminderen en de watervoorziening kan
verbeteren. Het is de bedoeling dat dit initiatief in de toekomst tot wetenschappelijk onderbouwde interventies leidt. Dit kan een
aanzienlijke positieve bijdrage leveren aan de veerkracht in Den Haag en daarbuiten. Er is verder onderzoek nodig naar de effecten
van de pilot in de Schilderswijk.
Lead: KWR
Partners: HHD, Gemeente Den Haag: DSB, RTH, Gemeente Rotterdam, Stowa

Lead: Operatie Steenbreek, Duurzaam Den Haag
Partners: Gemeente Den Haag: DSB, DSO

2.8 Tiny Forests
Het zit ‘m in de kleine dingen! Kleine,
nieuwe, groene plekken zorgen in Den Haag
voor meer gezondheid en welzijn.
Een Tiny Forest is een dichtbegroeid inheems bos ter grootte van een
tennisbaan. Het is niet alleen belangrijk voor vlinders, vogels, bijen en
kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren buiten het
klaslokaal over de Nederlandse natuur en het is een ontmoetingsplek voor
buurtbewoners. Het groene gebied draagt ook bij aan de biodiversiteit en
een klimaatadaptieve omgeving. Tiny Forests dragen bij aan een groener
Den Haag en helpen inwoners om dichter bij de natuur en bij elkaar te
komen.
Het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN) gaat in Nederland
100 Tiny Forests aanleggen. Er zijn plannen om in Den Haag in de komende
drie jaar ten minste twee van dergelijke plekken te ontwikkelen.
Lead: IVN
Partners – Gemeente Den Haag: DSB, DSO, DDH, NME, RTH
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WAT?

Illustratie: AED’s in
stadsboerderijen

RTH en het Rode Kruis brengen bewoners en risico-experts
bij elkaar om van gedachten te wisselen over lokale risico’s,
kwetsbaarheden en capaciteiten.

In Nederland overlijden elke dag 35 mensen aan een
hartstilstand. Een automatische externe defibrillator (AED)
verhoogt de overlevingskansen tot 70%.

Het platform geeft experts de kans om de ideeën van bewoners
te horen over mogelijke manieren om het risicobewustzijn en
voorbereiding op noodsituaties te versterken.

In samenwerking met Fonds1818, de Hartstichting en Firma
van Ginderen heeft elke stadsboerderij in Den Haag een AED
geïnstalleerd. Ze zijn buiten in een cabine geplaatst, waardoor
ze 24 uur per dag bereikbaar zijn.

In de eerste helft van 2019 wordt in de Schilderswijk en in
Transvaal een pilot-bijeenkomst gehouden. Als die succesvol is,
wordt dit initiatief in de hele stad op wijkniveau geïmplementeerd.

2.10 Risicocommunicatie
verbeteren door wijkbewoners
en risico-experts bij elkaar te
brengen
Risico’s worden door mensen verschillend ervaren en geprioriteerd. Dit initiatief
helpt om risicocommunicatie af te stemmen op de kenmerken van bewoners en
wijken. Door bewoners met risico-experts te verbinden, behalen beiden voordeel.
Bewoners krijgen informatie over risico’s voor hun wijk en de mogelijkheden
om zich daarop voor te bereiden. Risico-experts krijgen inzicht in effectieve
manieren om deze inzichten op grotere schaal te delen.
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Illustratie: Rode Kruis aan huis

Lead: Het Rode Kruis, Gemeente Den Haag: Directie
Veiligheid, DPZ en RTH

Met enkele relatief eenvoudige maatregelen is het vaak
al mogelijk om de eigen weerbaarheid en veerkracht
te versterken. Het Nederlandse Rode Kruis biedt gratis
huisbezoeken aan om kwetsbare mensen te helpen om
hun huis veiliger te maken en zich voor te bereiden op
noodsituaties.

Potentiele Experts: Onder andere de Community
builders, politie, brandweer, medische diensten,
Hoogheemraadschap Delfland, Instituut Fysieke Veiligheid,
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Aan de hand van een checklist helpt een vrijwilliger
de bewoner potentiële gevaren vast te stellen en
preventieve maatregelen te nemen. Hieronder valt
bijvoorbeeld de installatie van rookmelders en andere
brandveiligheidsmaatregelen, de controle en beveiliging
van tapijten en kabels, tips om inbraak te voorkomen,
een noodplan opstellen of voorraden inslaan voor een
noodsituatie. RTH kijkt naar de mogelijkheid om de impact
van de huisbezoeken in Den Haag te vergroten.

WANNEER & HOE?
̆̆ Begin 2019 wordt de pilot bijeenkomst voorbereid
en worden deelnemers geworven.
̆̆ Pilot rondetafel uitvoeren in Schilderswijk /
Transvaal medio 2019
̆̆ Resultaten worden geëvalueerd om de aanpak te
optimaliseren
̆̆ Opschaling van het initiatief eind 2019 / begin
2020.

100RC NETWERK INSPIRATIE

Sydney: Wees voorbereid – 100.000 Sydneysiders die
er klaar voor zijn

leeftijd, talen, cultuur en sociale cohesie beïnvloeden hoe
informatie over risico’s wordt gedeeld en gebruikt. Deze lokale
verschillen beperken de effectiviteit van generieke stadsbrede
risicocommunicatie.

Het Resilient Sydney-programma bracht ernstige zorgen vanuit de gemeenschap aan het licht
over een gebrek aan voorbereiding op noodtoestanden. Inwoners lieten ook blijken dat ze zich
bewust waren van de noodzaak om lokale connecties te versterken om ervoor te zorgen voor
ondersteuning en veiligheid tijdens rampen. Het aantal huishoudens in Sydney dat maatregelen
neemt ter voorbereiding op shocks is onbekend. Het is daarom belangrijk om deze maatregelen
te stimuleren en de resultaten te rapporteren.

Dit initiatief is erop gericht risicocommunicatie op specifieke
gebieden en doelgroepen af te stemmen.

Daarom ontwikkelden het Rode Kruis en IAG samen de app Get Prepared. De app is een gratis
en eenvoudig te gebruiken middel die inwoners helpt bij de voorbereiding op allerlei soorten
noodtoestanden. Resilient The Hague zal de lessen van Sydney inzetten voor Den Haag.

WAAROM?
Een goede voorbereiding op noodsituaties vraagt allereerst dat
onze inwoners en bedrijven op de hoogte zijn van mogelijke
risico’s en hoe ze daarop kunnen reageren. De risico’s voor
shocks zoals een overstroming, extreme hitte en verstoringen
van de openbare orde zijn echter niet gelijk verdeeld over
de stad. Hetzelfde geldt voor stresses. Daarnaast kunnen
verschillen in demografische en sociale kenmerken zoals

Een bijkomend voordeel is dat de AED’s in de stadsboerderijen
mensen bewust maken van het belang van een AED in de
buurt.
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2.12 Burger Alert Real
Time (BART! 2.0)
BART! Is een digitaal platform dat is ontworpen om de politie, inwoners en de
gemeente te verbinden om zo voor een veiligere leefomgeving te zorgen in
Escamp en Ypenburg.
Tegenwoordig communiceren veel buurtbewoners met elkaar via digitale wijkgroepen op WhatsApp, Facebook of speciale buurt-apps
als Next Door, Veilige Buurt, MijnBuur en Waaksamen. Buurtgenoten delen informatie over leefbaarheid, criminaliteit, verloren en
gevonden voorwerpen en andere informatie die relevant is voor de buurt. BART! draagt bij aan het vermogen van bewoners om, in
eerste instantie zonder een directe interventie vanuit de overheid, zelf in actie te komen en samen te werken aan de leefbaarheid en
veiligheid van hun wijken.

2.11 Den Haag Internationale
Zone – innovatie in beveiliging
Een Living Lab voor innovatieve beveiligingstechnieken zorgt in de Internationale
Zone Den Haag zowel voor de veiligheid voor internationale organisaties als voor
de leefbaarheid voor inwoners.
WAAROM & WAT?
Den Haag is het op vier na belangrijkste centrum voor de Verenigde
Naties, na New York, Genève en Wenen. In sommige van deze
steden ligt de internationale wijk geïsoleerd en afgezonderd van de
woongebieden, maar in Den Haag ligt het midden in een stadswijk.
Soms kunnen beveiligingsmaatregelen die voor grote evenementen
noodzakelijk zijn een grote negatieve invloed hebben op de
bereikbaarheid en leefbaarheid in de wijk. Dit gebeurde tijdens de
Nuclear Security Summit (NSS) in 2014. In 2015 leidde dit tot de
oprichting van de Internationale Gebiedsbeveiliging Internationale
Zone (IGIZ). Dit programma heeft als doel om de veiligheid in
de Internationale Zone van Den Haag te verbeteren, terwijl de
balans tussen veiligheid, locatie, klimaat, leefbaarheid en uitstraling
optimaal blijft. Met een integrale aanpak ontwikkelt het programma
een “Living Lab” waar innovatieve beveiligingstechnieken en
nieuwe partnerschappen kunnen worden uitgeprobeerd. Enkele
voorbeelden zijn:
̆̆ Shared Security Information Platform (SSIP):
een beveiligd digitaal platform voor de uitwisseling van
veiligheidsinformatie tussen belanghebbenden in het World
Forum-gebied.

