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OPENING
Na een warm welkom van
Burgemeester Pauline
Krikke overhandigden de
kinderen van de
Vreedzame Wijk de eerste
Haagse Resilience
Strategie.
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SAMEN BOUWEN AAN EEN
VEERKRACHTIG DEN HAAG

Op 16 mei 2019 lanceerde Den Haag haar eerste Resilience Strategie. Dit document

beschrijft 41 initiatieven die de veerkracht van Den Haag vergroten. Op donderdagmiddag

6 juni kwamen betrokkenen bijeen om deze mijlpaal te vieren en om nieuwe kansen en

ideeën te delen voor een sterker Den Haag in de toekomst.

 

Burgemeester Pauline Krikke opende de bijeenkomst met warme woorden voor de stad en

haar inwoners. ‘We zijn vandaag bijeen om te vieren dat onze eerste Resilience Strategie

is gepubliceerd. Verbinding van mensen, plannen en domeinen is een van de belangrijkste

bronnen van weerbaarheid en veerkracht. En dat gaat niet alleen over individuen, maar

ook over gemeenschappen. Er komen grote veranderingen aan op het gebied van klimaat,

groei en digitalisering. Ik kijk ernaar uit om samen met u allen te werken aan een beter

leven voor iedereen en om samen richting een veerkrachtige stad te gaan.’

Ruim tweehonderd mensen uit verschillende delen van de Haagse maatschappij

verzamelden zich donderdagmiddag 6 juni 2019 in het SOZA gebouw aan de Anna van

Hannoverstraat voor de eerste Haagse Resiliencedag. Onder het motto ‘Vieren en

Verbinden’ konden de aanwezigen kennismaken met elkaar, en met verschillende

manieren om de veerkracht in de stad te verhogen.
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Lina Liakou, Regional Director van het internationale 100 Resilient Cities

netwerk, waar Den Haag deel van uitmaakt, feliciteerde de stad met haar

strategie. ‘Dit is de 64e strategie die binnen het 100RC netwerk is opgesteld.

Veerkracht gaat over gelijkheid, gemeenschappen, en relaties. Den Haag is al

sinds de stad is toegetreden tot het 100RC netwerk een geweldige partner

geweest, door onder andere Kaapstad bij te staan tijdens een watercrisis en

Atlanta te helpen toen deze stad werd getroffen door een cyberaanval. Ook in

de toekomst heeft Den Haag in dit netwerk een belangrijke rol te vervullen als

stad van recht en vrede. Wij zien uit naar een vruchtbare verdere

samenwerking.’

 

Ook Henk Ovink, de Nederlandse watergezant, ziet in de strategie een startpunt

voor nieuwe initiatieven: ‘Het is fantastisch om te zien dat Den Haag zich heeft

aangesloten bij het 100RC netwerk en zich inzet om het verschil te maken voor

mensen, bedrijven en de wereld. De Resilience strategie probeert verschillende

schalen, opgaven en stakeholders bij elkaar te brengen. Die complexiteit

organiseren is een grote uitdaging.’
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Het onderdeel "Over Veerkracht Gesproken" werd niet alleen gekenmerkt door

de woorden van vertegenwoordigers, maar ook door persoonlijke verhalen van

inwoners van Den Haag. Roy Tomeij, moderator van de Resiliencedag,

interviewde Ibrahim Deraz en Kinan Feraj. Zij waren daar niet zomaar voor

gevraagd. Beiden zijn namelijk nauw verbonden met SOZA, waar de

Resiliencedag plaatsvond. 

 

Ibrahim vertelde hoe hij na het opstarten van pop-up sportlessen voor de buurt,

inmiddels de sportschool High Five Fitness in SOZA runt. Hij werkt hard aan het

creeëren van een netwerk in Den Haag en gelooft dat boven alles sport

verbindt. 

 

Kinan is een van de inwoners van SOZA. Hij is geboren en opgegroeid in Syrie.

