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Jan van Zanen
Burgemeester  

Resilient The Hague
  

Talloze mensen en partijen binnen en buiten het stadhuis bouwen aan een stad die tegenslagen overkomt en daar juist sterker van
wordt.  De coronapandemie heeft nogmaals onderstreept hoe belangrijk dit is. De verbondenheid in de stad is voor onze
veerkracht van groot belang. Het is inspirerend om te zien hoe betrokken iedereen met Den Haag is.  

De afgelopen twee jaar hebben velen gewerkt aan het versterken van de veerkracht van Den Haag. Niet alleen over de
gemeentelijke organisatie, maar ook over bewoners, bedrijven, instellingen en andere organisaties. Deze gezamenlijke inspanning
zorgt ervoor dat veel van initiatieven die in de Haagse Resilience Strategie staan beschreven zijn gestart, voortgezet of versterkt. 

Het programma Resilient The Hague heeft na het verschijnen van de strategie nog meer bewoners, studenten en professionals
kunnen bereiken en aan mooie samenwerkingen kunnen deelnemen: zowel binnen de gemeente, als in de stad en ver daarbuiten.
Ook heeft het Resilience programma op verschillende manieren bijgedragen aan het bewustzijn van een veerkrachtige stad. Naast
het helpen realiseren van enkele initiatieven uit de Resilience strategie, gaf het resilience team vele trainingen en workshops .
Daarnaast is Den Haag ook trekker van de Community of Practise on Urban heat waarin 15 internationale steden kennis delen over
het verminderen van de impact van stedelijke hitte.   

Door te werken aan onze veerkracht wordt Den Haag niet alleen een nog fijnere stad om in te leven, maar zorgen we er ook voor
dat we ondanks tegenslagen blijven groeien. We willen graag iedereen bedanken die de afgelopen tijd met ons heeft samengewerkt
aan de veerkracht van Den Haag. We zijn trots op wat  we samen al hebben kunnen bereiken in de afgelopen twee jaar en kijken 
 vol energie uit om Den Haag nog veerkrachtiger te maken.  
  

Vanaf het begin van mijn burgemeesterschap van Den Haag ga ik graag de stad in om mensen te ontmoeten en te spreken. Zo
blijf ik goed op de hoogte waar de bewoners, bedrijven en andere organisaties van Den Haag blij mee zijn, waar ze zich zorgen
over maken en welke plannen zij hebben. Natuurlijk ging tijdens deze ontmoetingen vaak over de coronacrisis. Corona maakte
vele slachtoffers en zorgde voor de mensen om hen heen voor groot persoonlijk leed. Die verhalen grijpen mij aan. 
 
De coronacrisis onderstreept het belang van een veerkrachtige stad. Ik ben de Haagse veerkracht op vele plekken
tegengekomen. In de Haagse ziekenhuizen leverde het personeel een enorme inspanning. De ondernemers, bedrijven, scholen
en andere organisaties van Den Haag toonden hun vindingrijkheid om binnen de beperkingen van de coronamaatregelen zo
goed mogelijk te functioneren. Verder bezocht ik  verschillende kleine en grote initiatieven die ondersteuning bieden aan de
bewoners van Den Haag. Tenslotte deed de coronacrisis een beroep op het aanpassingsvermogen van de gemeentelijke
organisatie. Al deze initiatieven en inspanningen  hebben gemeen dat ze bijdragen aan de capaciteit van de stad om tegenslag
te overkomen. 
 
De aandacht voor de veerkracht van Den Haag is niet nieuw. In 2019 verscheen de eerste Haagse Resilience strategie. Die
beschrijft de risico’s voor Den Haag en een selectie van initiatieven die de Haagse veerkracht vergroten. Deze initiatieven richten
zich bijvoorbeeld op het verbinden of ondersteunen van mensen, het aanpassen van de stad aan klimaatverandering of het
voorbereiden van bewoners op een digitale economie.  
 
Dit rapport geeft een update over hoe de risico’s voor Den Haag zich hebben ontwikkeld en vertelt u hoe het nu met deze
initiatieven gaat.  Het beeld wat uit het rapport naar voren komt is dat de verantwoordelijkheid voor een veerkrachtig Den Haag
breed wordt opgepakt. Gezamenlijk is ervoor gezorgd dat initiatieven zijn opgestart, voortgezet of opgeschaald. De kennis en
ervaring die dit heeft opgeleverd deelt Den Haag met andere steden in binnen- en buitenland. Andersom kan Den Haag ook
veel andere steden kan leren die voor vergelijkbare uitdagingen staan. 
 
Ik zie ernaar uit om samen door te bouwen aan een sterk en veerkrachtig Den Haag voor iedereen.  
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Hoe hebben de risico’s (shocks en stresses) voor Den Haag zich de afgelopen twee jaar ontwikkeld? In hoeverre hebben risico’s zich
daadwerkelijk voorgedaan? Zijn risico’s toe- of afgenomen, of verschijnen er nieuwe risico’s aan de horizon? 

Hoe vergaat het de initiatieven uit de resilience strategie? Hoe vordert de realisatie van nieuwe initiatieven en hoe gaat het met de
bestaande initiatieven die 2 jaar geleden als ‘best practice’ werden genoemd?   

In het voorjaar van 2019 verscheen de eerste Haagse Resilience Strategie. Deze beschrijft de risico's voor Den Haag, vijf kansen om daar
veerkrachtig mee om te gaan en meer dan 40 nieuwe en bestaande initiatieven die in belangrijke mate bijdragen aan de veerkracht van de
stad. Deze initiatieven worden breed opgepakt, zowel binnen als buiten de gemeentelijke organisatie. Bij een aantal initiatieven heeft het
programma Resilient The Hague een trekkende of ondersteunende rol. Andere initiatieven worden genoemd als mooi Haags voorbeeld van
veerkracht. 

Het verschijnen van de strategie was een belangrijke mijlpaal voor het Haagse Resilience Programma en  ook het begin van een nieuwe fase.
Een fase die voor het programma Resilient The Hague niet alleen in het teken staat van het helpen realiseren en ondersteunen van het deel
van de initiatieven in de strategie waar het programma zelf bij betrokken is, maar ook draait om de verdere verankering van kennis en
methoden in de gemeentelijke organisatie en de stad. 

In maart 2020 werd duidelijk dat de veerkracht van Den Haag opnieuw op de proef zou worden gesteld. De coronacrisis heeft de Haagse
samenleving hard getroffen.  Naast het grote persoonlijke en economische leed heeft de Haagse samenleving ook haar weerbaarheid,
veerkracht en aanpassingsvermogen laten zien. De coronacrisis levert dan ook interessante inzichten op over de resilience van Den Haag.  

Tegelijkertijd moeten we erkennen dat de coronacrisis niet het enige risico is. Wereldwijd hebben steden te maken met klimaatverandering,
een veranderende economie en een toenemende cyberdreiging. Den Haag vormt hierop geen uitzondering. Het is belangrijk om deze risico’s
in het oog te houden, om de stad daar tegen bestand te maken en zelfs te laten bloeien.   

Een stad die klaar wil zijn voor de toekomst zal ook naar het verleden moeten kijken. Zo kan geleerd worden van successen en van zaken die
beter hadden gekund. Dit rapport is opgesteld om daaraan bij te dragen. Het gaat achtereenvolgens in de volgende vragen:  
 

 

 
Met dit rapport beoogt Resilient The Hague de veerkracht van Den Haag verder te vergroten. Door risico’s en hun samenhang te agenderen
en ook door inzichten te delen over de successen en belemmeringen van de initiatieven uit de Haagse Resilience Strategie. Het Resilience
Programma zal daar een drijvende kracht achter zijn. 

Inleiding



RESILIENT    THE HAGUE RESILIENT    THE HAGUE
DEN HAAG
Monitoringsrapport Resilience

DEN HAAG
Monitoringsrapport Resilience

 

Shocks en Stresses voor Den Haag

Shocks

De Haagse Resilience strategie noemde het risico van een pandemie met daarbij de waarschuwing dat besmettelijke ziektes in een dichtbevolkte
stad als Den Haag snel kunnen verspreiden. Het behoeft helaas geen uitleg dat deze shock zich ten volle heeft gemanifesteerd. In de eerste plaats
bij de mensen die werden getroffen door Covid-19. Op 29 februari 2020 werd Covid-19 voor het eerst in de regio Haaglanden vastgesteld. In de
periode tot 7 maart 2021 zijn er in totaal 525 overledenen in Den Haag gemeld met een bevestigde besmetting met het coronavirus. . Het spreekt
voor zich dat dit heeft gezorgd voor groot persoonlijk leed. 

Naast gezondheidseffecten zorgt de coronacrisis ook voor grote maatschappelijke effecten. Deze staan voor een belangrijk deel beschreven in de
Maatschappelijke Impactanalyses die de gemeente Den Haag uitvoerde (ris 308507). De Haagse economie heeft een enorme klap gekregen. De
werkloosheid en armoede namen toe. De investeringen en omzetten van een groot deel van de bedrijven namen af. Ook de sociale impact is
groot. Eenzaamheid neemt toe, het psychisch welbevinden neemt af. Hoewel de coronacrisis tot verbondenheid en hartverwarmende initiatieven
heeft geleid, waarschuwen de planbureaus dat de sociale cohesie en saamhorigheid broos is. Naarmate de coronacrisis langer duurt zullen de
sociale en economische gevolgen van de coronacrisis zullen steeds groter en zichtbaarder worden.

Zoals in het vervolg van dit hoofdstuk is te lezen, heeft de coronacrisis een wisselwerking met vrijwel alle shocks en stresses uit de Haagse
resilience strategie. Bestaande risico’s versterken de gevolgen van de coronacrisis. Zo geldt voor kwetsbare mensen dat de coronacrisis
bestaande problemen, zoals eenzaamheid, verergert. Andersom geldt dat weerbaarheid tegen andere risico’s de gevolgen van de coronacrisis
juist dempt. Goede digitale vaardigheden helpen bewoners om te blijven werken, leren en ontmoeten. Hiermee onderstreept de coronacrisis het
belang om de shocks & stresses van Den Haag in samenhang te bezien. 