Wanneer burgers toch hulp nodig hebben bij situaties, kunnen zij BART! ook gebruiken om deze anoniem te melden door berichten,
foto’s en video’s naar de politie of gemeente te sturen. Daarnaast kunnen de gemeente en politie ook zelf gebruik maken van de
informatie die wordt gedeeld op buurtplatforms. BART! gebruikt algoritmen om de enorme hoeveelheid informatie in buurt-apps te
comprimeren tot beheersbare proporties. Het ondersteunt de gemeente of politie om tijdig en effectief te reageren op buurtkwesties
die bewoners zelf niet kunnen oplossen. De gemeente en politie kunnen ook communiceren met de groepsleden.
Lead: Nationale Politie, Gemeente Den Haag
Partners: TNO, CGI-Nederland en de Technology Investment Group NL.

̆̆ Oog- en oorexperiment: Testen van akoestische
sensoren die verbonden zijn met videocamera’s voor
betere en meer efficiënte beveiliging van het World
Forum-gebied.
̆̆ Webmonitoring van World Forum-gebied:
Permanente monitoring van internet en social media om
om dreigingen bijtijds te signaleren.

WIE?

Lead: Gemeente Den Haag: Smart The Hague, Directie
Veiligheid en DSO Economie, politie-eenheid Den Haag.
Partners: Europol, Eurojust, OPCW, IRMCT, RTH.

WANNEER & HOE?
̆̆ Den Haag implementeert de projecten en
verkent de mogelijkheden om deze projecten te
verbinden aan evenementen die plaatsvinden in de
Internationale Zone.
̆̆ Opgedane kennis en ervaring wordt gedeeld in het
100RC Netwerk.
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Door ervoor te zorgen dat alle belangrijke
systemen in de stad robuust, inclusief
en flexibel zijn, doen we recht aan onze
reputatie als Internationale Stad van
Vrede en Recht. Dat vraagt ook om
juridische en technologische oplossingen
die inwoners en ondernemers beschermen
tegen de risico’s van digitalisering, zoals
cybercriminaliteit en datalekken.

Illustratie:

‘Breaking stones’ and greening
The Hague

Den Haag is al eeuwen het centrum van de politieke
macht in Nederland. Maar in onze stad gaat het niet
over macht ten koste van alles. Integendeel, Den Haag
trekt maatschappelijk georiënteerde organisaties uit
de hele wereld aan en is de thuisbasis van instituten die
de fundamentele rechten van alle wereldburgers willen
beschermen. We worden niet voor niets wereldwijd
gezien als een stad van vrede en recht.

Denk hierbij aan cybercriminaliteit, terroristische
aanslagen en klimaatverandering. De aanpak van deze
dreigingen vraagt om een aantal grote investeringen
in infrastructuur, sociale structuren en digitale
ontwikkelingen. Voor welke aanpak ook gekozen wordt,
een gedegen onderbouwing, integrale aanpak, flexibiliteit
en aanpasbaarheid aan veranderende omstandigheden zijn
belangrijke ingrediënten. Daarnaast moet altijd rekening
gehouden worden met de gevolgen voor de kwetsbare
mensen in onze samenleving.

Om recht te doen aan die reputatie moeten we bestaande
en toekomstige dreigingen voor onze stad het hoofd
bieden.

Zo wordt Den Haag een sterke en rechtvaardige stad voor
alle inwoners.

In dit hoofdstuk worden stadsbrede initiatieven
gepresenteerd die:
̆̆Op systematische wijze proberen om ons minder kwetsbaar te maken
voor grote rampen, zoals cyberaanvallen en overstromingen
̆̆Experimenteren met nieuwe klimaatadaptatiemaatregelen, zodat we
beter voorbereid zijn op de gevolgen van klimaatverandering

SCHAAL 3

STERKE EN RECHTVAARDIGE STAD
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̆̆Gedrag aanpakken dat de rechtvaardigheid en stabiliteit van onze
samenleving aantast
̆̆Organisaties en individuen uitnodigen om bij te dragen aan een
klimaatbestendige leefomgeving
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3.1 Haags Economisch
InterventieTeam (HEIT)
Ondermijnende criminaliteit schaadt de samenleving. Den Haag kiest voor een
integrale aanpak.
Zoals in de meeste Nederlandse steden neemt ook in Den Haag de criminaliteit af. Het gevoel van veiligheid is de afgelopen jaren
toegenomen. Den Haag is blij met deze positieve trends, maar tekent daarbij aan dat sommige soorten misdrijven minder zichtbaar
zijn. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan witwaspraktijken, wietteelt en frauderende bedrijven. Crimineel geld dat in de reguliere
economie terecht komt, kan het zakelijke klimaat aantasten, schade toebrengen aan het vertrouwen van bewoners in de overheid en
de sociale cohesie verminderen. Ondermijnende criminaliteit is lastig op te sporen en de effecten ervan zijn moeilijk terug te draaien.
Het Haags Economisch InterventieTeam (HEIT) is een effectieve manier om ondermijning te bestrijden. Dit team heeft als
belangrijkste taak het bestrijden van malafide bedrijvigheid en misstanden in de prostitutie. De HEIT-methode leunt
op twee pijlers:
1.
2.

Een multi-stakeholderbenadering waarbij de bevoegdheden, competenties en expertise van diverse partners van zowel de
lokale als de nationale overheid worden samengebracht.
Een bestuurlijke aanpak die directe controles en snelle interventies mogelijk maakt die tot substantiële maatregelen voor de
daders kunnen leiden.

100RC NETWERK INSPIRATIE

Illustratie: Domeinraad
Ondermijning en
ondermijningstafels

Los Angeles:
Criminaliteit en
geweld voorkomen
met verbeterd
datagebruik

Voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit is het
essentieel dat relevante informatie wordt gedeeld en dat er
sterke netwerken worden gevormd. Dat is de belangrijkste
taak van de Domeinraad Ondermijning. Deze raad bestaat
uit directeuren van verschillende gemeentelijke diensten
en afdelingen en vormt een intern platform waar ze elkaar
regelmatig kunnen ontmoeten en afdelingsoverschrijdende
problemen kunnen bespreken. De raad overlegt ook over
mogelijkheden om ondermijnende criminaliteit te voorkomen
en/of terug te dringen, bijvoorbeeld door databronnen
te koppelen of bestuurlijke barrières op te werpen voor
criminelen.

Voortbouwend op succesvolle
projecten op het gebied van
huiselijk geweld en mensenhandel, ontwikkelde de stad
Los Angeles een methode om big data te gebruiken om
ook andere vormen van criminaliteit terug te dringen.
Dit initiatief is voor Den Haag een interessant voorbeeld
dat mogelijk aanknopingspunten biedt om ondermijnende
criminaliteit in Den Haag aan te pakken.

Voor de externe coördinatie zijn er drie ondermijningstafels
van start gegaan in Den Haag (één voor elk politiedistrict).
De gemeente, de politie, het Openbaar Ministerie en andere
partners komen bij elkaar om signalen van ondermijnende
criminaliteit te analyseren en te bespreken hoe concrete
gevallen het beste kunnen worden aangepakt.

Het HEIT voert jaarlijks honderden bestuurlijke controles uit. De zichtbaarheid van deze controles is cruciaal voor het stimuleren van
naleving. Den Haag laat hiermee zien dat activiteiten die onze stad ondermijnen niet getolereerd worden.

Partners: Het HEIT is een samenwerkingsverband van diverse netwerkpartners, zoals de Belastingdienst, de Inspectie Sociale Zaken
en Werkgelegenheid, de Douane, de politie en diverse diensten van de gemeente Den Haag en die van 27 andere gemeenten in de
regio. Afhankelijk van de situatie kan het HEIT ook andere partijen betrekken zoals energiebedrijven, de Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit (NVWA), Omgevingsdiensten en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI).

Illustratie: Inzet van Big Data om trends en patronen in criminele
ondermijning te onderzoeken
Voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit is het essentieel om over actuele informatie over crimineel gebruik van vastgoed te
kunnen beschikken. Den Haag werkt op dat punt samen met andere Nederlandse steden, de rijksoverheid en het Centraal Bureau
voor de Statistiek in het onderzoeksproject City Deal ‘Zicht op Ondermijning’.
Door data uit meerdere bronnen te koppelen worden patronen zichtbaar die kunnen duiden op een verhoogde kans op
witwaspraktijken of andere criminele activiteiten. Dat levert nieuwe inzichten op over de aard en omvang van ondermijnende
criminaliteit en over de sectoren en buurten die getroffen worden.
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WIE?
Lead: Gemeente Den Haag: RTH, CIO Office, Directie
Veiligheid en de afdeling Economische Zaken
Potentiële partners: HSD, TU Delft, Hogeschool
InHolland, HHS, Economic Board The Hague, NCSC, VNGIBD, Fox-IT, G5 Smart City-netwerk en anderen

WANNEER & HOE?
̆̆ In 2019 brengt Den Haag de behoeftes en
capaciteiten van stakeholders in kaart door een
stakeholder analyse en onderzoek.
̆̆ Vervolgens wordt een proces ontworpen waarin
nieuwe methodes en middelen worden ontwikkeld
om te reageren op behoeftes en een gebrek aan
capaciteit te compenseren.
̆̆ Implementatie partners zullen de doeltreffendheid
van de nieuwe methodes beoordelen.
̆̆ De betrokkenheid van partners wordt vergroot en
versterkt.