Hij leert de Nederlandse taal snel. 'Het helpt dat je met Nederlandse mensen

samenwoont, en er worden veel gezamenlijke activiteiten georganiseerd

waarbij je je Nederlands kunt verbeteren.' Hij sport dagelijks bij High Five

Fitness, en geeft af en toe zelfs een les. Na afloop van de dag zei Kinan: 'Ik vind

het mooi om te zien hoeveel organisaties en mensen bij elkaar zijn gekomen

voor deze dag en concept. Het was een eer om voor deze mensen en de

burgemeester te mogen spreken.’ 

 



Anne-Marie Hitipeuw, Chief Resilience Officer, concludeerde: ‘De
totstandkoming van de Resilience Strategie is een fantastisch proces geweest
waarbij heel veel mensen uit de stad betrokken waren. Het uitkomen van de
strategie is absoluut een mijlpaal waar we vandaag bij stil willen staan. Maar
meer nog is het een startpunt. Laten we met zijn allen nu verder aan de slag
gaan om Den Haag nog weerbaarder en veerkrachtiger te maken!’

 

08HAAGSE RESILIENCEDAG



 

Veerkracht
in de Stad

Na deze inleidende toespraken verdeelden de deelnemers zich over
verschillende locaties in het gebouw, waar ze in twee ronden de kans

kregen om in twaalf verschillende sessies, georganiseerd in
samenwerking met maatschappelijke partners en het Resilient
Rotterdam team, kennis te maken met de vele gezichten van

veerkracht in Den Haag.
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Scenario's
In de scenariosessies werd middels verschillende
methoden het gesprek gevoerd over de shocks en stresses
van vandaag en morgen. Wie wordt geraakt en hoe gaan
we ermee om?

SCHILDERSWIJK | HITTE: EEN VLOEK OF EEN ZEGEN?

Het Rode Kruis Klimaatcentrum legde de vraag voor: Hoe
zorg je ervoor dat kwetsbare groepen zich wapenen tegen
extreme hitte? Tijdens een spel moesten een aantal
deelnemers de rest van de groep, die de rol van
buurtbewoner aannamen, bereiken met de juiste (en
vooral persoonsspecifieke) adviezen om warme perioden
gezond door te komen. Na afloop benoemden de
deelnemers een aantal leerpunten: mensen luisteren
liever naar naasten dan naar een officiële instantie, niet
iedereen begrijpt Nederlands, en juist de meest kwetsbare
mensen zijn het slechtst te bereiken.

CENTRUM | DE DOMINO-EFFECTEN VAN EXTREME REGEN

Door klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken
met intense regenbuien. In de sessie spraken we over
welke gevolgen deze hevige regenval kan hebben op
andere vitale infrastructuur. Deltares introduceerde de
urgentie van de uitdagingen waar steden voor staan en
haalde de piekbui in Kopenhagen aan, die de stad
ontwrichtte. HTM gaf inzicht in hoe de OV infrastructuur
geraakt wordt, dat bij 10 cm water op de straat de trams
niet meer kunnen rijden. SIMCI toonde de effecten van
wateroverlast op de electriciteitsinfrastructuur. Na twee
uur zonder  elektriciteit valt ook telecommunicatie uit en
kunnen we mensen niet meer bereiken.

SEGBROEK | LEIDERSCHAP IN ONRUSTIGE TIJDEN

In het anti-kraakgedeelte van SOZA was een aantal
mensen druk in gesprek bij een sessie over leiderschap in
onrustige tijden, georganiseerd in samenwerking met
School of Shapers en Haags Verhaal. De casus waar zij zich
over bogen ging over onrust in de wijk Segbroek, waar
twee groepen uit verschillende sportclubs betrokken zijn
bij escalerende vechtpartijen. Hoe de-escaleer je zo’n
conflict? Wie zijn de formele en informele leiders die
hierbij een rol kunnen spelen?
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ZUIDWEST | ONZICHTBARE PROBLEMEN: VICIEUZE
CIRKEL OF KANTELPUNT?