Tenslotte heeft de coronacrisis een groot beroep gedaan op de gemeentelijke organisatie. De gemeente heeft de reguliere dienstverlening
moeten aanpassen om verspreiding van het coronavirus te beperken. Naast het aanpassen van uitvoering van reguliere taken kwamen er ook
nieuwe taken bij. Voorbeelden zijn het handhaven van de coronamaatregelen, het tijdig informeren van bewoners in verschillende talen over
maatregelen en het uitvoeren van verschillende ondersteuningsregelingen voor bewoners, bedrijven en ondernemers.

Pandemie

Digitale infrastructuur wordt steeds belangrijker. Tegelijkertijd neemt de frequentie en complexiteit van cyberaanvallen toe. De politie registreerde in
2020 127% meer cyberaanvallen dan het jaar daarvoor. Mogelijk speelde een rol dat vanwege de coronacrisis minder gelegenheid was voor
traditionele vormen van criminaliteit zoals woninginbraak en straatroof. Ook wordt het steeds makkelijker om over de technologie en vaardigheden
te beschikken die nodig zijn voor cybercriminaliteit.

In 2019 en 2020 hebben meerdere Nederlandse gemeenten met cyberaanvallen te maken gehad. Dit leidde in die steden tot datalekken en uitval
van diensten aan bewoners. Naast de gemeentelijke organisatie zijn er ook andere mogelijke doelwitten. Cyberaanvallen zijn een gangbaar
instrument geworden in geopolitieke conflicten. Dat is relevant voor Den Haag omdat de nationale regering, internationale rechtbanken en andere
internationale organisaties huisvest. De verijdelde hack bij de in Den Haag gevestigde OPCW in het najaar van 2018 is hier een voorbeeld van. 

De gemeente, bewoners, bedrijven, instellingen en andere organisaties nemen maatregelen om hun weerbaarheid tegen cyberaanvallen te
vergroten. Toch is digitale ontwrichting nooit geheel uit te sluiten. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) wees in 2019 op het
belang om op digitale ontwrichting voorbereid te zijn,

Cyberaanvallen

Foto: Fleur Beemster/Gemeente Den Haag

Shocks zijn plotselinge gebeurtenissen die het functioneren van de stad onmiddelijk aantasten. Dit hoofdstuk geeft een update over de shocks
die in de Haagse Resilience Strategie staan beschreven. 

Klimaatverandering vergroot de kans op extreem weer zoals stortbuien, stormen en hittegolven. In een stedelijke omgeving zorgt dit voor specifieke
uitdagingen. Zo kunnen versteende gebieden minder goed regenwater kwijt en zijn ze gevoelig voor hittestress, bomen kunnen juist voor verkoeling
zorgen en water opnemen. 

Bij storm kunnen zich verschillende gevaren voordoen, zowel op zee als in de stad. Hoogbouw in de stad kan de gevaren van een storm vergroten.
Omwaaiende objecten vormen daarnaast bij een storm niet alleen een gevaar, maar kunnen ook het verkeer en openbaar vervoer verstoren zoals
eind 2020 gebeurde tijdens storm Bella. 

In 2020 had Den Haag te maken met een hittegolf. Ouderen, chronisch zieken en mensen met overgewicht konden zich daardoor minder goed
voelen, huidaandoeningen krijgen, uitdrogen of problemen krijgen met hun ademhaling of bloedcirculatie. Het CBS meldde tijdens de hittegolf van
augustus 2020 een oversterfte: naar schatting overleden in twee weken tijd ongeveer 650 mensen meer in Nederland dan normaal. De
coronamaatregelen maakten het moeilijker om verkoeling te zoeken. Zo is vanuit de Gezondheidsenquête 2016 bekend dat 26% van de inwoners
van Den Haag bij aanhoudend warm weer onvoldoende verkoeling in huis vindt. 

Gevolgen van extreem weer

Foto: Fleur Beemster/Gemeente Den Haag
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Den Haag is als politiek en bestuurlijk centrum van Nederland vaak het toneel van evenementen, conferenties en demonstraties. Waar vrijwel alle
evenementen en conferenties door de coronacrisis van de agenda verdwenen was dat voor demonstraties niet het geval. In 2019 vond in Den Haag
onder meer een grote klimaatmars plaats en kwamen gele hesjes op de been. In 2020 vonden er totaal 1700 demonstraties plaats in Den Haag. Zo
stonden onder meer de Black Lives Matter beweging, boeren, zorgpersoneel en mensen die zich verzetten tegen de coronamaatregelen op het
Malieveld. Door het maken en handhaven van afspraken tussen de gemeente, organisatoren en de politie verliepen deze demonstraties doorgaans
in goede orde. Toch laat de praktijk ook zien dat verstoring van de openbare orde een reëel risico is. Zo leidde het boerenprotest en de daarmee
gepaarde verkeersmaatregelen in heel het land tot verkeerschaos, ook in Den Haag. Ook is bij sommige demonstraties tegen de coronamaatregelen
door de mobiele eenheid opgetreden. De derde Maatschappelijke Impactanalyse (ris 308507) noemt dat de coronacrisis en de daarbij behorende
maatregelen maatschappelijke spanningen hebben versterkt en dat organisaties op meer extreme wijze hebben gedemonstreerd.

In de zomer van 2020 braken er rellen uit in de Schilderswijk. In dezelfde zomer was er een enorme toestroom van bezoekers aan de boulevard van
Scheveningen. Wangedrag van een deel van de bezoekers zette de leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid onder druk. De gemeente heeft samen
met de politie met diverse maatregelen en versterkte handhaving de overlast proberen te beperken, maar zij zijn toen gestuit op de grenzen van hun
capaciteit en mogelijkheden (RIS306062).  Na het instellen van de avondklok was er op diverse plekken in de stad sprake van onrust en soms
ongeregeldheden waarbij de ME is ingezet. 
Voor de nabije toekomst noemt de NCTV dat nationale en internationale aangelegenheden tot polarisatie en spanningen in de samenleving kunnen
leiden en dat manifestaties tegen verschillende (overheids)thema’s de openbare orde kunnen verstoren.

Verstoring openbare orde

Foto: Fleur Beemster/Gemeente Den Haag

Foto: Valerie Kuypers/Gemeente Den Haag

De NCTV stelde in oktober 2020 het dreigingsniveau voor Nederland op niveau 3; een terroristische aanslag is voorstelbaar. De NCTV noemt dat de
dreiging vooral van eenlingen komt en dat het aannemelijk is dat kleinschalige aanslagen blijven plaatsvinden in Europa en Nederland, zowel vanuit
Jihadistische als rechts-extremistische hoek. Verder noemt het dreigingsbeeld als aandachtspunt dat Salafistische aanjagers, al dan niet vanuit het
buitenland, (proberen) hun achterban voeden met anti-integratief en antidemocratisch gedachtegoed. Denk bijvoorbeeld aan gedrag dat
onverdraagzaamheid tegenover anderen bevordert op basis van ras, geslacht, geloof, nationaliteit of overtuiging, of gedrag dat de grondrechtelijke
rechten en vrijheden van anderen afwijst of in het geding brengt. Dergelijk gedrag zou op grote schaal en/of lange termijn schade kunnen
toebrengen aan de werking en integriteit van de democratische rechtsorde, en kunnen resulteren in gewelddadig extremisme, polarisatie,
vervreemding, intolerantie en/of instandhouding van extremistische bewegingen. 

Terroristische dreiging

De beheerders van vitale diensten in onze stad en regio doen er alles aan om de betrouwbaarheid en kwaliteit van hun diensten te maximaliseren.
Toch is de beschikbaarheid van vitale diensten niet vanzelfsprekend. Door toenemende digitalisering ontstaan nieuwe risico’s. Zo trof in 2019 een
urenlange storing zowel het noodnummer 112 als 0900-8844, het landelijke servicenummer van de politie. Bovendien waren ook ziekenhuizen,
bedrijven en de gemeente Den Haag lange tijd onbereikbaar. Zoals eerder genoemd adviseert de WRR overheden om zich voor te bereiden op
digitale ontwrichting.  
Een ander 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. Een voorbeeld daarvan zagen we in de
zomer van 2020 toen Den Haag te maken kreeg met een urenlange stroomstoring. Naast 37.000 huishoudens, het openbaar vervoer, winkels en
parkeergarages werd ook de afvalwaterzuivering Houtrust in Den Haag getroffen en vielen de rioolgemalen uit. Hierdoor besloot het
Hoogheemraadschap om afvalwater op zee te lozen wat leidde tot een negatief zwemadvies. Naarmate onze stad dichter bevolkt en complexer
wordt, kan de kans op cascade-effecten toenemen. 

Uitval vitale diensten

Foto: Valerie Kuypers / Gemeente Den Haag

Foto: Valerie Kuypers / Gemeente Den Haag
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Stresses

Klimaatverandering
Door klimaatverandering krijgt Den Haag te maken met grotere extremen in neerslag en temperaturen en met een stijging van de zeespiegel. Dit
kan schade en overlast veroorzaken in de stad. Maar ook de gevolgen van klimaatverandering elders in de wereld kunnen voelbaar zijn in Den
Haag. Aangezien wereldwijd 700 miljoen mensen in kustgebieden wonen kan het aantal klimaatvluchtelingen fors toenemen.   
Sinds het verschijnen van de Haagse Resilience Strategie heeft het wetenschappelijk bewijs voor klimaatverandering zich verder opgestapeld. Het
klimaat verandert sneller dan verwacht. Het World Risk Report 2020 beschrijft dat de laatste 5 jaar de warmste zijn die ooit zijn gemeten en
waarschuwt dat natuurrampen hierdoor vaker zullen plaatsvinden. Het KNMI wees in de zomer van 2020 op de zorgelijke trend dat hittegolven in
Nederland steeds heter worden. 

Foto: Valerie Kuypers/Gemeente Den Haag

Foto: Gemeente Den Haag

Stresses zijn langlopende ontwikkelingen die het functioneren van de stad geleidelijk aantasten. Ze onderdrukken de veerkracht  of kunnen
de effecten van een shock versterken. Dit hoofdstuk geeft een update over de stresses die in de Haagse Resilience Strategie staan
beschreven. 