3.2 Cyber Resilience
Community Platform Den Haag
Om stakeholders in Den Haag goed voor te bereiden op onvermijdelijke
cyberaanvallen, stimuleert dit platform het delen van informatie op het gebied
van digitale veiligheid om zo te leren van ervaringen uit het verleden.
WAAROM?

WAT?

Landen, steden, gemeenten en bedrijven overal ter wereld
krijgen steeds vaker te maken met cyberaanvallen. De
gebruikte methoden veranderen voortdurend. Dat maakt
het een uitdaging om snel relevante en betrouwbare
informatie te kunnen geven. De methoden worden bovendien
steeds geavanceerder, dus het nemen van effectieve
beveiligingsmaatregelen wordt steeds duurder, vooral voor
kleinere organisaties met beperkte middelen.

Er is behoefte aan betere informatie-uitwisseling over digitale
veiligheid zodat individuen en bedrijven beter voorbereid zijn en
weten hoe zij kunnen reageren op een cyberaanval. Het Platform
Cyber Resilience Community Platform Den Haag onderzoekt
wat nodig is om de cyberveiligheid van organisaties, bedrijven
en inwoners in Den Haag te verbeteren. De nadruk ligt op
het delen van informatie waarmee organisaties hun digitale
veiligheid kunnen vergroten. Het delen van kennis kan ook tot
kostenbesparing leiden.

In deze dynamische context is publiek-private samenwerking
een essentieel onderdeel van de oplossing. Waar grotere
organisaties hun eigen ICT-afdeling hebben of worden
ondersteund door het Nationaal Cyber Security Centrum,
weten mkb-bedrijven en inwoners niet altijd goed hoe ze hun
digitale weerbaarheid kunnen vergroten.

Door aanvullend onderzoek wordt ervoor gezorgd dat dit
platform voldoet aan de behoeften van de doelgroepen. Via het
G5 Smart City-netwerk leren we van andere steden. Den Haag is
daarin verantwoordelijk voor het thema Safety and Security.
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Atlanta: Cyberveerkracht in een steeds slimmere stad
Atlanta maakt steeds meer gebruik van ‘smart technology’. Realtime-gegevens
worden ingezet om de stedelijke dienstverlening te organiseren en verbeteren. Deze
slimme systemen combineren hardware, software en ruimtelijke analyses om de stad
digitaal te verbinden en de kwaliteit van leven te verbeteren. Ter verbetering van de
informatiebeveiliging werkt Atlanta aan een programma dat zorgt voor een beter beheer
van dreigingen en kwetsbaarheden op het gebied van informatiebeheer, toezicht en
(SCADA)-systemen voor dataverwerving.
Recentelijk kreeg Atlanta te maken met een grote cyberaanval, waarmee wordt
onderstreept hoe belangrijk het voor Den Haag is om in te zetten op digitale
weerbaarheid en beveiliging van onze digitale infrastructuur.
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3.4 P@CT
Digitale vaardigheden opbouwen en klaar zijn voor de nieuwe economie.
In onze steeds digitaler wordende samenleving is cyberveiligheid een belangrijk aandachtspunt. Ondernemers moeten veilig
zaken kunnen doen en consumenten moeten veilig gebruik kunnen maken van digitale diensten en producten. P@CT is een
samenwerkingsverband van onderwijs, overheid en bedrijfsleven in de regio Den Haag dat zich bezighoudt met cyber veiligheid.
P@CT draagt bij aan het ontwikkelen van goede cyber mbo-opleidingen omdat de studenten van nu de mensen zijn die
onze cyberveiligheid in de toekomst moeten bewaken. P@CT zal in de komende jaren doorgroeien naar een duurzaam
samenwerkingsplatform, dat deel uitmaakt van The Hague Security Delta, de netwerkorganisatie voor cybersecurity in de regio Den
Haag.
Initiatieven die zich richten op digitale vaardigheden van basisschoolleerlingen kunnen gebruik maken van de inzichten die P@CT
oplevert.
Partners: Gemeente Den Haag, The Hague Security Delta, ABN AMRO, Deloitte, Fortress Group, Institute for Financial Crime,
Regionale Politie en Tracks-inspector, Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), Menskracht 7, Siemens, TNO, UNO2Cloud,
HHS, Centre of Expertise Cyber Security en penvoerder ROC Mondriaan. De topsector Dutch Digital Delta en het Platform voor
Informatiebeveiliging ondersteunen dit initiatief.

3.3 Smart City IoT Monitor

Actie ondernemen om de mogelijkheden
voor cyberaanvallen te verkleinen.
Een robuust, veilig en efficiënt netwerk is in het belang van
iedereen. Het internet is niet alleen voor door mensen bediende
computers, ook apparaten worden in toenemende mate
verbonden met het internet. Dit wordt ook wel het Internet
of Things genoemd (IoT). Het Internet of Things is niet zonder
risico’s. Ook apparaten kunnen gehackt worden wanneer deze niet
voldoende beveiligd zijn.

gemeenschappen en bedrijven.

Het project omvat ook een voor iedereen toegankelijk online
dashboard waarop melding wordt gemaakt van actuele
cyberrisico’s (IoT en internet) in de stad.

Een grotere bewustwording van ambtenaren over digitale veiligheid door het
spelen van een ‘serious game’!

WIE?
Lead: Gemeente Den Haag: CIO Office
Partner: CyberSprint, RTH

WANNEER & HOE?

Dit initiatief spoort onbeveiligde IoT apparaten op en vraagt
internet providers om de eindgebruikers in te lichten. Hiermee
verkleint dit initiatief de kans op ontwrichting van onze

̆̆ De monitor wordt ontwikkeld en gelanceerd in de
eerste helft van 2019.

100RC NETWERK INSPIRATIE

Wellington: kleine bedrijven ondersteunen bij het plannen van
bedrijfscontinuïteit

Wellington
Resilience Strategy
March 2017

Toen in 2017 de Wellington Resilience Strategy verscheen, deden er jaarlijks ongeveer honderd mkbbedrijven mee aan het bedrijfscontinuïteitprogramma van het Wellington Region Emergency Management
Office (WREMO). Inmiddels werkt Wellington samen met partners als de Kamer van Koophandel om de
reikwijdte van het programma te vergroten. Het doel is om uiteindelijk duizend mkb-bedrijven per jaar te laten
deelnemen.
Het programma richt zich niet zozeer op specifieke shocks, maar bereidt het bedrijfsleven in Wellington voor op alle
mogelijke disrupties, zoals cyberaanvallen en aardbevingen, maar ook kleinere gebeurtenissen die voor kleine bedrijven
rampzalige gevolgen kunnen hebben, zoals het uitvallen van apparatuur. Het levert bedrijven meer op dan alleen voorbereid
zijn: wie nadenkt over bedrijfscontinuïteit moet zijn zakelijke processen onder de loep nemen, wat kansen oplevert om de
bedrijfsvoering te verbeteren. En dat kan weer leiden tot een betere concurrentiepositie en een grotere efficiëntie.
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3.5 Gegevensweg
Aangezien de gemeente toegang heeft tot alle cruciale gegevensbanken in
onze stad, moeten ambtenaren doordrongen zijn van het mogelijke effect
van een datalek op het dagelijks leven van mensen in de stad. Een datalek
schaadt de privacy van mensen en kan zelfs criminele activiteiten zoals
identiteitsdiefstal makkelijk maken.
Om de bewustwording over gegevensbeveiliging onder ambtenaren te
vergroten heeft de gemeente Den Haag een spel gelanceerd waarmee alle
werknemers hun kennis over de veiligheid van gegevens kunnen vergroten..
Door dit spel in teamverband te spelen, leren werknemers hoe ze zowel
organisatorische gegevens als persoonsgegevens kunnen beschermen en
hoe ze moeten reageren in geval van een datalek. Deelnemers kunnen het
spel gezamenlijk spelen op locatie of op afstand vanaf meerdere computers.
Het spel werd in 2017 voor het eerst gespeeld en wordt in 2019 herhaald.
De gemeente Den Haag heeft het voornemen het aantal deelnemers uit te
breiden. RTH gaat hieraan een bijdrage leveren door een breed publiek in het
stadhuis van Den Haag bijeen te brengen om dit spel te spelen. Daarnaast kan
RTH ervaringen uitwisselen met bedrijven die dit spel ook willen gebruiken
om de bewustwording over gegevensbeveiliging in hun organisatie te
vergroten.
Lead: Gemeente Den Haag: CIO Office
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3.6 Hâck Den Haag
Een wedstrijd waar ethische hackers helpen om de
digitale infrastructuur van de gemeente weerbaarder
te maken.
Eén keer per jaar organiseert de gemeente Den Haag de wedstrijd Hâck Den Haag. Ethische
hackers worden uitgenodigd om de digitale omgeving van de gemeente te testen op
problemen en kwetsbaarheden.
Voor Hâck Den Haag testen de deelnemende ethische hackers de échte online omgeving
van de gemeente. Ze verklaren zich akkoord met de voorwaarden van deze wedstrijd; dat
wil zeggen dat zij verplicht zijn om kwetsbaarheden aan de gemeente te melden en beloven
deze niet met anderen te delen. ICT-specialisten van de gemeente staan paraat om eventueel
gevonden kwetsbaarheden direct te verhelpen. Het evenement is opgezet als een wedstrijd, de
beste hackers winnen een geldprijs. Het testen van de Haagse gemeentelijke systemen krijgt
aandacht in de media. Zo dragen we bij aan transparantie en bewustwording op het gebied van
digitale weerbaarheid.
Lead: Gemeente Den Haag – CIO office
Partners: Ethische hackers-community, Cybersprint

