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Hoe beweegt een stad mee met een 
veranderende economie? Hoe  
wordt een stad bestand tegen de 

effecten van klimaatverandering zoals 
droogte, hitte en hevige regenval? En 
hoe zorgen steden ervoor dat bewoners 
in harmonie met elkaar leven en iedereen 
mee kan doen? 

Deze en andere vragen leven bij steden 
wereldwijd. Den Haag is hierop geen 
uitzondering. Daarom is Den Haag in 2016 
toegetreden tot het 100 Resilient Cities 
netwerk, een samenwerkingsverband van 
100 steden van over de hele wereld, die 
ieder werken aan hun capaciteiten om met 
de risico’s en uitdagingen van de 21ste 
eeuw om te gaan. 

In 2019 heeft Den Haag haar eerste 
Resilience Strategie opgeleverd. De 
Strategie speelt in op het ontwikkelen van 
een veerkrachtige –resilient- stad die in 
staat is om te overleven, zich aan te passen 
en te groeien, ondanks dat Den Haag wordt 
blootgesteld aan risico’s en uitdagingen. 
Op deze manier draagt de Strategie bij 
aan Den Haag als stad van vrede en recht. 
In deze brochure vindt u de belangrijkste 
elementen uit de Haagse Strategie.

Een veerkrachtige stad

Stedelijke veerkracht is:
REFLECTIEF 

IN STAAT OM TE LEREN

RESERVECAPACITEIT 
HEEFT VERMOGEN OM 
ONTWRICHTINGEN OP 

TE VANGEN

FLEXIBEL 
BIEDT ALTERNATIEVE  

STRATEGIEËN

INTEGRAAL 
SYSTEMEN 

WERKEN SAMEN

INCLUSIEF 
BREDE CONSULTATIE 
& COMMUNICATIE

ROBUUST 
GOED DOORDACHT, 

GEBOUWD EN  
BEHEERD

VINDINGRIJK 
KAN MIDDELEN  

EENVOUDIG  
HERPOSITIONEREN

KWALITEITEN VAN VEERKRACHTIGE SYSTEMEN

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).

Om goed om te kunnen gaan met 
risico’s en uitdagingen is het 
belangrijk om inzicht te krijgen in de 

shocks en stresses voor Den Haag. Acute 
shocks zijn plotselinge gebeurtenissen die 
een stad direct ontwrichten. Chronische 
stressfactoren kunnen een stad langzaam 
maar zeker verzwakken. Ondanks hun 
geleidelijke karakter kunnen stresses ook 
tot ontwrichting leiden.

Uitdagingen voor Den Haag

Kansen voor veerkracht 
Door niet alleen naar de shocks en stresses te kijken als risico, maar juist als kans, biedt de Resilience 
Strategie perspectief op een veerkrachtige toekomst. De vijf kansen om veerkracht te vergroten 
staan niet op zichzelf maar zijn met elkaar verbonden.

1. Werken aan een verbonden stad waar iedereen mee kan doen: Hechte buurten en gemeenschappen 
waar mensen elkaar kennen en helpen, dragen in belangrijke mate bij aan de veerkracht van een stad. 

2. Iedereen voorbereiden op de nieuwe economie: Economische en technologische ontwikkelingen 
brengen innovatie op gang, waarbij cyberveiligheid en digitale inclusie belangrijke voorwaarden zijn. 

3. Aanpassen aan klimaatverandering: De beste initiatieven voor klimaatbestendigheid dragen elke 
dag van het jaar, in zon en regen, bij aan de kwaliteit van onze stad.

4. Verbeteren van risicobewustzijn en voorbereiden op noodsituaties: Goed geïnformeerde inwoners 
en bedrijven zijn beter in staat om zichzelf en anderen te helpen tijdens een noodsituatie.  

5. Samenwerken met partners in en buiten de stad: Complexe stedelijke uitdagingen vragen om 
publieke en private partners die met elkaar samenwerken aan oplossingen.

STRESSES

Klimaatverandering

Armoede en schulden

Segregatie

Gezondheidsverschillen

Digitalisering

Groeiende bevolking

Beperkingen van het 
vervoersnetverk

Werkloosheid

Ondermijnende 
criminaliteit

SHOCKS

Cyber aanvallen

Extreem weer

Verstoring openbare orde

Pandemieën

Terroristische dreiging

Uitval vitale diensten

Voor Den Haag 
gelden onder 
meer de volgende 
shocks & stresses:

Door buiten de vaste kaders te denken 
en beter samen te werken, creëren we 
een groen en rechtvaardig Den Haag 
waar plek is voor iedereen.
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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.