Aan de hand van scherpe stellingen werd de discussie
gevoerd over Zuidwest. René Baron, programmadirecteur
van de Regiodeal, gaf input voor het gesprek door
Zuidwest te laten zien door de ogen van een pakket-
bezorger. Inge Luttikhuizen en Aygul Keskin van
SchuldenLab070 droegen ook bij door uit te leggen op
hoe armoede en schuld mensen bij de keel kan grijpen. De
reacties op de stellingen waren niet eenduidig. Een
terugkerend vraagstuk was of interventies gericht moeten
zijn om Zuidwest als gebied te verbeteren, of om de
huidige bewoners van Zuidwest te helpen.

SCHEVENINGEN | GEGIJZELDE DATA, GEGIJZELDE
INWONERS

Dick Brandt van Smart City praatte over de cyberaanval in
Atlanta vorig jaar. Den Haag kan ook geraakt worden. Uit
het Lagerhuisdebat bleek dat men bij een cyberaanval
vaak denkt aan grote bedrijven, maar dat kleine
leveranciers vaak een belangrijkere rol binnen het
informatieverkeer hebben. Daarnaast is er ook de behoefte
aan het uitwisselen van cyberkennis bij inwoners, via een
online platform bijvoorbeeld of via buurtcentra, om
onafhankelijk te blijven bij uitval van digitale diensten.
 
 YPENBURG | DE ECONOMIE VAN 2030 IN HET
ONDERWIJS VAN NU

Gerard van Den Bos van FutureMindz en Bob Klaasen van
OCW daagden deelnemers uit na te denken over het
klaarstomen van de huidige generatie voor de banen van
de toekomst. Aan de hand van een foto van leerlingen van
groep 8 discussieerden deelnemers over stellingen, zoals:
In de nieuwe economie gaat het niet meer om hoog of
laag opgeleid maar tussen wel en niet zelfredzaam zijn in
en snel veranderende wereld. 'Een goed teken was dat
deelnemers en wij eigenlijk niet wilden stoppen met ons
gesprek!', aldus Bob. 
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Trainingen
De Resilience Strategie gaat niet alleen om praten over
veerkracht, maar ook om doen. Onze partners gaven op 6 juni
een korte demonstratie van hun dagelijkse praktijken die de
veerkracht van Den Haag direct en concreet verhogen. 

SCHILDERSWIJK | CURSUS AED REANIMEREN

Het Rode Kruis Den Haag-Rijswijk legde deelnemers in
minder dan 60 minuten uit wat een hartstilstand nu
precies inhoudt, welke technieken komen kijken bij
reanimatie en gingen zij zelf aan de slag met poppen en
instructie AED's. Een erg actieve training, waarbij veel
deelnemers (weer) beseften hoe belangrijk AED
reanimatie is voor de overlevingskans van iemand die op
straat onwel wordt.    

CENTRUM | WORKSHOP DE KLIMAATBESTENDIGE STAD

Wanneer je met verschillende stakeholders tot een klimaat-
adaptatieplan wilt komen, kun je de Adaptation Support
Tool van Nationaal Kennisprogramma Water en Klimaat
gebruiken. Met deze online toolbox kun je oplossings-
richtingen verkennen. De tool bevat verschillende
maatregelen en toont  hoeveel invloed ze hebben op
bijvoorbeeld waterretentie of de omgevings- temperatuur.
De case was  Laakhavens. Onder  leiding van Deltares,
konden deelnemers  zelf experimenteren met verschillende
oplossingen om wateroverlast en hitte te beperken.

SEGBROEK | SEARCH DETECT REACT: SPOT AFWIJKEND
GEDRAG

SDR Academy traint o.a. de Nationale Politie,
beveiligingspersoneel en ook BOA’s om afwijkend gedrag
van mensen in een vroegtijdig stadium in de juiste context
te herkennen. Tijdens een workshop met een groep van
vijftien mensen bleek hoe moeilijk het is om kleine
veranderingen zoals bijvoorbeeld een verschoven stoel of
een verdwenen kledingstuk op te merken wanneer je even
afgeleid wordt. De SDR methode leert niet op uiterlijke
kenmerken af te gaan. ‘Self audit is daarbij heel belangrijk:
Niet alles wat afwijkt hoeft ‘verdacht’ te zijn, vaak is er ook
gewoon helemaal niks aan de hand.’
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ZUIDWEST | VREEDZAME CONFLICTEN OPLOSSEN