Wethouder Rachid Guernaoui:
“De resultaten van de Hackaton bevestigen nog maar eens
hoe belangrijk het is om je regelmatig door externen te laten
doorlichten, in dit geval door 45 hackers. Dat houdt ons scherp”.
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WIE?
Lead: Gemeente Den Haag: DSO, DSB, RTH, CFO, CPO,
SKI
Partners: PmDH, PZH, Arcadis, NEPROM,
woningbouwcorporaties en anderen

WANNEER & HOE?
̆̆ Eind 2018 startte dit initiatief.
̆̆ De stad gaat deelnemen aan de initiatieven van
de provincie Zuid-Holland, de opgedane kennis
toepassen op lokale situaties en vervolgstappen
onderzoeken om resilience en klimaatadaptatie
mee te nemen bij aanbestedingsprocedures.
̆̆ In 2019 zoekt de stad toenadering tot partners
in Den Haag, Nederland en het 100RC Netwerk
voor hun expertise en praktische ervaring.

3.7 Veerkracht en klimaatadaptatie standaard opnemen in
tenders
De besluiten die we nu nemen in onze projecten hebben gevolgen voor de
komende tientallen jaren. Als we klimaatadaptatie integreren in alle (her)
ontwikkelingsprojecten, kunnen we onze bebouwde omgeving bestand maken
tegen extreem weer.
WAAROM?
Door de verwachte bevolkingsgroei krijgt Den Haag te maken met
uitdagingen op het gebied van huisvesting en herontwikkeling.
Door duurzame maatregelen te nemen bij nieuwbouwprojecten,
kunnen we de gevolgen van hittestress, droogte, extreme
regenval en bodemaantasting terugdringen en biodiversiteit
bevorderen. Door meerdere shocks en stresses tegelijk aan te
pakken, wordt de stad veerkrachtiger.
Als eerste stap heeft Den Haag in oktober 2018 het Convenant
Klimaatadaptief Bouwen van de provincie Zuid-Holland
ondertekend. Met dit convenant hebben de ondertekenaars onder
andere afgesproken dat eisen voor klimaatadaptatie standaard in
aanbestedingsprocedures worden opgenomen.
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Daarmee garandeert de gemeente dat deze maatregelen bij
elk (her)ontwikkelingsproject dat de stad initieert worden
doorgevoerd.

WAT?
Dit initiatief zorgt ervoor dat klimaatadaptatiemaatregelen
standaard in de Haagse aanbestedingsprocedures worden
opgenomen. Het besef dat klimaatadaptatieve maatregelen nodig
zijn wordt hierdoor groter.
De gemeente Den Haag is de initiatiefnemer in het opstellen,
bekendmaken en promoten van dit kader. De gemeente brengt
de relevante partners bij elkaar en biedt mogelijkheden om kennis
en deskundigheid te delen, zodat alle betrokkenen ervan kunnen
profiteren. De gemeente maakt daarbij gebruik van expertise en
advies vanuit de stad zelf, maar ook vanuit de rest van Nederland
en andere steden uit het 100RC-netwerk.

Wethouder Boudewijn Revis:
“Het is belangrijk de markt te betrekken bij
groen- en natuurinclusief bouwen.”

100RC NETWERK INSPIRATIE

New York: Maak beleid dat aanzet tot klimaatbestendig
bouwen
Met het plan OneNYC erkent New York dat klimaatbestendig bouwen vraagt om beleid dat
investeringen in veerkracht bevordert en stimuleert. Daarom is de stad bezig om de regelgeving
op het gebied van ruimtelijke ordening en bouwvoorschriften af te stemmen op herzieningen in het
National Flood Insurance Program (NFIP) en verwachte veranderingen in de Flood Insurance Rate
Maps (FIRMs). In 2018 heeft de stad consistente ontwerprichtlijnen ontwikkeld en aangenomen
voor gebouwen in gebieden met een hoog risico op overstroming, extreme wind en hitte.

87

One New York
The Plan for a Strong
and Just City

The City of New York
Mayor Bill de Blasio
Anthony Shorris
First Deputy Mayor

STERKE EN
RECHTVAARDIGE STAD

STERKE EN
RECHTVAARDIGE STAD

WIE?
Lead: Gemeente Den Haag: DSO, PmDH, RTH, Deltares,
WUR, NKWK
Partner: Gemeente Den Haag: DSB, IbDH, DPZ, HHS,
VVE, ROC, HHD, 3Di, DPZ, Resilience Center of LDE

WANNEER & HOE?
̆̆ Begin 2018 startte het initiatief met stakeholder
workshops en zal 2-3 jaar doorlopen.
̆̆ In 2019 worden de modellen getest in
Erasmusveld en Laakhavens (Central Innovation
District).
̆̆ In 2020 is alle opgedane kennis verzameld en
wordt die gebruikt voor de ontwikkeling van een
stadsbrede aanpak.

3.8 Klimaatinterventies met de
grootste impact bepalen
Het wordt een steeds grotere uitdaging om goed geïnformeerde besluiten te nemen
binnen ons complexe stadssysteem. Zeker nu het ook nog eens wordt bedreigd
door klimaatverandering. Een nieuwe tool zal worden getest om de effectiviteit van
klimaatadaptatieve maatregelen in verschillende wijken te meten. Op die manier kan Den
Haag de voordelen van klimaatinterventies optimaliseren en steeds kiezen voor de juiste
interventie op de juiste plek.
WAAROM?
Onze stad is kwetsbaar voor de effecten van extreem weer wat
als gevolg van de klimaatverandering vaker zal voorkomen. Voor
de ontwikkeling van groen-blauwe infrastructuur die problemen
als overstroming tegengaan, hebben we meer inzicht nodig in
de interactie tussen probleem en oplossing op buurt-, straat- en
gebouwniveau. Met betere informatie kunnen we ervoor zorgen
dat oplossingen aansluiten bij de kenmerken van een gebied, in
plaats van overal dezelfde maatregelen nemen.

Er worden modellen ontwikkeld en getest in Erasmusveld en het
Central Innovation District. De Climate Adaptation tool wordt
geïntroduceerd voor de inrichting van de openbare ruimte in
Laakhavens. Op basis van de lessen die uit deze modellen kunnen
worden getrokken wordt een stadsbrede aanpak ontwikkeld
voor klimaatadaptatie. Toepassing van dit model in de gemeente
Den Haag levert nieuwe inzichten op over de ecologische,
sociale en financiële gevolgen van klimaatmaatregelen en geeft
informatie over de mate waarin de systemen van de stad van
elkaar afhankelijk zijn.

WAT?
Dit initiatief onderzoekt welke maatregelen het grootste effect
hebben in verschillende buurten. We willen bestaande modellenbijvoorbeeld het 3Di-model uit Den Haag die het effect van heftige
overstromingen laat zien- koppelen aan andere bronnen, zoals
informatie over bodemkenmerken. Op die manier krijgen we meer
inzicht in het effect van de verschillende soorten interventies.
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Wethouder Liesbeth van Tongeren:
“Een van de onmisbare pijlers van een duurzame
stad is klimaatbestendigheid”

Nutshuis tuin, filmavond
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3.10 Meer groene daken

Parijs: Verander schoolpleinen in
verkoelende ‘eilandoases’
Sinds de strategie voor klimaatadaptatie in Parijs is
goedgekeurd, heeft de stad verschillende initiatieven
gelanceerd met het doel om stedelijke ruimtes aan te
passen aan hoge temperaturen. Centraal in deze aanpak
staat een programma voor Parijse schoolpleinen, die bij
elkaar een oppervlak hebben van meer dan 600.000
m2. De eerste pilots zijn inmiddels gestart. Het is de
bedoeling dat verharding geleidelijk worden vervangen
door bomen en beplanting, en/of dat er nieuwe
materialen worden getest (bijvoorbeeld gerecycled
hout, kinetische tegels). Ook worden nieuwe methoden
om schoolpleinen te koelen onderzocht. Groene
schoolpleinen dragen bij bij aan een betere onderwijsen leefomgeving.

De gemeente Den Haag biedt financiële ondersteuning voor de aanleg van
groene daken.
Groene daken zijn een belangrijke manier om de stad klimaatbestendig te maken, zeker in een groeiend stedelijk gebied als Den Haag.
Groene daken houden regenwater vast, besparen energie, zorgen voor temperatuurregulering en kunnen de levensduur van een dak
verlengen.
Den Haag is in 2016 gestart met een subsidieregeling voor groene daken. Sindsdien is al 77.000 m² aan groene daken aangelegd in
onze stad. Dat is ongeveer 0,7% van het aantal beschikbare platte daken. Er is nog 11.243.705 m² aan dakoppervlak beschikbaar
(99,3%) voor nieuwe groene daken! De subsidieregeling geldt sinds kort ook voor sociale woningbouw. Mogelijkheden om de subsidie
verder uit te breiden worden onderzocht.