Mensen in armoede hebben minder mogelijkheden om deel te nemen aan maatschappelijke activiteiten en sociale contacten te onderhouden,
zijn gemiddeld ongezonder en minder goed in staat om tegenslag te overkomen. Hiermee is armoede een sterke onderdrukker van veerkracht.

De coronacrisis heeft impact op de mate waarin armoede en schuldenproblematiek voorkomen. Zo becijferde het NIBUD  dat de coronacrisis bij
20% van de Nederlanders leidt tot inkomensverlies. De Tijdelijk Werkgroep Sociale Impact van het Coronavirus (commissie Halsema) geeft aan
dat onder meer arme gezinnen, jongeren, zzp’ers, laaggeschoolden, laag geletterden, statushouders, mensen met een beperking, en dak- en
thuislozen door de coronacrisis in zwaar weer raken. daarnaast zullen ook relatief veel ondernemers en ZZP’ers zullen geraakt worden. 

De gevolgen van de coronacrisis zijn terug te zien in de schuldhulpverlening. De Nederlandse vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal
bankieren (NVVK) voorziet voor 2021 een stijging van het aantal hulpvragen vanwege schulden met meer dan 30%. Uit ervaring blijkt dat mensen
zich vaak laat melden met problematische schulden, gemiddeld 5 jaar na ontstaan van de eerste schuld. (ris 308507)

Armoede en schulden

Gezondheidsverschillen
Er bestaan aanzienlijke verschillen in gezondheid tussen de
bewoners van Den Haag. De gemiddelde levensverwachting
verschilt tussen de wijken tot liefst achttien jaar.  De Haagse
Resilience Strategie noemde het risico dat
gezondheidsverschillen ertoe kunnen leiden dat sommige
groepen extra hard worden getroffen wanneer zich een
ramp voltrekt. De coronacrisis heeft helaas laten zien dat dit
inderdaad het geval is. Het verloop van Covid-19 is ernstiger
bij mensen met obesitas, mensen die roken en mensen met
onderliggende chronische ziekten. 

De verklaringen voor gezondheidsverschillen zijn complex.
De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving noemt dat
verschillende factoren een rol spelen waaronder ongelijkheid
in onderwijs, arbeidsmarkt, sociale zekerheid, leefomgeving,
gezondheid en sociale relaties. Deze factoren staan niet op
zichzelf maar beïnvloeden  elkaar. Ondanks alle
inspanningen van de afgelopen decennia wees een analyse
van het CBS uit dat het niet is gelukt om de
gezondheidsverschillen in Nederland te verkleinen.   

De coronacrisis heeft ook een effect op de mentale
gezondheid. Een grote groep is veerkrachtig, maar er zijn
ook betaande en nieuwe kwetsbare groepen van wie de
psychosociale gezondheid verder onder druk komt te staan.
Denk hierbij aan jongeren, ouderen, mantelzorgers,
zorgverleners, zzp-ers en flexwerkers (ris 308507).
 

Foto: Fleur Beemster/Gemeente Den Haag

Foto: Bart van Vliet/Gemeente 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, diversiteit en kansen in het onderwijs of op de arbeidsmarkt. De Atlas voor Gemeenten beschreef
in 2015 dat Den Haag van alle Nederlandse gemeenten de hoogste mate van ruimtelijke segregatie heeft van inwoners met een niet-westerse
migratieachtergrond. Hetzelfde beeld komt naar voren wanneer naar segregatie op etniciteit, opleidings- of inkomensniveau in het onderwijs
wordt gekeken: Den Haag behoort volgens de Inspectie van het Onderwijs in 2020 tot de koplopers.  Een sterke ruimtelijke scheiding tussen
verschillende gemeenschappen kan afbreuk doen aan de sociale cohesie van de stad, kansenongelijkheid verergeren en zelfs tot spanningen
tussen groepen bewoners leiden. De coronacrisis kan de effecten van segregatie versterken. De samenwerkende planbureaus stellen dat de
coronacrisis bestaande maatschappelijke scheidslijnen verder verdiept. De Maatschappelijke impactanalyse (ris 308507) noemt dat door de
coronamaatregelen de verbindende functie van sociale accommodaties zoals sportclubs, bibliotheken, buurthuizen en cultuurpodia onder druk
staat.

Segregatie

Foto: Fleur Beemster/Gemeente Den Haag
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Digitalisering brengt naast nieuwe kansen ook nieuwe risico’s met zich mee.
Zo geeft het CBS aan dat in 2019 het percentage slachtoffers van
cybercrime is toegenomen. Uit de registratiecijfers van de politie blijkt een
stijging van hacken, identiteitsfraude en internetoplichting sinds 2017 te
hebben plaatsgevonden. Europol meldt bovendien een scherpe toename
van cybercriminaliteit in verband met de coronapandemie.

De coronacrisis zorgde dat werk en onderwijs versneld digitaliseerden.
Daarmee werd het nog belangrijker dat bewoners digitaal vaardig zijn en
over de middelen beschikken om digitaal te werken, te leren en zaken te
regelen.

Tenslotte kan digitalisering ertoe leiden dat sommige banen
geautomatiseerd worden wat tot veranderingen in de arbeidsmarkt kan
zorgen.

Digitalisering

Bevolkingsgroei
Den Haag is de gemeente met het hoogste inwonersaantal per vierkante kilometer in Nederland.  In 2019 nam het inwonersaantal van de
gemeente Den Haag sterker toe dan verwacht. Voor 2020 was de coronacrisis van grote invloed op de bevolkingsgroei. Dit komt door
verminderde immigratie en ook doordat er meer mensen zijn overleden. Het verloop van de bevolkingsgroei is afhankelijk van het verdere
verloop van de coronacrisis. De derde Maatschappelijke Impactanalyse (ris 308507) noemt de verwachting dat op de langere termijn de
groeiprognose terugkeert naar het beeld van voor de coronacrisis.  

Een aanhoudende bevolkingsgroei kan naast kansen en investeringsmogelijkheden ook verschillende uitdagingen met zich meebrengen.
Wanneer deze uitdagingen niet op tijd gesignaleerd en aangepakt worden, kunnen de gevolgen groot zijn. De bevolkingsgroei kan bijvoorbeeld
gevolgen hebben voor de leefbaarheid in de stad, verkeersinfrastructuur, woningvraag en werkloosheid. 
Op dit moment kampt Den Haag met woningnood. In het bijzonder voor starters, ouderen, gezinnen, jongeren en studenten is het vinden van
een woning moeilijk. Wachttijden in de corporatiesector lopen op en de betaalbaarheid van woningen staat onder druk (RIS305713).  De
coronacrisis leidt tot nu toe niet tot een toename van beschikbare woningen (ris 308507).

Een overbelast of niet goed functionerend mobiliteitssysteem kan niet alleen negatieve gevolgen hebben voor de bereikbaarheid van een stad,
maar ook voor de leefbaarheid, veiligheid en economie.  Het mobiliteitssysteem van Den Haag stond voor de coronacrisis onder druk : een
fabrikant van navigatieapparatuur berekende in 2019 dat Den Haag in de top 3 van Nederlandse steden staat waar automobilisten de meeste
vertraging oplopen. Ook het OV-netwerk heeft capaciteitsknelpunten en op drukke punten ontstaan in de spits fietsfiles (RIS302361).  De
bereikbaarheid van de stadsdelen loopt sterk uiteen: de reistijd naar het centrum is met een half uur vanuit Rotterdam, Leiden of Zoetermeer
ongeveer even lang als vanuit Den Haag Zuidwest. 

Door de coronacrisis namen het gebruik van het openbaar vervoer en de intensiteit van het autoverkeer af, Er waren minder reisbewegingen en
daarnaast kozen reizigers vaker om te lopen of gebruik te maken van een (deel)fiets of scooter (ris 308507).

Belasting van het vervoersnetwerk

Werkloosheid
Een baan biedt mensen een sociaal netwerk en inkomsten. Dit zijn twee belangrijke bronnen van  veerkracht. Net als andere grote steden in
Nederland heeft Den Haag een relatief groot aantal bewoners dat een beroep doet op de bijstand. 
De coronapandemie heeft een negatief effect op de economie en arbeidsmarkt. Het bruto binnenlands product is in het vierde kwartaal van 2020
met 0,1 procent gekrompen ten opzichte van een kwartaal eerder. Vooralsnog zorgen de verschillende steunmaatregelen van het Rijk dat de
negatieve effecten op de werkloosheid gedempt worden. De verwachting is dat als deze maatregelen wegvallen het aantal bewoners dat een
beroep moet doen op de bijstand zal toenemen (ris 308507).
 
Werkloosheid onder jongeren is een punt van zorg. Het aantal Haagse jongeren tot 27 jaar met een bijstandsuitkering was op 1 januari 2021 bijna
10% hoger dan een jaar eerder (ris 308507). Stijgende jeugdwerkloosheid zorgt voor een aantal neveneffecten. Onderzoekers van de Erasmus
Universiteit en Haagse Hogeschool beschreven in het onderzoek ‘De verdeelde Samenleving’  dat jongeren tijdens de coronacrisis meer angst en
stress ervaren dan ouderen. Dit is nauw verbonden met onzekerheden op gebied van werk en oplopende (studie)schulden. 
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Ondermijnende criminaliteit
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. Het eind 2019 verschenen ondermijningsbeeld (ris 304166) bevestigt dat Den Haag wordt geconfronteerd met verschillende vormen
van ondermijnende criminaliteit. Er komt een duidelijke top-3 naar voren: drugscriminaliteit; arbeidsuitbuiting en/of slecht werkgeverschap; en
criminele investeringen in vastgoed en horeca. Ook noemt het Ondermijningsbeeld locaties en branches waar op één of meerdere manieren
ondermijning voor- en samenkomt. 
 
De derde Maatschappelijke Impactanalyse (ris 308507) beschrijft dat het ingewikkeld is om kwantitatieve uitspraken te doen over hoe
ondermijnende criminaliteit zich heeft ontwikkeld gedurende de coronacrisis. Wel is het mogelijk om enkele risico’s bloot te leggen. Zo wees
Koninklijke Horeca Nederland begin 2021 op een verhoogd risico op criminele investeringen in de horecasector, een sector die momenteel
kwetsbaar is vanwege de sluitingen in het afgelopen jaar.  