Conflicthantering was het onderwerp van de sessie van de
Vreedzame Wijk. Hier waren het leerlingen die vertelden
over hun ervaringen als mediator bij conflicten tussen
leeftijdsgenoten. Wanneer bemoei je je wel en niet met
een ruzie? En wat kun je doen om te voorkomen dat een
kleine ruzie uit de hand loopt en leidt tot een ernstiger
incident? Veel volwassenen vonden dat de kinderen op
een zeer constructieve wijze conflicten op kunnen lossen
en waren erg onder de indruk. Zelf gaven zij aan dat zij
deze tools zelf ook graag mee hadden gekregen op de
basisschool.  

SCHEVENINGEN | HACKING DEMO

Openbare netwerken zijn risicovoller dan je soms denkt. 
Deloitte wees de deelnemers in deze training op de
gevaren door hen te laten inloggen op een openbaar wifi
netwerk, lieten ze hen zien dat het vrij eenvoudig is om
gegevens te achterhalen en deze te misbruiken. Dit
leverde leuke reacties op uit het publiek: 'Is de wifi in de
trein dan ook onveilig?' en 'ik ga straks thuis eerst maar
eens het standaard wachtwoord van mijn router
veranderen.'

YPENBURG | DE KRACHT VAN CREATIEF DENKEN MET
DRONES

De organisatie FutureMindz gaf tijdens deze workshop een
voorproefje van de wijze waarop zij het creatief
denkproces van jonge mensen in het primair, voortgezet
(Drone cup) en speciaal onderwijs (Drone Cup Special)
stimuleren. De kinderen maakten de volwassenen wegwijs
in het besturen van kleine drones over een parcours van
zelf ontworpen en gebouwde obstakels. Het was mooi om
te zien dat, zelfs in het korte tijdsbestek van deze
workshop, bij menigeen de creatieve luiken werden
opengezet.
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VERBINDEN EN
ERVARINGEN UITWISSELEN

Nanine Klein en Ferry Bovet van de Openbare Bibliotheek hadden vooral

nieuwe mensen leren kennen en inspiratie opgedaan: ‘Het is mooi om te zien

dat er binnen Den Haag zoveel partijen samenkomen om de stad te versterken.

En je ziet dat al die partijen op een aantal punten worstelen met dezelfde

uitdagingen. Hoe bereiken we de meest kwetsbare mensen en nemen we hen

mee in de snelveranderende wereld? Resilient The Hague is een mooi kanaal

om elkaar te blijven ontmoeten, informatie te delen en te blijven nadenken over

je eigen rol in het weerbaar maken van de stad en haar bevolking.’

Na afloop van de sessies vonden de deelnemers elkaar weer in een stralend

zonnetje bij de borrel, waar ze konden napraten over de dag en ervaringen

konden uitwisselen.
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Inge Luttikhuizen van Schuldenlab070, die betrokken was bij een van de sessies

over Zuidwest, vond het een bijzonder leuke middag. 'De diversiteit aan mensen

was mooi, ook in onze sessie. Er waren ook wel mensen die al iets meer van het

onderwerp wisten, maar dat was niet vervelend. Iedereen deed mee aan de

stellingen die we hadden; de dynamiek was mooi.' Ze ziet ook mogelijkheden

voor een volgende Resiliencedag: 'In het algemeen zie ik dat veelal

beleidsmensen betrokken zijn bij dit soort bewegingen, terwijl de actie voor een

deel ergens anders ligt. Ik zou voor een volgende keer het leuk vinden als er

meer uitvoerende professionals van verschillende niveaus aanwezig zijn.   Zij

zien dagelijks wat er speelt en waar mogelijkheden tot actie zitten.'