In Den Haag zijn we al bezig met groenere
schoolpleinen, maar mochten we onze projecten willen
uitbreiden, dan hebben we in Parijs een waardevolle
bondgenoot en partner om kennis mee uit te wisselen.

Lead: Gemeente Den Haag: DSO, DSB
Partners: Duurzaam Den Haag

3.9 Koelere en groenere
schoolpleinen in de stad
Too cool for school! Met subsidies voor het ontwikkelen van groene schoolpleinen
dragen de gemeente Den Haag, Fonds 1818 en andere partners bij aan
een betere leeromgeving en zorgen ze er bovendien voor dat de stad beter
voorbereid is op klimaatverandering.
De omgeving waarin kinderen spelen kan een grote invloed hebben op hun gedrag. Uit onderzoek blijkt dat kinderen in een natuurlijke
omgeving minder ruzie maken, creatiever spelen en over het algemeen veiliger zijn. Schoolpleinen zijn helaas vaak verharde terreinen
die in de zomer niet verkoelend werken.
De afgelopen jaren heeft de gemeente Den Haag samengewerkt met Fonds 1818, het Hoogheemraadschap Delfland en Haagse
basisscholen om groene schoolpleinen aan te leggen. Door de bestrating te verwijderen en bomen te planten, ontstaan er
schoolpleinen met een groter koelend en waterabsorberend vermogen. Zo bereiden we onze buurten voor op de gevolgen van
klimaatverandering, terwijl kinderen in een natuurlijkere omgeving kunnen spelen.
Voor de startsubsidie hebben zich 85 scholen aangemeld en inmiddels zijn er 55 schoolpleinen vergroend (ongeveer een derde van
alle basisscholen in Den Haag!). Er komen nog steeds nieuwe groene schoolpleinen bij. Het Hoogheemraadschap heeft de leiding over
de verdere ontwikkeling van deze plekken overal in de stad.
Lead: Gemeente Den Haag DSB, OCW, HHD, Fonds 1818
Partners: NME, Duurzaam Den Haag
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3.11 Gemeentelijke handhavers
en toezichthouders trainen om
verdacht gedrag te herkennen
De veiligheid van onze stad heeft topprioriteit. Dit initiatief ontsluit extra capaciteit
door gemeentelijke handhavers en toezichthouders te trainen in een nieuwe
methodiek die hen helpt om verdacht gedrag te detecteren en erop te reageren.
WAAROM?

WAT?

Den Haag heeft een internationale reputatie als stad van vrede en
recht en doet er alles aan om bewoners en bezoekers een veilige
omgeving te bieden. Een groot aantal publieke en particuliere
partners draagt hieraan bij door criminaliteit en andere vormen
van onwenselijk gedrag te voorkomen of te bestrijden.

In 2018 hebben verschillende teams van de Politie Den Haag
trainingen gevolgd om verdacht gedrag te herkennen en daarop
te reageren. Dit initiatief richt zich erop dat ook gemeentelijke
handhavers en toezichthouders worden getraind.

Eén manier om dat te doen is het herkennen van verdacht gedrag.
Een goed voorbeeld daarvan is het incident dat in 2018 in
Nederland plaatsvond. Een man die twee Amerikaanse toeristen
neerstak op het Centraal Station in Amsterdam werd negen
seconden na zijn aanval al gestopt door de politie. Deze snelle
interventie was te danken aan het feit dat een zogenaamde
spotter, een politieagent die erop getraind was om verdacht
gedrag te herkennen, zag dat de man vlak nadat hij op het station
aankwam verdacht gedrag vertoonde.

WIE?
Lead: Gemeente Den Haag: Directie Veiligheid, RTH
Partners: SDR Academy

WANNEER & HOE?
De training start in 2019

Trainingen om verdacht gedrag te herkennen kunnen door de
politie worden gevolgd, maar ook door particuliere beveiligingsbedrijven, personeel in het openbaar vervoer en gemeentelijke
handhavers- en toezichthouders. Als mensen in verschillende
sectoren hierin worden opgeleid,groeit het aantal ogen en oren in
de stad en kan er gemakkelijker worden samengewerkt.
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Om grensoverschrijdende uitdagingen op
het gebied van veerkracht aan te gaan
werkt Den Haag samen met partners in
de regio, in Nederland en in de rest van de
wereld.
De grote vraagstukken die Den Haag moet oplossen,
houden niet op bij onze stadsgrens. Als stad kunnen we
de leiding nemen op thema’s als klimaatverandering en
cyberveiligheid, maar echte veerkracht vraagt ook dat je
je openstelt en leert van mensen uit andere sectoren en
andere delen van de wereld.

Waar mogelijk maken we gebruik van de nieuwste
wetenschappelijke kennis en data en geven die een plek in
onze besluitvorming. We experimenteren met innovatieve
financieringsmodellen, zoals Health Impact Bonds, voor
betere en goedkopere voozieningen in de stad. We kunnen
altijd meer doen en nog slimmer werken.

Den Haag is onderdeel van de Randstad, één van de
belangrijkste economische regio’s van Europa. We hebben
één van de grootste Europese havens om de hoek liggen
en twee luchthavens in onze nabije omgeving. Een
belangrijke reden voor het succes van deze regio is de
sterke verbondenheid en het enthousiasme om samen
te werken. Onze stad werkt nauw samen met allerlei
partners, zoals universiteiten en andere kennisinstituten,
om innovatie en duurzame ontwikkeling te bevorderen.

Den Haag heeft nauwe banden met Rotterdam. Samen
met de omliggende gemeenten zijn de twee steden
verenigd in de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag
(MRDH). Omdat beide steden onderdeel zijn van het
100RC-netwerk kunnen we vooroplopen in regionale
samenwerking op het gebied van veerkracht. Onze
inzichten delen we met veel plezier met de steden in het
100RC-netwerk. Daarnaast leren we graag van andere
steden in de wereld.

In dit hoofdstuk worden nieuwe grensoverschrijdende
samenwerkingen gepresenteerd die:
̆̆De kritieke infrastructuur van de regio versterken

SCHAAL 4

SAMENWERKEN IN DE REGIO,
NEDERLAND EN DE REST VAN DE WERELD
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̆̆Veerkracht verankeren in onze manier van werken
̆̆De mogelijkheden van digitalisering optimaal benutten en een
inclusieve arbeidsmarkt bevorderen
̆̆De Haagse aanpak van veerkracht internationaal uitdragen
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Leren van
andere
steden

Washington DC, samenwerking op het gebied van
cyberveiligheid, de maatschappelijke waarde van
infrastructuur en openbare ruimte;
New York, Maak beleid dat aanzet tot
klimaatbestendig bouwen; Pg. 87

Montreal, Een centrum voor de preventie van
radicalisering; Pg. 45

Greater Manchester, Samenwerking op het
gebied van cyberveiligheid en sociale aspecten
van noodhulp;
Glasgow, Sleutelfiguren in de samenleving
versterken; Pg. 43

Wellington, Kleine bedrijven ondersteunen bij
het plannen van bedrijfscontinuïteit; Pg. 82

Parijs, Verander schoolpleinen in
verkoelende ‘eilandoases’ ; Pg. 90
Sydney, Wees voorbereid –
100.000 Sydneysiders die er
klaar voor zijn; Pg. 73

Vejle, Het FABlab@
schoolsdk-initiatief; Pg. 55

Atlanta, Cyberveerkracht in een steeds
slimmere stad; Pg. 81
Samenwerking op het gebied van
cyberveiligheid en gemeentelijk
continuïteitsbeheer;
Rotterdam, Samenwerking op de robuustheid
van de kritische infrastructuur en resilience
training voor de lokale overheid;

Los Angeles, Het vergroten van
financiële vaardigheden; Pg. 49

Los Angeles, Criminaliteit
en geweld voorkomen met
verbeterd datagebruik; Pg. 79

Legenda:
Den Haag
100RC Netwerk Steden

New Orleans, Onderling afhankelijke systemen
veerkrachtiger maken; Pg. 103
Kaapstad, Ikhaya le Langa Enterprise en
Entrepreneur Academy; Pg. 65

Inspiraties
Samenwerking met andere steden

Medellin, Verhoogd metrosysteem om bij te
dragen aan een veiligere stad; Pg. 63

96

Samenwerking op het gebied van
cyberveiligheid en ontwikkeling van de
inclusieve stad;

Melbourne, Resilience training voor
lokale overheid; Pg. 99
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WIE?

4.1 Resilience training voor de
gemeente Den Haag

Lead: RTH, Resilient Rotterdam, BSD Leiderschap

Het doorbreken van traditionele werkprocessen en het verbeteren van de
samenwerking tussen mensen in onze stad, dat is de kern van een echt
veerkrachtig Den Haag. Een training voor weerbaarheid en veerkracht wordt
ontwikkeld om mensen kennis te laten maken met de principes van veerkracht en
de integratie hiervan in hun dagelijks werk.

̆̆ De eerste training zal plaatsvinden in de eerste helft
van 2019, daarna twee keer per jaar.