Opkomende stresses

Nepnieuws en desinformatie
De NCTV noemt de verspreiding van desinformatie een reële dreiging. Desinformatie wordt bewust gemaakt om mensen te misleiden. Tijdens de
coronapandemie is zichtbaar geworden wat dit voor gevolgen kan hebben. Zo zijn er nepberichten verspreid over de oorsprong van het virus,
mogelijke remedies, overheidsmaatregelen en een relatie met 5G zendmasten. Ook de Maatschappelijke Impactanalyse noemde dat mensen die
de overheid, wetenschap en traditionele media als langer wantrouwen, hun denkbeelden bevestigd kunnen zien in desinformatie (ris 308507).
Desinformatie kan een gevaar zijn voor de volksgezondheid (bijvoorbeeld met betrekking tot vaccinaties), verkiezingen beïnvloeden en kan leiden
tot onrust of ordeverstoringen. Als politiek en bestuurlijk centrum van Nederland, is het niet ondenkbaar dat demonstraties als gevolg van
desinformatie zullen plaatsvinden in Den Haag. Dit kan gepaard gaan met een verhoogde kans op verstoring van de openbare orde.

Sinds het verschijnen van de Haagse Resilience Strategie is een aantal nieuwe stresses gesignaleerd. Deze zijn eerder niet in de strategie
opgenomen, maar vragen met de kennis van nu wel om aandacht.  

Concentratie van shocks en stresses bij
jeugdigen
Eén van de belangrijkste bevindingen van het toonaangevende
World Risk Report 2021 is dat shocks en stresses zich kunnen
opstapelen bij jeugdigen. Na de financiële crisis is de
coronacrisis reeds de tweede crisis die zij de afgelopen 10 jaar
meemaken die grote invloed heeft op de werkgelegenheid.
Daarnaast wordt deze generatie belast met de klimaatcrisis. Het
World Risk Report waarschuwt om de mate van verslagenheid
en ontgoocheling onder jeugdigen niet te onderschatten.  Ook
de derde Haagse maatschappelijke impactanalyse van de
coronacrisis beschrijft een aantal zorgpunten dat met name
jongeren raakt.

Foto: Michel Mees/Gemeente Den Haag
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UPDATE VAN 
DE INITIATIEVEN

Foto: Martijn Beekman/Gemeente Den Haag

Groeien in het licht van shocks en stresses

Dit rapport beschrijft hiervoor een update van shocks en stresses van Den Haag. Het is belangrijk om de stad daar zoveel mogelijk bestand tegen
te maken.De resilience-aanpak stelt voor om waar mogelijk initiatieven te nemen die zich niet alleen pas uitbetalen als het noodlot toeslaat, maar
daarnaast al in goede tijden bijdragen aan de kwaliteit van een stad. Door bijvoorbeeld steden te vergroenen worden ze minder kwetsbaar voor
hittegolven en hevige neerslag. En door de luchtzuiverende werking draagt het groen op alle dagen van het jaar bij aan de leefbaarheid .

 De Haagse Resilience Strategie bevat een selectie van 41 van zulke initiatieven Ze maken de stad weerbaar voor toekomstige tegenslagen 
 maarverbeteren de stad vandaag al.  Dit deel van het monitoringsrapport beschrijft hoe het met deze initiatieven gaat.  Over de nieuw opgezette
initiatieven leest u hoe hoe deze de afgelopen periode van start zijn gegaan.  Over de initiatieven die reeds bestonden toen de Resilience strategie
verscheen leest u hoe deze zich sinds die tijd hebben ontwikkeld. Het overzicht op de volgende pagina legt uit hoe nieuwe en bestaande
initiatieven met symbolen worden aangegeven.

Voor alle initiatieven geldt dat ze bestaan door samenwerking. Er zijn dan ook vele bewoners, bedrijven, kennisinstellingen, gemeentelijke diensten
en andere organisaties bij betrokken. Een overzicht daarvan staat in de Haagse Resilience Strategie. Het programma Resilient The Hague is bij een
deel van de initiatieven actief betrokken., soms als trekker en soms in een ondersteunende rol. Er zijn ook initiatieven waar het programma geen
actieve rol heeft.  
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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

Verbeteren van
risicobewustzijn en
voorbereiden op

noodsituaties

Samenwerken met
partners in en buiten

de stad

Werken aan een verbonden stad
waar iedereen mee kan doen

Iedereen
voorbereiden op de
nieuwe economie

Aanpassen aan
klimaatverandering

 

1.1 School of Shapers
1.2 Opvoedhulp vaders
1.3 Ondersteuning in inwoners met complexe problemen
1.4 Schuldenlab 070
1.5 Haagse Makkers
1.6 Weekend- en zomerscholen
1.7 Techniek innovatie huis
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
2.2 SOZA samenwonen, samen werken en samenleven
2.3 Resto vanHarte
2.4 De Schilderswijk Moeders
2.5 Vreedzame Wijk
2.6 De Culturele Wasstraat
2.7 Operatie Steenbreek
2.8 Tiny Forests
2.9 Urban Waterbuffer
2.10 Risicocommunicatie verbeteren
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 Bewustwording gegevensgebruik 
3.6 Hâck Den Haag
3.7 Veerkracht en klimaatadaptatie standaard 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 Cascademodel vitale diensten
4.5 Cybergevolgbestrijding G4
4.6 Coastar Project

DE SYMBOLEN EN INITIATIEVEN
Resilience kansen

Type initiatief

Schaal van het
initiatief

Bijbehorende Sustainable
Development Goals (SDG)

Schaal 1:
Veerkrachtige mensen

Schaal 2:
Leefbare en verbonden wijken

Schaal 3:
Sterke en rechtvaardige stad

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

Nieuwe kansen 
Een nieuw project of programma dat
meerdere kansen benut om de
veerkracht van Den Haag te
versterken.

Ondersteunen & verstevigen
Een bestaand of nieuw initiatief dat
de veerkracht van Den Haag
vergroot.

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



Innovatie staat of valt met de ruimte die er is om dingen uit te
proberen. De politiek heeft zich daar hard voor gemaakt waardoor
met een ontschot budget integrale samenwerking mogelijk werd.
De partners in het Schuldenlab070 werken zo effectief mogelijk
met elkaar samen. De gemeente is hierin een gelijkwaardige
partner en staat niet boven de partijen. Schuldenlab070 werkt op
deze manier als een innovatieve buitenboordmotor..  

1.1 School of Shapers

Een blik op toekomst

Vanaf begin 2021 is een nieuwe aanpak van start gegaan om echte verandering
tot stand te brengen bij  langdurige complexe maatschappelijke problematiek,
zoals verslaving, huiselijk geweld, verward gedrag, criminaliteit, schulden en
duivelse combinaties daarvan. Het vernieuwende element van deze aanpak is een
pool van ongeveer 15 casusregisseurs met deze opdracht dat valt onder het JMO
Expertcentrum. Een casusregisseur heeft de tijd, expertise, vindingrijkheid en het
doorzettingsvermogen om de samenwerking tussen diensten en instanties zo in
te richten dat de neerwaartse spiraal kan worden doorbroken. Vanzelfsprekend
werkt de casusregisseur nauw samen met de burger om doorbraken te
bewerkstellingen in de complexe problematiek. Daarnaast is deze aanpak
mogelijk kostenbesparend. 
De casusregisseurs richten zich momenteel op 4 aandachtsgebieden en zijn
daarmee verbonden aan verschillende opdrachtgevers / teams: Huiselijke geweld
en kindermishandeling, dakloze jongeren met complexe problematiek, bewoners
met verward gedrag die in beeld zijn bij het Veiligheidshuis en bewoners met
complexe problematiek die vanuit de reguliere JMO aanpak in beeld komen bij de
regisseurs JMO. Daarnaast loopt er een pilot die gericht is op bewoners met
verward gedrag in het stadsdeel Escamp.
 

1.4 Schuldenlab070

Inmiddels hebben drie lichtingen de School of Shapers doorlopen.
Iedere lichting heeft tussen de 10 en 15 deelnemers. De bedoeling
is om ieder half jaar een nieuwe lichting te laten starten. Zoals
beoogd hebben de Shapers op verschillende momenten
samengewerkt aan maatschappelijke uitdagingen. Zo zijn de
Shapers, die vaak over een grote achterban beschikken, een
belangrijke leverancier van vrijwilligers aan verschillende
initiatieven waaronder de Participatiekeuken. Daarnaast
organiseren de Shapers zich in kleinere groepen die zich richten
op specifieke thema’s zoals jeugd, armoede, eenzaamheid en
ondernemerschap. Dit leidt tot initiatieven zoals een Haagse
Scholierentop. Het trainingsprogramma van de School of Shapers
heeft zich ontwikkeld. Zo is en nu extra aandacht voor
groepsvorming, zowel binnen als tussen de lichtingen. 
De coronacrisis zorgt voor specifieke uitdagingen voor de School
of Shapers. Omdat fysieke bijeenkomsten van groot belang zijn
voor de groepsvorming begint de vierde lichting pas zodra
bijeenkomsten weer mogelijk zijn. 

Hoe gaat het nu?

De School of Shapers, opgericht door Umar Mirza, is een
opleidingsprogramma en netwerk dat sleutelfiguren uit de Haagse
samenleving (hierna: de Shapers) ondersteunt bij het goede
(vrijwilligers)werk dat zij reeds doen. De Shapers krijgen diverse trainingen
die ze kunnen toepassen in hun eigen gemeenschap, vereniging of
organisatie. Daarnaast is de School of Shapers een netwerk dat
samenwerking tussen de Shapers mogelijk maakt. 
De School of Shapers draagt bij aan de veerkracht van Den Haag door
verschillende gemeenschappen in de stad met elkaar te verbinden.
Daarnaast worden de Shapers uitgenodigd om samen aan maatschappelijke
uitdagingen te werken die relevant zijn voor de veerkracht van Den Haag,
zoals het tegengaan van eenzaamheid. 
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Lessen
De projectleider van de School of Shapers benadrukt de complexiteit van Den
Haag. Wie de stad wil veranderen moet de Haagse samenleving kennen en
betrekken. Cijfers zijn daarvoor niet voldoende. Om de stad te snappen is ook
anekdotische kennis nodig. 
Een andere les dat verschillende partijen elkaar goed kunnen helpen wanneer
zijn in een netwerk verbonden zijn. Dat werkt in sommige gevallen beter dan
wanneer ze zich bij een centraal loket zouden melden. 