 

 

 

 

 

 

 

Anne-Marie Hitipeuw was blij te horen dat veel aanwezigen niet alleen het

thema vieren en verbinden ter harte namen, maar zich ook al direct

bezighielden met vraagstukken omtrent de praktische invulling van resilience in

hun eigen omgeving. 'Het geeft ons als programma veel energie wanneer we

merken dat mensen zo actief bezig zijn met manieren waarop we resilience in

de praktijk brengen. We zullen het komende halfjaar verder gaan met de

 implementatie van de initiatieven, en werken aan de verankering van resilience

in organisaties, beleid, domeinen en de maatschappij. We staan open voor

iedereen die hierover wil meedenken en ons hierin wil ondersteunen.' 

 

 

 

 

15HAAGSE RESILIENCEDAG

 

"Resilient The Hague is een mooi kanaal
om elkaar te blijven ontmoeten, informatie

te delen en te blijven nadenken over je
eigen rol in het weerbaar maken van de

stad en haar bevolking."



KUNSTWERK
Voor de afsluiting van de dag
was kunstenaarsgroep Topaze
uitgenodigd om het
veerkrachtige Den Haag van de
toekomst te schilderen. Terwijl
de deelnemers luisterden naar
de toespraken en deelnamen
aan de deelsessies waren de
kunstenaars druk bezig met
schilderen. In nog geen vijf uur
tijd leverden zij een prachtig
resultaat. 
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AFSLUITING
Het kunstwerk werd
vervolgens aan het einde
van de dag door Anne-
Marie overhandigd aan
SOZA. Niet alleen om de
veerkracht die SOZA's
community teweeg brengt
te bekrachtigen met een
mooi schilderij, maar ook
om de gastvrijheid en alle
16 vrijwilligers van SOZA
te bedanken voor hun
hulp tijdens de dag. 
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HET VERVOLG
Resilient The Hague kijkt terug op een bijzondere
en geslaagde dag. Het vieren en verbinden is door
alle partijen, partners, vrijwilligers en bezoekers
met enthousiasme uitgedragen, wat mede het
succes van de dag heeft bepaald. Dank daarvoor!
 
Maar zoals vaak benoemd, de Resiliencedag was
geen eindpunt. Het is een mooie mijlpaal op weg
naar meer veerkracht. Het Resilient The Hgaue
team is al voor de oplevering begonnen met het
implementeren van initiatieven. Daar gaan we de
aankomende maanden mee verder. 
 
Zo vindt deze zomer de eerste risicotafel plaats in
de Schilderswijk, waarbij buurtbewoners en
experts samen op zoek gaan naar de
buurtspecifieke risico's en manieren om je daarop
voor te bereiden. 
 
In juli neemt Den Haag ook deel aan de Resilience
Summit van 100 Resilient Cities. Afgezanten van de
steden uit het netwerk reizen naar Rotterdam en
Den Haag om ervaringen en kennis uit te wisselen. 
 
In oktober organiseert RTH ook een
resiliencetraining voor leidinggevenden in
samenwerking met Resilient Rotterdam. Tijdens de
middag geven wij hen handvatten om op een
nieuwe manier naar de stad te kijken. 
 
In november organiseren we  samen  met VNG
Risicobeheer en Resilient Rotterdam een
conferentie voor gemeenten over Resilience.
 
Daarnaast zijn we ook druk bezig om binnenkort
de Resilience Scan aan te kunnen bieden aan
collega's en partners. Deze tool scant projecten op
hun resilience kwaliteiten, waarbij een advies
uitgebracht kan worden hoe deze verbeterd
kunnen worden. 
 
Dit zijn slechts enkele voorbeelden van projecten
waar RTH aan werkt. Ben je geïnteresseerd of wil
je meedenken, neem dan vooral contact met ons
op via het mailadres resilience@denhaag.nl. 

18HAAGSE RESILIENCEDAG



19HAAGSE RESILIENCEDAG

CONTACT
Wilt u naar aanleiding van de Haagse Resiliencedag meer weten over Resilient The Hague, de
initiatieven of de partners?  Mail naar resilience@denhaag.nl of kijk op onze website
www.resilientthehague.nl. Je kunt ons ook volgen via Twitter https://twitter.com/ResilientHague. 