WAAROM?
In Den Haag zijn talloze fantastische voorbeelden te vinden
van samenwerkingen. Maar ondanks deze inspanningen is Den
Haag soms ook een stad van gescheiden werelden waar kansen
voor integratie en samenwerking blijven liggen. Er is behoefte
aan een nieuwe manier van denken, waarbij leidinggevenden
binnen en buiten de gemeente samenwerken en een integrale
manier van denken toepassen op hun werk en het oplossen van
problemen.

WAT?
Samen met Rotterdam ontwikkelen we een ‘Resilience’
trainingsprogramma voor leidinggevenden. Daarin komen zowel
stedelijke als persoonlijke veerkracht aan bod. De training zorgt
ervoor dat leidinggevenden beter zijn toegerust om kansen te
herkennen in projecten, dat ze effectiever kunnen werken en op
een goede manier de persoonlijke uitdagingen het hoofd kunnen
bieden die bij het moderne leven horen.
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We maken graag gebruik van de kennis en ervaring van andere
steden uit het 100RC-netwerk die met succes soortgelijke
trainingsprogramma’s hebben opgezet, zoals Melbourne.
Nieuwe inzichten die uit de eerste training voor leidinggevenden
komen, worden mogelijk verwerkt in toekomstige modules voor
projectleiders, stagiairs en anderen die in de stad werken.
We onderzoeken ook of we de ‘resilience scan’ in onze training
kunnen opnemen. Dit instrument is ontwikkeld door 100RC
en Rotterdam en is bedoeld om voorgestelde en bestaande
projecten in een stad op hun veerkrachtige waarden te
beoordelen. De projecten worden geanalyseerd aan de hand van
de zeven kenmerken van veerkracht: flexibiliteit, inclusiviteit,
integratie, reflectievermogen, reservecapaciteit, robuustheid en
vindingrijkheid. Hoe meer van deze kenmerken in het project zijn
terug te vinden, hoe geschikter het is om een stad weerbaar te
maken tegen shocks en stresses. Momenteel is er een pilotversie
van de scan.

Partner: 100RC, VNG

WANNEER & HOE?
̆̆ Het curriculum van de training is momenteel in
ontwikkeling.

100RC NETWERK INSPIRATIE

Melbourne: Resilience training voor lokale overheid
De Resilience Strategie van Melbourne richt zich voor een groot deel op het verankeren van veerkrachtbeginselen en
-vaardigheden in de 32 deelgemeenten van de stad. Een belangrijke methode om dit te bereiken was het ontwikkelen van een
nieuw trainingsprogramma, gericht op gemeentefunctionarissen in leidinggevende posities.
Sinds de strategie van Melbourne in 2016 werd
gepresenteerd, hebben meer dan 120 deelnemers afkomstig
van 16 deelgemeenten in Melbourne en 27 andere
organisaties de eendaagse inleidende training Resilience
Fundamentals gevolgd. Ook voor partnerorganisaties als Local
Government Professionals en het UN Global Compact Cities
Programme zijn trainingen op maat ontwikkeld en gegeven. De
training gingen over de theorie achter veerkracht, kaders voor
veerkracht en veerkracht in de praktijk. Daarnaast ondersteunt
Resilient Melbourne mensen die na het volgen van de training
binnen hun eigen organisatie als ambassadeur voor veerkracht
optreden. Momenteel helpen zij trainingsbureaus om het
concept veerkracht te verankeren in hun bestaande trainingen,
bijvoorbeeld trainingen op het gebied van leiderschap en
introductiecursussen.
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4.2 Uitbreiden van de
mogelijkheden voor Social Return
on Investment
Door opdrachtnemers van de gemeente een extra mogelijkheid te bieden om aan de
Social Return on Investment verplichting te voldoen, verbetert Den Haag het zakelijke
klimaat voor een bepaalde categorie sociale ondernemingen in onze regio. Dat leidt
tot duurzame participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
WAAROM?
Een baan biedt mensen inkomen en sociale contacten. Beiden
zijn belangrijke bouwstenen voor veerkracht. Een baan vinden
en behouden is echter niet voor iedereen weggelegd. Sommige
bewoners hebben intensieve begeleiding nodig bij het vinden en
behouden van een baan en zijn daardoor minder goed inzetbaar op
de reguliere arbeidsmarkt.

WAT?
De gemeente Den Haag schrijft in bepaalde gevallen
opdrachtnemers voor om een maatschappelijk rendement op
investeringen te behalen (Social Return on Investment). Dat houdt
in dat de opdrachtnemer 5% van het gecontracteerde budget
gebruikt om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het
werk te helpen. Dat kan door (1) deze mensen zelf van werk te
voorzien, (2) door producten of diensten te kopen van een sociale
werkplaats, of door (3) relevante activiteiten of trainingen aan
te bieden die de afstand tussen deze groep en de arbeidsmarkt
verkleint. Voortbouwend op deze ervaring wil Den Haag
opdrachtnemers een vierde mogelijkheid bieden om aan hun SROIverplichtingen te voldoen. Naast de drie bestaande mogelijkheden
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kunnen onderaannemers er ook voor kiezen om goederen of
diensten af te nemen van regionale sociale ondernemingen, waarvan
ten minste 30% van het personeelsbestand bestaat uit mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo krijgt het zakelijke klimaat voor
deze specifieke categorie van sociale ondernemingen een positieve
impuls, met als resultaat een professionele en duurzame integratie
van mensen op de arbeidsmarkt.

Cyber Resilient cities event tijdens de One Conference van het Nationaal Cyber Security Center

4.3 Initiëren internationaal
netwerk cyber resilient cities
Het risico van cyberaanvallen groeit. Cyberaanvallen komen vaker voor en
worden steeds vernuftiger. Den Haag ontwikkelt een online platform voor
uitwisseling van kennis en informatie over digitale weerbaarheid voor alle steden
in het 100RC Netwerk.
WAAROM?
Het ontwikkelen van geavanceerde technologie is niet
voldoende om digitale weerbaarheid te creëren. Veel steden
hebben te maken met cyberdreigingen en daarom is het
uitwisselen van deskundigheid en kennis essentieel om alle
ontwikkelingen op dit gebied te kunnen bijhouden.

WIE?

WAT?

Lead: Gemeente Den Haag, SZW, Omringende steden

Tijdens de One Conference 2018, georganiseerd door het
Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) in Den Haag, wisselde
Den Haag ervaringen op het gebied van digitale weerbaarheid
uit met Atlanta en Greater Manchester. De behoefte om samen
te werken en van elkaars ervaringen te leren werd hierdoor
verder versterkt. Om die uitwisseling van kennis en ervaringen
te borgen heeft RTH met de 100RC-steden een online groep
voor cyberveiligheid opgezet. Deze groep post nieuwsberichten,
organiseert online- en persoonlijke ontmoetingen en brengt in
kaart hoe expertise effectief kan worden gedeeld met partijen
buiten het 100RC-netwerk. Het platform dient ook als hub voor
cyberdeskundigen, zodat zij weten wie ze moeten benaderen in

UWV, RTH

WANNEER & HOE?
In 2019 wordt samen met naburige steden en het UWV,
Den Haag aan een uniform SROI-beleid gewerkt. RTH
faciliteert kennisuitwisseling met andere steden in het
100RC-netwerk die al ervaring hebben met de inzet van
sociale ondernemingen voor een inclusieve samenleving.

het geval van een cyberincident.
Deze expertise wordt ook gedeeld met het G5 Smart Citynetwerk waarin Den Haag verantwoordelijk is voor het thema
Safety and Security.

WIE?
Lead: Gemeente Den Haag: RTH, CIO Office, DSO
Partners: 100RC, de steden Atlanta, Greater Manchester,
Kaapstad, Washington DC, Singapore en andere
geïnteresseerde steden, het G5 Smart City-netwerk, de
VNG

WANNEER & HOE?
̆̆ In 2018 heeft Resilient The Hague een Cyber Resilient
Cities online groep aangemaakt op het 100RC platform. ·
̆̆ In 2019 gaat RTH maandelijks nieuws delen, en
educatieve webinars en bijeenkomsten organiseren.
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WIE?
Lead: RTH
Partners: Gemeente Den Haag: DSB, DSO,
Directie Veiligheid, Deltares, Veiligheidsregio
Haaglanden, Dunea, Stedin, HHD, HTM,
Gemeente Rotterdam, PZH, Telecom
providers, EU DRIVER+, 4TU Resilience Center
Andere partners die een rol willen spelen in dit
initiatief zijn van harte welkom.

WANNEER & HOE?

Burgemeester Pauline Krikke:

̆̆ Dit initiatief wordt uitgevoerd tussen
2019-2021.

“Samenwerking is essentieel voor een
veilige stad.”

Bron: SIM-CI

4.4 Identificeren en verkleinen van
de risico’s van afhankelijkheden
tussen vitale diensten
De kritieke infrastructuur van Den Haag is sterk met elkaar verbonden. Zonder
de juiste voorzorgsmaatregelen kan een verstoring van één dienst leiden tot het
falen van anderen. Door de afhankelijkheden tussen vitale sectoren en diensten
te identificeren, kunnen stakeholders in de regio concrete stappen nemen om de
robuustheid en flexibiliteit van vitale diensten te verbeteren.
WAAROM?

WAT?