Een blik op toekomst

De School of Shapers richt zich naast de afzonderlijke lichtingen steeds meer op
het groeiende netwerk van allumni. Ook zoekt de School of Shapers naar
partners. Zo is er inmiddels steun van Fonds 1818 en is ook het Rode Kruis
partner van de School of Shapers geworden. Het initiatief leent zich goed om in
andere steden te worden uitgerold, mits dat wordt getrokken door een
projectleider met lokale kennis. 

STATUS: ACTIEF
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Het Resilience programma en de Directie Veiligheid hebben de
pilot ‘Weerbare Vaders’ gestart. In een serie van 7 bijeenkomsten
spraken vaders onder begeleiding van een trainer met elkaar over
allerlei opvoedingsvraagstukken waaronder ontsporing,
vervreemding, radicalisering en andere vormen van problematisch
gedrag. De gedachte is dat vaders elkaar zo versterken met kennis,
vaardigheden en een netwerk dat hen kan helpen bij de
opvoeding. De pilot uitgevoerd door Trias Pedagogica. 

De evaluatie kan worden gebruikt bij het verder ontwikkelen van de
opvoeddebatten. Zodra er weer fysieke bijeenkomsten mogen plaatsvinden
zullen er in 2021 opnieuw 3 groepen vaders starten. 

Lessen
Het International Institute of Social Studies (ISS) van de Erasmus Universiteit Rotterdam voerde onbezoldigd een planevaluatie uit.  Het doel van deze
planevaluatie was om te onderzoeken in hoeverre wetenschappelijke literatuur en ervaring met vergelijkbare interventies ondersteuning bieden voor
de veronderstelde werking van de opvoeddebatten. Onderzoeksters dr. Naomi van Stapele en Olivia Bwalya concluderen dat de opvoeddebatten
vaders kunnen versterken en een eventuele afstand tot het bestaande aanbod van opvoedondersteuning kunnen verkleinen. Ze noemen de opzet van
de opvoeddebatten een Europese koploper in ouderschapsinterventies waar het gaat om preventie van radicalisering onder jongeren. Het onderzoek
doet enkele aanbevelingen om de opzet verder te versterken. 

1.2 Opvoedhulp Vaders
De Resilience strategie beschrijft het voornemen om te
onderzoeken hoe vaders ondersteund kunnen worden bij de
opvoeding. Dit vanuit idee dat sommige vaders een belangrijke
rol spelen bij de opvoeding en dus ook bij het tegengaan van
problematisch gedrag. 

Hoe gaat het nu?
STATUS: ACTIEF

Schuldenlab070 is een community van 27 partners die werken
aan een schuldenzorgenvrij Den Haag. Dat zijn zowel private-
als publieke organisaties die gezamenlijk zoeken naar
innovaties en systeemdoorbraken tegen schulden. De lab
omgeving geeft de mogelijkheid deze innovaties te
ontwikkelen, testen en landelijk op te schalen via
SchuldenlabNL.

STATUS: ACTIEF

Schuldenlab070 is meer dan projecten en pilots. Één van de uitdagingen voor de
komende tijd is om ervoor te zorgen dat andere labs en partners elkaar weten te
vinden en versterken, zodat verschillende thema's in samenhang met elkaar 
 worden opgepakt.  Van belang daarbij is om ruimte in wet- en regelgeving te
vinden voor nieuwe mogelijkheden.  

Lessen

Het gaat goed met het Schuldenlab. De afgelopen jaren is het
aantal partners uitgebreid van veertien naar dertig. Het
Schuldenlab070 was het eerste schuldenlab van Nederland, nu is
er een nationaal schuldenlab-construct (SchuldenlabNL) en zijn er
in verschillende gemeentes schuldenlabs. In 2020 wordt het
Schuldenlab070-team door andere medewerkers gerund . Dit
brengt nieuwe energie en een frisse blik op het initiatief. Het
afgelopen jaar was daarom een overgangsfase en een leerschool
voor het nieuwe team. Schuldenlab070 heeft verschillende
methodieken en projecten opgezet, waarvan sommige nu ook
landelijk zijn. 

Een blik op toekomst

Hoe gaat het nu?

1.3 Begeleiding voor inwoners met complexe problemen 

Hoe gaat het nu?

Een combinatie van financiële en psychosociale problemen kan een enorme
impact hebben op iemands gezondheid, zijn of haar vermogen om een
huishouden te voeren, te werken, een opleiding te volgen en relaties te
onderhouden. Er kan een bedreigende, gevaarlijke, uitzichtloze en kostbare
neerwaartse spiraal ontstaan. Verschillende gemeentelijke diensten en
teams werken samen met organisaties in de stad aan oplossingen die voor
stabiliteit zorgen, het welzijn verbeteren, de zelfredzaamheid vergroten en
problematisch gedrag voorkomen of beëindigen. Bij complexe casuïstiek
zijn vaak meerdere instanties betrokken. Hun aanpak is het meest effectief
wanneer deze partijen goed met elkaar samenwerken. De Resilience
Strategie noemde het voornemen om te onderzoeken hoe de begeleiding  
van bewoners met complexe problemen verder versterkt kan worden. 

Lessen
De integrale benadering heeft enkele overeenkomsten met de
Persoonsgerichte Aanpak van de  Gemeente Den Haag rondom
radicalisering. Het is belangrijk dat de lessen die de
Persoonsgerichte  aanpak biedt worden meegenomen bij de
inzet van casusregisseurs.  
 
Een blik op toekomst
In het voorjaar van 2021 helpen de casusregisseurs ongeveer
250 bewoners. Het is belangrijk om  de resultaten van dit team
te monitoren en de aanpak te evalueren. 

STATUS: ACTIEF
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De coördinator van de IMC Weekendschool benadrukt het belang
om leerlingen en hun ouders duurzaam aan de weekendschool te
binden. Dat lijkt de IMC Weekendschool te lukken. 41% van de
Haagse alumni blijven actief (bijvoorbeeld als gastdocent of
coördinator). Verder wijst ze op het belang van meerdere bronnen
van financiering. Dat maakt een initiatief robuuster tegen wijzigingen
van subsidie en andere bronnen van financiering. 

1.6 Weekend- en zomerscholen 

Een voordeel van de integrale aanpak is dat deelnemers de lesstof
direct konden toepassen op hun stageplaats. De deelnemers
waardeerden dat alles op één plek georganiseerd werd. Het
pilotprogramma SamenHaags is beëindigd. De lessen die zijn
geleerd zijn bij het pilotprogramma SamenHaags zullen samen
met de inzichten uit andere programma’s worden meegenomen bij
de implementatie van de nieuwe wet Inburgering.   

Lessen en toekomst

De doelstelling om 1000 burgers mee te laten doen aan het pilot-programma
SamenHaags is gehaald. De deelnemers volgden een intensief programma met
taalles, praattafels (Bakkie Taal), maatschappij-oriëntatie en een stage. Deze
onderdelen werden integraal en onder één dak aangeboden, in vier wijkcentra
verspreid door de stad. De deelnemers kregen daarbij hulp van een Haagse
Makker, die hen de weg wees in de stad en daarmee naar sociale netwerken en
activiteiten. 

TIH leert studenten door middel van innovatieve projecten niet
alleen technische vaardigheden, maar ook vaardigheden zoals
samenwerken, communiceren, creativiteit en probleem oplossend
vermogen. Deze vorm van onderwijs prikkelt studenten op een
andere manier te denken en te doen wat goed is voor hun
ontwikkeling.  

TIH wil duurzaamheid een grotere plek geven in het programma. De komende
jaren willen ze het nieuwe gebouw vergroenen en meer aandacht besteden aan
technische innovatie die duurzaamheid stimuleren, zoals het automatisch
bewateren van groene muren.  

Lessen Een blik op toekomst

Zoals genoemd kent Den Haag meerdere weekend- en
zomerscholen en wijkuniversiteiten. Dit monitoringsrapport gaat
hieronder in op het reilen en zeilen van één daarvan: De IMC
Weekendschool. Het aantal leerlingen van de IMC weekendschool in
Den Haag is de afgelopen twee jaar gestegen van plusminus 40 naar
50 leerlingen per lichting. Er is een wachtlijst wat aangeeft dat de
vraag groter is dan het aanbod. De IMC Weekendschool is met
nieuwe basisscholen gaan samenwerken in Laak en in Zuidwest. 
 

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).  
  
Weekendscholen, zomerscholen en wijkuniversiteiten
bevorderen kansengelijkheid voor kinderen. Dat vergroot op
meerdere manieren de veerkracht van Den Haag. Ten eerste
zorgen ze ervoor dat individueel talent wordt benut. Zeker voor
leerlingen die met een achterstand aan school beginnen is dat
belangrijk.   

Er is een kans om meer leerlingen te bereiken. Bijvoorbeeld door meer
leerlingen aan te trekken uit Den Haag Zuidwest, of door het aanbod van de IMC
Weekendschool via basisscholen aan te bieden via het reguliere curriculum. Dit
gebeurt reeds in andere steden in Nederland en de regio, maar nog niet in Den
Haag.  
Een uitdaging is om de zichtbaarheid en bekendheid van de weekendscholen te
vergroten, zowel bij potentiële leerlingen maar ook bij andere partners zoals
bedrijven en fondsen.  

Lessen Een blik op toekomst

De opschaling ging samen met een verhuizing. De Campus Den Haag van de
Universiteit Leiden (UL) is nu de thuisbasis van de IMC Weekendschool. De
samenwerking tussen de UL en de IMC weekendschool levert wederzijdse
voordelen. De IMC Weekendschool kan gebruik maken van een ruime,
betaalbare en bereikbare locatie. De UL verbindt zich met een doelgroep die op
enige afstand staat van de universiteit.  
 