Samenwerken 
met partners in en 

buiten de stad

Aanpassen aan 
klimaatverandering

Verbeteren van 
risicobewustzijn en 

voorbereiden op 
noodsituaties

Iedereen 
voorbereiden op de 
nieuwe economie

Werken aan een verbonden stad 
waar iedereen mee kan doen

We verleggen onze aandacht van uitdagingen en kansen naar concrete initiatieven  
die ons helpen onze visie voor een veerkrachtiger Den Haag te realiseren. 

Van kans naar werkelijkheid

Primaire KansNieuwe kans Ondersteunen en verstevigen In de schijnwerper Aanverwante kans

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

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

1.11 Een lang, gezond en zelfstandig leven 

1.12 Klimaatadaptatie en resilience in het onderwijs 

2.1 Weerbaar Zuidwest: openbaar vervoer als versneller voor wijkontwikkeling

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)

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

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

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

Leefbare en  
verbonden wijken

Sterke en 
rechtvaardige stad

Samenwerken in de regio, 
Nederland en de rest van de wereld

Schaal 2:

Schaal 3:

Schaal 4: 

Veerkrachtige  
mensen

Schaal 1:

Nieuwe kansen: Een nieuw initiatief dat meerdere kansen benut 
om de veerkracht van Den Haag te versterken, waarin Resilient The 
Hague een grote rol speelt 

Ondersteunen en verstevigen: Een bestaand of nieuw initiatief dat 
de veerkracht van Den Haag vergroot en RTH een ondersteunende rol 
in heeft.

In de schijnwerper: Een bestaand initiatief dat aansluit bij de visie van 
de Resilience Strategie. 

De initiatieven uit de Strategie kunnen worden ondergebracht in  
drie categorieën:
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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, wordt hun impact vergroot en ontstaan er 
verbindingen tussen de verschillende gemeenschappen die ze 
vertegenwoordigen.

Risicocommunicatie tafels
Risico’s worden door mensen verschillend ervaren en geprioriteerd. 
Dit initiatief helpt om risicocommunicatie af te stemmen op de 
kenmerken van bewoners en wijken. Bewoners krijgen informatie 
over risico’s voor hun wijk en de mogelijkheden om zich voor te 
bereiden. Risico-experts krijgen inzicht in effectieve manieren om 
hun kennis op grotere schaal te delen.

The Hague Cyber Resilient Community Platform
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 elkaars ervaringen.

Cascade effecten falende infrastructuur in beeld 
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.

In de strategie worden 41 initiatieven beschreven. Enkele voorbeelden  
van nieuwe initiatieven zijn: 

Voorbeelden van initiatieven Leren van andere steden

Resilient  Sydney
 A strategy for city resilience 2018Wees voorbereid - 100.000 Sydneysiders die er klaar voor zijn 

Het Resilient Sydney-programma bracht ernstige zorgen vanuit de 
gemeenschap aan het licht over een gebrek aan voorbereiding op 
noodtoestanden. Inwoners waren zich bewust van de noodzaak 
om lokale connecties te versterken voor ondersteuning en 
veiligheid tijdens rampen. Het aantal huishoudens dat daadwerkelijk 
maatregelen neemt ter voorbereiding op shocks is echter 
onbekend. Om maatregelen te stimuleren is de Get Prepared app 
ontwikkeld. Deze app helpt inwoners bij de voorbereiding op allerlei 
soorten noodtoestanden. Resilient The Hague zal de lessen van 
Sydney inzetten voor Den Haag.

Sydney:

Kaapstad:

Ikhaya le Langa Enterprise en Entrepreneur Academy
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. Grote instellingen zoals de University of Cape Town 
en de Cape Peninsula University of Technology bieden onderwijs 
aan in samenwerking met nieuwe en innovatieve NGO’s en 
internationale en lokale bedrijven. 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.

Atlanta:

Cyberveerkracht in een steeds slimmere stad
Atlanta maakt steeds meer gebruik van ‘smart technology’. 
Realtime-gegevens verbinden de stad en worden ingezet om de 
stedelijke dienstverlening te organiseren 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 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.

Als lid van het 100RC netwerk heeft Den Haag toegang tot de kennis en ervaring van andere 
steden. Enkele voorbeelden van initiatieven waar Den Haag lessen uit kan trekken:
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Een actieve resilience beweging 

Om de stad nog veerkrachtiger te maken, verwelkomt de 
gemeente Den Haag nieuwe ideeën van alle betrokkenen 
uit de Haagse gemeenschap.  Resilience The Hague (RTH) 
wil daar 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 
‘Resilience Dag’ georganiseerd om kennis, ervaringen en 
ontwikkelingen te delen.  

Voor meer informatie en contact:
Ga naar: www.resilientthehague.nl 
E-mail: resilient@denhaag.nl 
Volg: @resilienthague

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/nl-
alert

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/