De beheerders van vitale diensten in onze stad doen er alles
aan om de betrouwbaarheid en kwaliteit van hun diensten
te maximaliseren. Ze hebben een sterke reputatie op dit
gebied. Om deze vast te houden blijven investeringen en
innovaties nodig. Een bijzonder aandachtpunt zijn de risico’s
op zogenaamde cascade-effecten. De vitale diensten worden
in toenemende mate afhankelijk van elkaar en een verstoring
van één vitale dienst kan tot uitval leiden van diensten die daar
weer van afhankelijk zijn. Naarmate onze stad dichter bevolkt
en complexer wordt, vormen zulke cascade-effecten een
steeds groter risico. Als er bijvoorbeeld meer hoogbouw in Den
Haag komt, wordt de watervoorziening meer afhankelijk van
de elektriciteitsvoorziening, omdat het water naar de bovenste
verdiepingen moet worden gepompt.

Om meer zicht te krijgen op risico’s van cascade-effecten wordt
de CIrcle-applicatie van Deltares gebruikt. Dit instrument
combineert open data met de deskundigheid van experts en
geeft een indicatie in welke mate de vitale diensten van Den
Haag van elkaar afhankelijk zijn. Een mogelijke volgende stap is
onderzoeken hoe deze afhankelijkheden op een kaart of met een
3D model gevisualiseerd kunnen worden.
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̆̆ De CIrcle workshop vindt plaats
in het eerste kwartaal van 2019.
De verschillende deelnemers
beslissen daarna over mogelijke
vervolgstappen, zoals het
samenbrengen van gegevens van
afzonderlijke vitale sectoren in een
visueel model.

100RC NETWERK INSPIRATIE

New Orleans: Onderling afhankelijke systemen veerkrachtiger maken
De verwoesting die orkaan Katrina aanrichtte in New Orleans is een van de bekendste voorbeelden van de gevolgen van
extreem weer. Ook in New Orleans was sprake van cascade-effecten. Zo zorgde het noodweer voor een stroomstoring
waardoor waterpompstations en gemalen minder functioneerden en de straten onder water kwamen te staan.
De Resilience Strategie van New Orleans zet sterk in op inzicht
krijgen in afhankelijkheden tussen vitale diensten en het
verkleinen van de risico’s die daarmee gepaard gaan. Den Haag
en New Orleans kunnen hierbij van elkaars ervaringen leren.

RTH werkt daarbij samen met andere steden en regio’s,
zoals Rotterdam en het Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier. Zij hebben ervaring met visualisaties en
simulatiemodellen. We sluiten ook aan bij het EU-project
DRIVER+ dat nieuwe technieken test om meer inzicht te krijgen
in cascade-effecten en het visualiseren daarvan.
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4.6 Coastar project
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Door het document heen is geprobeerd aan te tonen hoe één
initiatief op verschillende gebieden een positieve impact kan
hebben. Dit is onder meer zichtbaar in de manier waarop
initiatieven zich verhouden tot shocks en stresses,
kansen voor veerkracht en de SDG’s. Geïnspireerd
door het werk van één van beroemdste
Nederlandse kunstenaars Piet Mondriaan
laat onderstaand figuur zien hoe de
initiatieven ook meerdere dimensies
van het City Resilience Framework
(zie pagina 11) raken.

ST

Om ons actief voor te bereiden op wat we moeten doen bij een (dreigende) cybercrisis, zal in G4-verband (Amsterdam, Den
Haag, Rotterdam, Utrecht), analoog aan de reeds bestaande handreiking Terrorismegevolgbestrijding (TGB), een Handreiking
Cybergevolgbestrijding (CGB) worden ontwikkeld. De handreiking moet duidelijkheid geven over de rolverdeling bij dergelijke
incidenten en over de instrumenten waarover het bestuur in die gevallen beschikt. Verder zal duidelijk worden welk netwerk van
partners nodig is om dergelijke crises effectief te beteugelen. Een dergelijke handreiking zal niet alleen de weerbaarheid bij crises
verhogen, maar zal ook een beeld geven in het relevante netwerk in de stad en dus ook van de eventuele kwetsbaarheden, die zich in
dat netwerk bevinden.
Lead: G4, Gemeente Den Haag: Directie Veiligheid
Partners: MInisterie Justitie en Veiligheid

Relaties tussen onze initiatieven

SH

Ontwikkelen van een handreiking cybergevolgbestrijding in G4 verband.
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4.5 Cybergevolgbestrijding G4
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De voorziening van drinkwater kan worden verzekerd door zoet water op te
slaan onder de grond (1) of door brakwater te ontzilten (2).
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Lead: PZH
Partners: KWR, Arcadis, Deltares, Dunea, Gemeente Den Haag: DSB
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Door de groeiende bevolking en de toename van extreem weer staat de zoetwatervoorziening in Den Haag steeds meer onder
druk. Als kuststad moeten we rekening houden met de risico’s van verzilting. Het oplossen van deze vraagstukken vraagt om een
innovatieve manier van denken. Deltares doet samen met KWR en Arcadis onderzoek naar de haalbaarheid van grootschalige
ondergrondse opslag van zoetwater in de regio Den Haag-Westland-Rotterdam. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van
onder andere de Provincie Zuid-Holland en Dunea. Hoet meer inzicht geven in hoe de zoetwaterbuffer onder onze stad vergroot
kan worden en hoe het watersysteem robuuster gemaakt kan worden, zodat het bestand is tegen toekomstige shocks. Het is ook
mogelijk om gebruik te maken van de thermische energie van de grondwateropslag, maar daar is nog veel meer onderzoek voor
nodig.

2.12
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Water is leven. Dit project onderzoekt alternatieve strategieën
voor watermanagement om de robuustheid en flexibiliteit van onze
watervoorziening te vergroten.
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De Resilience Strategie
monitoren en evalueren
De Resilience Strategie van Den Haag is het resultaat van de enorme inzet van velen. Er is veel tijd, inzicht en inspiratie gestoken
in discussies, brainstormsessies, workshops en onderzoek. Het resultaat is een plan voor de stad met concrete acties voor de
komende jaren. Veerkracht is echter geen einddoel, maar een dynamisch proces dat regelmatig om aanpassingen vraagt.
Omdat Den Haag continu verandert is het van belang om de kernelementen van de Resilience Strategie te blijven monitoren en
evalueren.

VEERKRACHT IN
DEN HAAG IN DE
PRAKTIJK BRENGEN
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De initiatieven

Veerkracht verankeren

Resilient The Hague zal initiatieven in deze
strategie evalueren met behulp van de Realist
Evaluation benadering ontwikkeld door Ray
Pawson en Nick Tilley. Deze benadering erkent
dat de relaties tussen oorzaak en gevolg moeilijk
te bepalen kunnen zijn in een adaptief en complex
systeem zoals een stad. Daarom richt deze wijze
van evalueren zich niet alleen op de vraag of een
initiatief effect heeft, maar ook op de vragen
hoe en onder welke omstandigheden. Eén van
de sterkste punten van de Realist Evaluation
benadering is het vermogen om lessen te trekken
uit een specifiek initiatief (bijvoorbeeld in een
bepaalde wijk van Den Haag) en deze toe te
passen in een andere context, zoals andere
wijken in Den Haag en andere steden in de regio
en het 100RC netwerk. De methoden voor het
verzamelen en analyseren van gegevens zullen
voor elk initiatief variëren. Doorgaans zal er zowel
van kwalitatieve als kwantitatieve informatie
gebruik worden gemaakt. Waar relevant zal
data worden gebruikt van bronnen als het Urban
Data Centre van de gemeente Den Haag, het
CBS en de gegevens van de Leefbaarometer.
Om de kennisuitwisseling tussen Den Haag en
het 100RC-netwerk te faciliteren wordt waar
mogelijk gebruik gemaakt van gestandaardiseerde
indicatoren en modellen (zoals het City Resilience
Framework) en de SDGs.

De evaluatie van de Resilience-strategie beperkt zich niet tot die van
afzonderlijke initiatieven. In samenwerking met de burgemeester,
wethouders en andere belanghebbenden binnen en buiten de gemeentelijke
organisatie, streeft RTH ook naar het monitoren van:
̆̆ Het ontstaan van nieuwe samenwerkingsverbanden, zowel binnen als
buiten de gemeente.
̆̆ De bekendheid over het begrip veerkracht door evenementen en de
RTH-website.
̆̆ De bijdrage van de initiatieven aan het bereiken van de SDG’s.
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Een actieve beweging voor
veerkracht
Om de stad nog veerkrachtiger te maken,
verwelkomt de gemeente Den Haag nieuwe
ideeën van alle betrokkenen uit de Haagse
gemeenschap; daar wil RTH graag samen
met u de schouders onder zetten. Daarvoor
zoekt RTH het contact met de stad; RTH
organiseert evenementen, workshops, spreekt
tijdens conferenties en geeft trainingen over
veerkracht. Elk jaar wordt er een ‘veerkrachtdag’
georganiseerd om informatie uit te wisselen over
de uitrol van de strategie.