Gedurende de coronacrisis vonden de lessen online plaats. Hoewel er een wat
kleinere opkomst is in digitale bijeenkomst lukt het goed om contact te houden
met de leerlingen en hun ouders. 

1.5 Haagse Makkers
SamenHaags was een pilotprogramma dat zich richtte om nieuwkomers te
helpen met inburgering, participatie en/of werk. Eén van de initiatieven van
dit pilotprogramma heette Haagse Makkers: een buddynetwerk voor
mensen die pas naar Nederland zijn geïmmigreerd. Nieuwkomers werden
op basis van gedeelde interesses en kenmerken gekoppeld aan een Haagse
Makker. Deze makker liet de nieuwkomer kennismaken met Den Haag en
zijn of haar eigen netwerk. De gedachte was dat door samen dingen te
ondernemen, Nederlands te spreken en de stad te leren kennen,
nieuwkomers hun weg vinden in de Haagse samenleving en daaraan bij
kunnen dragen. 

Hoe gaat het nu?

1.7 Techniek innovatie huis  
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 de denkkracht van jonge studenten in te zetten voor hun
eigen uitdagingen. 

Hoe gaat het nu?
Tijdens de Coronacrisis is het Techniek Innovatie Huis vindingrijk te werk gegaan.
De opdrachten van externe partners namen af. TIH is toen interne opdrachten
gaan opzetten die niet alleen een middel zijn om de studenten te onderwijzen,
maar ook het digitale onderwijs zelf ondersteunen. Zo hebben ze een leshuisje
voor docenten ingericht, compleet met groen scherm waarvandaan zij
presentaties konden geven. Op die manier zetten zij hun innovatiekracht in om
het onderwijs beter door de crisis te loodsen. 

1.8 Maker Education 
Maker Education is een binnen- en 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. Dit
past bij de traditie van Nederland als een land dat ‘maakt en
ontwerpt’. 

Hoe gaat het nu?
Eind 2019 bezocht het Deense Fablab @SCHOOL netwerk
Nederland gedurende drie dagen met 75 deelnemers. Fablab
@SCHOOL is een maakonderwijs-initiatief van drie Deense
gemeenten en Aarhus University. Samen ontwikkelen zij innovatief
onderwijs. Samen met Maker Education werden mogelijkheden
onderzocht om met maakonderwijs het leren op het raakvlak van
kunst, wetenschap en technologie te stimuleren. 
Er hebben in corona-tijd geen activiteiten plaatsgevonden vanuit
Maker Education. 

Zodra de coronacrisis het toelaat wordt Maker Education weer hervat. Zo snel
als mogelijk zullen dan ook weer de contacten met de Deense partners worden
opgepakt en wordt alles in stelling gebracht om weer bij elkaar te komen. Het
doel is om op te schalen. 

Een blik op toekomst
De projectleider van Maker Education geeft aan dat dit initiatief
voorbij de pioniersfase moet worden geholpen. Daar is financiering
voor nodig. Wanneer dit er niet is, blijft het effect beperkt en gaat
er volgens de projectleider een kans verloren om het onderwijs
meer hands-on te maken. 

Lessen

RESILIENT    THE HAGUE

STATUS: ACTIEF
Hoe gaat het nu?

STATUS: BEËINDIGD

STATUS: ACTIEF

STATUS: ACTIEF

“Isha aan het werk in het laboratorium van Janssen Vaccines” (foto Jan Harm Bakhuys). 



RESILIENT    THE HAGUE

De proeftuinen in vijf flats zijn geëvalueerd door het Leids Universitair Medisch
Centrum (LUMC). Deze evaluatie heeft uitgewezen dat de geteste technologie de
gezondheid van thuiswonende ouderen bevordert.  

De valkuil voor het ontwikkelen van nieuwe zorgtechnologie is om deze op de
'gemiddelde gebruiker' te richten. Zorg is fijnmazig en technologie moet op
iedere gebruiker aansluiten. Het is ook belangrijk dat de technologie betaalbaar
is en duidelijk in gebruik. Een robuuste technologie is daarvoor nodig, zodat je
technologie ook werkt wanneer je een andere browser gebruikt of de wifi even
wegvalt.   

iZi Gezond Lang Thuis zoekt in samenwerking met bewoners naar
technologische oplossingen voor de dagelijkse taken van oudere inwoners,
zodat ze gezond en zelfstandig in hun eigen huis kunnen blijven wonen.
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. 

Den Haag kent verschillende initiatieven die kinderen voorbereiden op een
digitale toekomst. 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 belangrijk dat deze
initiatieven de kinderen uit Den Haag bereiken. 

RESILIENT    THE HAGUE

LessenEen blik op toekomst

Op basis van de positieve evaluatie is iZi Gezond Lang Thuis de
technologieën verder gaan ontwikkelen. In de komende jaren
wordt gewerkt aan opschaling en certificering zodat de producten
landelijk en veilig gebruikt kunnen worden. Daarnaast wordt ook
gekeken naar nieuwe producten die het ecosysteem van care, cure
en community kunnen verbeteren. Hierbij kan gedacht worden aan
producten die zorg die normaal gesproken in ziekenhuizen wordt
gegeven nu thuis mogelijk zijn. Ook is een nieuwe tool in de maak:
De health marktplaats brengt zorg vraag en aanbod bij elkaar. Als
laatste werkt iZi gezond lang thuis aan borging van deze
technologie in de zorg door het standaard mee te laten nemen in
het aanbod.  

Hoe gaat het nu? STATUS: ACTIEF

1.11 Lang, gezond, zelfstandig leven 

1.12 Klimaatadaptatie &
resilience in onderwijs 
Natuur- en milieueducatie (NME) ondersteunt leraren in het
primair en voortgezet onderwijs en pedagogisch medewerkers in
de kinderopvang die levendige en praktische lessen over natuur
en milieu willen aanbieden. 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.   

Hoe gaat het nu?

De watertafel wordt nog steeds aangeboden voor Primair Onderwijs
(PO) en Voortgezet Onderwijs (VO) en wordt 2-5 keer per jaar
ingezet. Er wordt een kar gemaakt om de watertafel makkelijker te
kunnen verplaatsen en een begeleidende les ontwikkeld. NME
overweegt om naast een model op stadsniveau ook een model op
huisniveau te gaan gebruiken. De tafel wordt ook opgesteld op
kinder- en stadsboerderijen. Verder verzorgt NME lessen en serious
games over klimaatadaptatie. Denk hierbij aan het ontwerpen van
een groen schoolplein. 
  

STATUS: ACTIEF

Goed materiaal is een belangrijke succesfactor om bij scholen ‘binnen te komen’.
Daar wordt door NME aan gewerkt. Daarnaast is het belangrijk om samen met
scholen zoveel mogelijk gebruik maken van initiatieven die er al zijn. 

Een blik op toekomst

Het zou helpen wanneer vanuit de nationale overheid wordt aangestuurd om
het thema duurzaamheid  of toekomstbestendigheid als vast onderdeel op te
nemen in het curriculum. De Toekomstkunde les voor het primair onderwijs van
het Wereld Natuur Fonds kan inspirerend zijn. 

Lessen

1.10 Computervaardigheden
ouderen 
De bibliotheek van Den Haag biedt al meer dan 20 jaar
cursussen aan om de digitale vaardigheden van bewoners te
vergroten, van kennismaken met de pc tot veiligheid op het
internet. Naast de cursussen worden er ook digitale
spreekuren georganiseerd waar iedereen met vragen terecht
kan. 

Het reguliere aanbod van bibliotheek Den Haag wordt ingezet om
een speciale doelgroep te bereiken. Ouderen die de AOW
gerechtigde leeftijd hebben bereikt, een minimum inkomen
hebben en vaak ook een taalachterstand, worden door het
programma Ouderen in de Wijk uitgedaagd om hun computer- en
technologische vaardigheden te ontwikkelen. De cursussen
worden tegen een gereduceerd tarief aangeboden. Deelnemers
van ‘Ouderen in de Wijk’ 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. Om de ouderen te bereiken wordt samengewerkt met
onder meer welzijnsinstellingen, woningbouwcoöperaties, KOO en
dergelijke,.   

Hoe gaat het nu?
STATUS: ACTIEF

Een blik op toekomst
Bibliotheek Den Haag wil onder andere een plek zijn waar
Hagenaars een leven lang met- en van elkaar blijven leren,  dus
ook de ouderen. Ouderen in de Wijk loopt door tot 2023. De
werkzaamheden en de manier van werken worden opgenomen in
de organisatie. 

Door de coronacrisis is het belangrijk dat mensen op afstand zaken kunnen
regelen en contacten kunnen onderhouden, Dit geldt zeker voor ouderen. Zij
vormen een risicogroep voor het coronavirus en moeten zich extra goed aan de
maatregelen houden en. thuis blijven. Het daarom voor hen van belang dat zij
digitaal wegwijs zijn. Niet alleen zodat ze hun zaken ook online kunnen regelen,
maar ook zodat ze op die manier beter contact kunnen blijven houden met
familie en vrienden.

Lessen

Een blik op toekomst

Verschillende initiatieven hebben de laatste jaren bijgedragen aan het verbeteren
van digitale vaardigheden van kinderen (zoals FutureMindz, CoderDojo en Europe
Codeweek). De Coronacrisis heeft de digitalisering van het onderwijs enorm
versneld. Kinderen waren genoodzaakt om maandenlang les vanuit huis te
volgen. Door het digitale thuisonderwijs kon lang niet elk kind goed meekomen.
Daarom start de gemeente Den Haag een onderzoek naar de staat van het
Haagse onderwijs na corona.      

Alhoewel de Coronacrisis impact heeft gehad op het onderwijs, zijn er ook
positieve kanten aan deze periode van digitaal thuisonderwijs. Zo heeft het
onderwijs op afstand mogelijk bijgedragen aan de digitale vaardigheden van
leerlingen en docenten.  

Lessen
De gemeente verkent de mogelijkheden voor een netwerk waarin
verschillende partners samenwerken om de positieve
ontwikkelingen op het gebied van digitaal onderwijs te behouden
en te versterken. 

Hoe gaat het nu? STATUS: ACTIEF

1.9 Kinderen voorbereiden op een digitale toekomst  
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De onderzoeken zijn succesvol afgerond en gepresenteerd aan de betrokken
partijen.  

SOZA is het voormalige gebouw van Ministerie van Sociale Zaken
aan de Anna van Hannoverstraat, tegenover station Laan van
NOI. Op de bovenste drie verdiepingen wonen tijdelijk
statushouders (vluchtelingen met een werk- en
verblijfsvergunning), studenten en werkende jongeren samen
volgens de co-living formule. De rest van het pand is
getransformeerd tot co-working space voor commerciële en
sociaal-maatschappelijke ondernemingen. Het gebouw biedt
ook ruimte voor sport, maatschappelijk ondersteuning en
culturele initiatieven.

2.2. SoZa

2.4 De Schilderswijk Moeders  

RESILIENT    THE HAGUERESILIENT    THE HAGUE

Hoe gaat het nu?

De Schaalsprong Regionaal OV stelt voor om een snelle railverbinding aan te
leggen van Den Haag Centraal Station naar Den Haag Zuidwest. In 2018
onderzocht Columbia University, op aangeven van het Haagse Resilience
Programma op welke manier een nieuwe railverbinding naar Zuidwest naast
een snellere reistijd ook sociale en economische voordelen kan genereren.
Columbia University voerde ditzelfde onderzoek ook in diverse buitenlandse
steden uit en was daarom in een goede positie om lessen uit vergelijkbare
projecten te trekken.

Het onderzoeksrapport van Columbia University is in 2019 opgeleverd. Daarna is
aanvullend onderzoek gedaan naar kansrijke locaties voor een OV-knooppunt in
Zuidwest. Daarbij is een participatieve aanpak ontwikkeld die het mogelijk maakt
verschillende belangen van een OV-knooppunt naast elkaar te leggen en te
wegen. Op die manier kunnen ook sociale en economische aspecten op een
transparante manier worden meegenomen. 

De onderzoekers hebben wijkbewoners betrokken bij het
onderzoek. Dit droeg bij aan de kwaliteit van het onderzoek. Het
heeft meerwaarde om tijdig stakeholders betrekken in het plannen
en ontwerpen van ruimtelijke vraagstukken. 

Een blik op toekomstLessen

STATUS AFGEROND

2.1 Weerbaar Zuidwest

Hoe gaat het nu?
Het concept was zich in volle vaart aan het ontwikkelen, toen ook de
Coronacrisis SOZA trof. De coronamaatregelen maakten het
organiseren van waardevolle ontmoetingen en het bieden van
perspectief lastig. Datgene wat het gebouw zo sprankelend maakt,
viel weg. Toch zijn veel ondernemers en bewoners creatief geweest
en hebben zij manieren gevonden om met elkaar en de stad aan
een gemeenschap te werken. Zo lukte het Ibrahim van High Sky
Fitness om nog steeds inwoners aan elkaar te verbinden door sport.   

  

STATUS: ACTIEF

De SOZA community ziet mogelijkheden in de stad voor een SOZA 2.0. Een
community waar 30 jonge Hagenezen, 30 mensen die in SOZA hebben gewoond
en 30 nieuwe nieuwkomers samen wonen volgens de co-living formule. Waar de
huidige SOZA bewoners (jonge Hagenezen én statushouders) nieuwe
nieuwkomers een warm welkom kunnen heten en daarmee dus wooncarrière
maken; Waar naast ruimte voor wonen, ook ruimte is voor creatieve,
maatschappelijke en commerciële ondernemingen; Een community waar
bewoners en ondernemingen samen met buurt en stad bouwen aan hun eigen
toekomst en aan de toekomst van de stad.   

Lessen
Het  organiseren van gezamenlijke activiteiten voor de bewoners en
gebruikers van SOZA zorgt voor onderlinge verbondenheid, betere
oplossingen bij problemen, wederzijds begrip en een sterkere
binding met de Haagse samenleving. Het is belangrijk dat de fysieke
indeling van een gebouw daaraan bijdraagt. De basis voor een goed
werkend co-living/ co-working concept is een open structuur waar
gebruikers elkaar vanzelfsprekend ontmoeten in combinatie met
een sterk en gemeenschappelijk programma, gedragen door alle
betrokkenen. 

Een blik op toekomst

Een groep van ongeveer twintig professioneel getrainde en
gecoachte vrijwilligers vormen samen de Schilderswijkmoeders.
Ze 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. Buurtcentrum De Mussen is de
thuisbasis van de Schilderswijkmoeders. 

Hoe gaat het nu?
De afgelopen periode is er een stap gemaakt door - meer dan reeds
het geval was – samen te werken met professionals van onder
andere Veilig Thuis, de kraamzorg en het Centrum voor Jeugd en
Gezin. Deze samenwerking helpt om invulling te geven aan de
brugfunctie van de Schilderswijkmoeders. De projectleider van de
Schilderswijkmoeders benadrukt dat dit belangrijk is omdat een
deel van de doelgroep wantrouwen heeft naar formele
welzijnsorganisaties en maatschappelijke ondersteuning. De
Schilderswijkmoeders kunnen dat vaak wegnemen. 

De Coronacrisis heeft forse impact gehad op dit initiatief. Ten eerste
omdat ook de Schilderswijkmoeders zelf of hun familie (in het
buitenland) werden getroffen door de coronacrisis. Daarnaast
bemoeilijkte de maatregelen de mogelijkheden van de
Schilderswijkmoeders om contact te houden met hun doelgroep
terwijl de hulpvraag van de doelgroep eerder toe dan afnam. 

Het voornemen is om het opleidings- en trainingsaanbod voor de
Schilderswijkmoeders zelf verder te professionaliseren. Het doel is om de
Schilderswijkmoeders de mogelijkheid te bieden om een diploma te halen. Dat
zou mogelijk moeten maken dat de Schilderswijkmoeders doorstromen naar
een betaalde baan. De financiering van de Schilderswijkmoeders is een steeds
terugkerende uitdaging. Er is geld nodig om de Schilderswijkmoeders te trainen,
te coördineren en een vrijwilligersvergoeding uit te keren. 

Eén van de belangrijkste succesfactoren van de Schilderswijkmoeders is dat het
allemaal vrijwilligsters zijn. Ze worden daarom eerder door de doelgroep in
vertrouwen genomen dan medewerkers van professionele organisaties.
Daarnaast zijn de vrijwilligers vrij om naar eigen inzicht (extra) aandacht te geven
aan cliënten, terwijl dat voor de professionele hulpverlening minder het geval is.
Een ander belangrijke succesfactor is de samenwerking met andere organisaties
die ondersteuning en hulp kunnen bieden. 

Een blik op toekomst

Lessen

STATUS ACTIEF

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.  
 
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.  

 
.   

Hoe gaat het nu?

2.3 Resto VanHarte

In 2018 hebben er ongeveer 2000 ontmoetingen plaatsgevonden. In 2019 zijn er
ongeveer 15.000 maaltijden bereid. Er zijn daarmee zo’n 7.000 individuen
bereikt.  Toen de COVID-19 pandemie uitbrak was het niet mogelijk om mensen
samen te brengen voor een diner. Resto van Harte is in die tijd in Den Haag
gesloten.  

  

STATUS: BEEiINDIGD

Op dit moment zal Resto van Harte in Den Haag niet meer doorgaan onder die
noemer maar zijn er wel initiatieven in wijken die het idee van het samen koken
en eten doorzetten.  

Een initiatief zoals RestoVanHarte is het meest
toekomstbestending wanneer het meerdere bronnen van
financiering heeft. Een grote afhankelijkheid van één bron kan
zorgen dat het voortbestaan van het initiatief direct in gevaar komt
wanneer deze wegvalt. Het is dus essentieel om een gevarieerd 
 verdienmodel te ontwikkelen. Dit is in enkele wijken gelukt zoals
Loosduinen, Mariahoeve en de Schilderswijk.  

Lessen Een blik op toekomst
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De gemeente speelt een belangrijke rol bij dit initiatief, bijvoorbeeld
door verschillende partijen in de buurt met elkaar te verbinden. De
Vreedzame Wijk en Vreedzame School zijn door heel Nederland
actief, waardoor er veel te leren valt van de implementatie in
andere steden.Voor het opzetten van een Vreedzame Wijk is het
geen vereiste om al een Vreedzame school in de wijk te hebben,
maar de stap naar wijkniveau is dan wel lastiger. Wanneer een
Vreedzame school aanwezig is, kan dat als startpunt worden
genomen om de schaalsprong naar wijkniveau te maken. 
 

2.6 Culturele wasstraat  

2.7 Operatie Steenbreek   
Door tegels in te ruilen voor planten wordt onze stad groener, gezonder en
beter bestand tegen extreem weer. 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 wordt uitgevoerd door Duurzaam Den Haag. 
 
.   

Sinds 2016 trekt Duurzaam Den Haag regelmatig de wijken in met een kar met
planten en roept buurtbewoners om stoep- en tuintegels in te leveren voor
gratis planten. Zo krijgen we een groener Den Haag. En veel Hagenaars doen
mee! In al die jaren zijn er al ruim 110.000 stenen opgehaald! In 2020 zijn er
door diverse bewoners(organisaties) en scholen zo’n 30.000 ingeleverde stenen,
dat is zo’n 2700m2 vierkante meter meer groen!   
Er zijn vijf schoolpleinen ondersteund bij de vergroening van hun terrein. Omdat
de voorbereidingen ruim voor Corona gestart waren kon de uitvoering
doorgaan. Bewoners en bewonersorganisaties organiseerden met
ondersteuning van de gemeente meer dan twintig Coronaproof buren-en
straatacties door bijna de hele stad. Hierbij zijn zo’n 17.000 tegels verzameld en
240 gezinnen betrokken geweest.  

  Duurzaam Den Haag zal er de komende tijd acties in buurten starten op plekken
waar dit nu nog minder gebeurt, met name in Laak, Centrum en Scheveningen.
Ook liggen er kansen om meer samen te werken met woningbouwcorporaties.
Het blijft nog wel een uitdaging dat heel veel tuinen betegeld zijn en dat
particulieren daar zelf voor verantwoordelijk zijn. Samen met hoveniers en
tuincentra kunnen er stappen genomen worden om te adviseren tuinen groener
in te richten.  