Op de websites en het netwerk Futureproof The Hague staan regelmatig
updates over het programma RTH. Futureproof The Hague is opgezet om
mensen in de stad actief te laten meedenken over thema’s en projecten
op het gebied van duurzaamheid, slimme steden en veerkracht. De leden
kunnen blogs posten, activiteiten delen, meet-ups organiseren en elkaar
inspireren. Op de website staat ook een interactieve plattegrond waarop
initiatieven over de verschillende thema’s te zien zijn en waar mensen ook
hun eigen initiatieven en ideeën kunnen posten.
Ga naar www.resilientthehague.nl of www.futureproofthehague.com
E-mail: resilient@denhaag.nl en volg: @resilienthague

Dankwoord
De Haagse Resilience Strategie is het
product van enorme toewijding en
inbreng van bijna alle gemeentelijke
diensten. Ook inwoners, ondernemers,
experts, academici en leiders uit zowel
de private als de non-profit sector
hebben bijgedragen door hun tijd en
kennis met ons te delen. Dit heeft
ons geholpen om een geïntegreerde
Resilient The Hague-strategie
te ontwikkelen met innovatieve
initiatieven.
Het Resilient The Hague team bestond het
afgelopen jaar uit Anne-Marie Hitipeuw
(Chief Resilience Officer), Olivier Hendriks
(plaatsvervangend Chief Resilience Officer),
Ali el Messaoudi (programma adviseur),
Rashieda Alibux (ondersteuning), Inge Toussaint
(communicatieadviseur), Elles de Vogel, Dewi
Eshuis, Nahid Jafarov (deelnemers aan het
gemeentelijke werkervaringsprogramma), Mirjam
van der Kraats en Anouk Roeling (stagiaires).
Deze Resilient Den Haag strategie is het resultaat
van het werk en de inspanningen van honderden
mensen. We willen iedereen heel erg bedanken, in
het bijzonder:
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De burgemeester en wethouders van Den Haag, de gemeentesecretaris,
het Gemeentelijk Management Team en de collega’s van de gemeentelijke
diensten van Den Haag (BSD, DPZ, DSB, DSO, OCW, SZW).
Het Resilient The Hague Advisory Committee: Voorzitter Pauline
Krikke (burgemeester van Den Haag), Maarten van Aalst (directeur
Red Cross Climate Centre), Mohamed el Achkar (directeur Dienst
Publiekzaken), Karin van Dreven (directeur Haag Wonen), Peter Hennephof
(gemeentesecretaris), Esther Lieben (Brandweercommandant Haaglanden),
Marc van der Linden (CEO Stedin), Paul van Musscher (Politiechef Eenheid
Den Haag), Kim Putters (directeur Sociaal Cultureel Planbureau), Hans van
der Vet (directeur Directie Veiligheid), Wim Drossaert (directeur Dunea),
Marijn Fraanje (CIO gemeente Den Haag), Henk Ovink (Watergezant,
Ministerie van Infrastructuur en Water).
Alle institutionele, economische, wetenschappelijke en andere partners die
hebben deelgenomen aan het proces.
Het 100 Resilient Cities team, in het bijzonder Michael Berkowitz, Lina
Liakou, Femke Gubbels, Asma Jhina, Paul Nelson, Andrew Brenner en al hun
collega’s in Londen en New York.
De mensen van onze strategy partner AECOM: Kieran Power, Eelke Nijmeijer,
Simon Mattinson, Alexandria Moore, Natascha Schuttinga and Jon Shortt.
De 100RC platform partners EY, Deltares en Arcadis.
De vele CRO’s uit de andere steden van het 100RC-netwerk, in het bijzonder
het Resilient Rotterdam team, die mooie voorbeelden uit hun steden met ons
deelden.
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Afkortingen
Afk.		 Betekenis
100RC		

100 Resilient Cities

MKB		
Midden & Klein Bedrijf

BART		

Burger Alert Real Time

MICT		

Internationaal Restmechanisme voor 			
Straftribunalen

BSD		Bestuursdienst
BHV		

Bedrijfs Hulp Verlening

NCSC		

Nationaal Cyber Security Centrum

BIBOB		

Bevordering integriteitsbeoordelingen door het 		
openbaar bestuur

NEMO		

New Metropolis Science Museum

NEPROM		

CBS		

Centraal Bureau voor de Statistiek

Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling
Maatschappijen

CFO		

Chief Finance Officer

NME		

Natuur & Milieu Educatie

CID		

Central Innovation District

OAT		

Opportunity Assessment Toolkit

CGI		

Client Global Insights

(O)CTO		

(Office of) Chief Technology Officer

CIO		

Chief Information Officer

OCW		

Dienst Onderwijs, Cultuur, Welzijn

CISO		

Chief Information Security Officer

OCW		

Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap

CJG		

Centrum voor Jeugd & Gezin

OPCW		

CPO		

Chief Procurement Officer

Organisation for the Prohibition of Chemical 		
Weapons

CRF		

City Resilience Framework

PmDH		

Afdeling Projectmanagement Den Haag

CZ		

Centraal Ziekenfonds

PRA		

Preliminary Resilience Assessment

DA		

Discovery Area

DDH		

Duurzaam Den Haag

DPZ		

Dienst Publiekszaken

DSB		

Dienst Stads Beheer

DSO		

Dienst Stedelijke Ontwikkeling

DSO-PSO		

Dienst Stedelijke Ontwikkeling- Programma 		
management, Strategy en Onderzoek

DTC		

Digital Trust Centre

ECP		

Electronic Commerce Platform Nederland

PZH		
Provincie Zuid-Holland

G4		
De vier grote steden in Nederland: Amsterdam, 		
Den Haag, Rotterdam, Utrecht
HCSS		

The Hague Centre for Strategic Studies

HEIT		

Haags Economisch Interventie Team

HHD		

Hoogheemraadschap Delfland

HHS		

Haagse Hogeschool

HSD		

The Hague Security Delta

HTM		

Haagse Tramweg-Maatschappij

IbDH		

Ingenieursbureau Den Haag

ICP		

Intermediairen Contactpunt

IVN		

Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid

JPF		

Jongeren Perspectief Fonds

KWR		
LUMC		

RR		

Resilient Rotterdam

RTH		

Resilient The Hague

SCP 		

Sociaal Cultureel Planbureau

SDG		

Sustainable Development Goals

SKI		

Strategy, Framework Development, Purchase

SROI		

Social Return on Investment

SVB		

Sociale Verzekeringsbank

SZW 		

Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten

TIH		

Techniek Innovatie Huis

TNO		

Nederlandse Organisatie voor toegepast-		
natuurwetenschappelijk onderzoek

TNS NIPO		

Het Nederlands Instituut voor de Publieke 		
Opinie en het Marktonderzoek

TU Delft		

Technische Universiteit Delft

UWV		

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

VGZ		

Stichting Volksgezondheidzorg

VNG		
Vereniging Nederlandse Gemeenten
VNG-IBD		

Vereniging Nederlandse Gemeenten - 			
Informatiebeveiligingsdienst

VNO-NCW		

Verbond van Nederlandse Ondernemingen - 		
Nederlands Christelijk Werkgeversverbond

Water cycle Research Institute

VvE		

Vereniging van Eigenaren

Leids Universitair Medisch Centrum

WUR		

Wageningen University & Research
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Zuiderpret, natuureducatie speeltuin
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10 simpele stappen om je veerkracht te
vergroten:
1.

Zorg ervoor dat je telefoon is ingesteld om een
NL-Alert te ontvangen: https://crisis.nl/nlalert

2.

Als je geen rookmelder in je huis hebt, bestel en
installeer deze dan zo snel mogelijk.

3.

Download de gratis EHBO app van het Rode
Kruis, zodat je altijd eerste hulp instructies op
zak hebt. Ga naar: https://www.rodekruis.nl/
ehbo/gratis-ehbo-app/

4.

Zorg dat je weet hoe je gas, water en
elektriciteit moet uitschakelen.

5.

Check je persoonlijke risico op overstroming:
www.overstroomik.nl.

6.

Zoek uit waar de dichtstbijzijnde (AED) zich
bevindt op https://aed.rodekruis.nl/.

7.

Verander je online wachtwoorden zodat je voor
ieder account een andere hebt: https://crisis.
nl/wees-voorbereid/cyberaanval/

8.

Maak een noodpakket en berg hem hoog
en droog op in je huis (denk aan: flessen
water, lucifers in waterdichte verpakking,
gereedschapskist, dekens, EHBO doos en
houdbare etenswaren) Bezoek https://crisis.
nl/wees-voorbereid/noodpakketten/ voor
meer informatie.

9.

Leer een telefoonnummer van een vriend
of familielid uit je hoofd zodat je hen in een
noodsituatie kunt bereiken.

10. Download de BurgernetApp
https://www.burgernet.nl/

Stedelijke veerkracht is het vermogen van mensen,
gemeenschappen, organisaties, bedrijven en systemen
binnen een stad om te overleven, zich aan te passen en
te groeien, ongeacht de aard en omvang van langdurige
spanningen en crises.
Het 100 Resilient Cities(100RC) netwerk, geïnitieerd
door de Rockefeller Foundation, helpt steden over de hele
wereld om zich voor te bereiden op de fysieke, sociale en
economische uitdagingen die een steeds grotere rol spelen
in de 21e eeuw.
Voor meer informatie of vragen:
resilience@denhaag.nl bezoek de website
www.resilientthehague.nl.
Twitter @ResilientHague
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