2.5 Vreedzame wijk  
De Vreedzame Wijk is een community-aanpak waarbij op wijkniveau een
samenhangend pedagogisch-democratisch klimaat voor kinderen wordt
nagestreefd. Het initiatief is gebaseerd op de uitgangspunten van de
Vreedzame School. Kinderen leren hierbij over democratisch burgerschap en
ontwikkelen allerlei sociale en maatschappelijke vaardigheden waaronder
het vreedzaam oplossen van conflicten. 
 
.   

In 2018 was De Vreedzame Wijk net van start gegaan in de wijken Vrederust en
Kortenbos. In beide wijken is het programma een succes. De wijken hanteren
beiden de filosofie van de Vreedzame Wijk en geven daar vervolgens een
wijkspecifieke invulling aan, zoals een Kinderwijkraad of wijkmediation.
Betrokkenen zijn enthousiast over het programma en dragen dit verder uit. 

Lessen

RESILIENT    THE HAGUE RESILIENT    THE HAGUE

Hoe gaat het nu?
STATUS: ACTIEF

 De implementatie is gestart in 2020 en duurt tot 2022 voor de wijken Bouwlust,
Moerwijk en Morgenstond. Ook in een deel van de Schilderswijk is een begin
gemaakt.  Verder worden er verbindingen gelegd tussen de verschillende
Vreedzame wijken in Den Haag - bijvoorbeeld middels (online) meet-ups. Hierbij
kunnen partners ideeën, inzichten en verhalen delen. Dit is bedoeld om op den
duur een gezamenlijk platform te maken (Vreedzaam Den Haag). 

Een blik op toekomst

De culturele wasstraat is een maatschappelijk stageprogramma
voor politieagenten in het stadsdeel Centrum. Het is bedacht
door wijkbewoners van de Schilderswijk en de politie om de
verbinding tussen de bewoners en de politie te verbeteren.
Politieagenten die in dit district gaan werken ontmoeten
wijkbewoners en ze bezoeken jongerencentra, scholen religieuze
organisaties, de GGZ, welzijnswerk en organisaties zoals de
buurtvaders en de wijkmoeders. Ook zijn er sprekers, workshops
en presentaties over de verschillende culturen. Het initiatief
ontleent zijn naam aan het streven om eventuele vooroordelen
ten aanzien van andere culturen te verliezen.  
  
Politieagenten doen door de culturele wasstraat kennis op over
hun werkgebied en bouwen een vertrouwensband met de
gemeenschap op. Hiermee kunnen ze beter invulling geven aan
het gebiedsgebonden politiewerk.   

Hoe gaat het nu?

Het gaat goed met de culturele wasstraat. De projectleider merkt
dit door toegenomen steun vanuit de bewoners voor
politieoptreden in de wijk. Het succes van de Culturele Wasstraat
blijft niet onopgemerkt. Vanuit de hele wereld hebben
politiekorpsen belangstelling voor deze aanpak. 

De toekomst van de Culturele Wasstraat staat in het teken van de opschaling. De uitdaging is dat voor ieder gebied in de eenheid Den Haag
passende partners, sprekers en workshops moeten worden gevonden of georganiseerd. Ieder werkgebied is anders. Daar moet een Culturele
Wasstraat goed bij aansluiten. 

De les die uit de Culturele Wasstraat het meest naar voren komt is het belang
om als professional in verbinding te staan met de mensen, bedrijven en andere
organisaties in het werkgebied. 
 
Verder ziet de projectleider de committment van de politieleiding als belangrijke
randvoorwaarde van het succes van de Culturele Wasstraat. Deze moet
overtuigd zijn van de meerwaarde van de Culturele Wasstraat. 

Een blik op toekomst

Lessen
STATUS ACTIEF

Hoe gaat het nu? STATUS: ACTIEF

De belangrijkste les is dat mensen bereid zijn om dingen te doen als
ze weten dat het kan en het ze makkelijk gemaakt wordt. Het
zichtbaar maken van de initiatieven stimuleert anderen om ook
mee te doen of zelf een vergroeningsactie te organiseren.
Daarnaast is het belangrijk dat bewoners  mede-eigenaarschap
hebben over hun omgeving. In buurten waar al veel
buurtinitiatieven zijn is het makkelijker om actie te ondernemen.
Een andere les is dat het kan helpen om bij bestaande netwerken
en initiatieven aan te sluiten.  

Lessen

Een blik op toekomst

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid 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 een klimaatbestendige omgeving.  

2.8 Tiny Forests    

Hoe gaat het nu?
Den Haag heeft allerlei soorten bossen van groot tot klein. De
bossen liggen meestal buiten de woonwijken. Geïnspireerd door de
beweging van Tiny Forest van het IVN Natuureducatie, brengt Den
Haag het bos graag in de woonwijk, onder de noemer Haagse
bosjes. Dit sluit aan bij de doelstelling van de gemeente voor meer
kroonoppervlak. 
Het idee van Haagse bosjes gaat over het aanplanten van groepen
struiken en extra bomen rondom een bestaande boom. Op die
manier ontstaat een micro-bosje die goed zijn voor vlinders en
bijen en de gehele natuurlijke kringloop. Er is een natuurlijke
voedingsbron voor de boom want het vallende blad blijft tussen de
struiken liggen en kan verteren. Ook wordt hiermee schade aan
bomen – door het maaien van gazon – voorkomen.   
In Mariahoeve is er een Haags Bosje gerealiseerd en bijvoorbeeld
ook op het Slachthuisplein. Daar zijn onder meer de kinderen en
buurtvaders in die wijk betrokken en zijn er ook vogelhuisjes
gemaakt.   

Met het vaststellen van de Nota Stadsbomen hebben Haagse bosjes een beleidsmatige plek gekregen. Voor 2021 en 2022 is het ontwikkelen van
Haagse bosjes een pijler in het communicatie- en uitvoeringsprogramma 'Meer blad voor de stad' wat behoort bij deze nota. Hiermee wordt samen
met de stad gewerkt aan de doelstelling 5% meer blad voor de stad in 2030. Komend najaar en in het voorjaar van 2022 zullen er met het project
“Bomen voor Den Haag” 1.000 bomen worden geplant bij particulieren in Den Haag.  

De term Tiny Forest is geregistreerd als merknaam. Voor het gebruiken hiervan
moet een stuk groen aan specifieke voorwaarden voldoen. Tiny Forest was teveel
een keurslijf waardoor er niet zoveel ontwikkeld waren. Daarom gebruikt de
gemeente de term Haagse bosjes.  

Een blik op toekomst

Lessen

STATUS ACTIEF
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2.10 Risicocommunicatie verbeteren  

RESILIENT    THE HAGUERESILIENT    THE HAGUE

Hoe gaat het nu?

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 daarop voor te bereiden 

De eerste risicotafel over extreem weer vond plaats in buurthuis de
Mussen in de Schilderswijk. Deze wijk heeft bovenmatig te maken
met de impact van extreme hitte en extreme regen. De bijeenkomst
was een succes. 80 buurtbewoners waren aanwezig en gaven aan
dat zij het waardevol vonden om met elkaar te spreken over het
klimaat, een onderwerp wat doorgaans niet ter tafel komt.   
Naast het organiseren van risicotafels in de wijk, heeft RTH ook
internationale samenwerking opgezet rondom het thema hitte. Via
een Community of Practice waar steden als New York en Melbourne
lid van zijn, wordt met regelmaat kennis en ervaring uitgewisseld
over manieren waarop inwoners het beste geïnformeerd kunnen
worden over wat ze kunnen doen in tijden van hitte. 

Er stonden voor 2020 drie extra risicotafels gepland. Door Corona waren
buurtbijeenkomsten echter beperkt mogelijk. In 2021 wordt verkend in welke
vorm de risicotafels doorgang vinden. Hierbij wordt actief gezocht naar
verbindingen met initiatieven die al lopen op risicocommunicatie , de
risicodialogen en andere relevante thema's. Daarnaast blijft RTH inzetten op de
internationale samenwerking om ervaringen in het buitenland mee te nemen
naar de Haagse aanpak. 

De bijeenkomst is gerealiseerd in samenwerking met het Rode Kruis
en Buurthuis de Mussen. Dit zorgde ervoor dat de bijeenkomst
aansloot bij een bestaand format, namelijk Ontbijt-Je-Wijs en dat de
inhoud goed werd afgestemd op de context van de wijk. Naast deze
bijeenkomst heeft het Rode Kruis op andere plekken in de stad meer
bijeenkomsten georganiseerd in het kader van Goed Voorbereid.   

Een blik op toekomstLessen

STATUS ACTIEF

Net als New York, Genève en Wenen is Den Haag een belangrijk centrum
voor  de Verenigde Naties. 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. Het doel van dit programma is 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 heeft het programma een “Living Lab”
ontwikkeld waar innovatieve beveiligingstechnieken en nieuwe
partnerschappen kunnen worden uitgeprobeerd. Een van de voorbeelden is
het Shared Security Information Platform (SSIP): een beveiligd digitaal
platform voor de uitwisseling van veiligheidsinformatie tussen
belanghebbenden in het World Forum-gebied. 

Lessen Hoe gaat het nu?

2.11 Internationale zone – innovatie in beveiliging   

Er is samen met verschillende partijen in de Internationale Zone gewerkt aan het
SSIP, een oplossing om de gebiedsbeveiliging van dit gebied te verbeteren. Het
bleek echter dat er onoplosbare technische uitdagingen lagen in de uitvoering
van het project om het gebruiksklaar te maken.    

Er is besloten om het project deel uit te laten maken van het Living Lab
Scheveningen. De lessen die geleerd zijn in het traject wordt meegenomen in de
ontwikkeling van het Living Lab en ook in de Impact Coalitie Safety en Security
(ICSS). Omgekeerd kunnen de lessen die in het Living Lab Scheveningen worden
opgedaan vervolgens ook weer worden toegepast in de voor de internationale
organisaties en internationale zone. 

Het is essentieel om op het juiste niveau support van de betrokken
organisaties te krijgen. Dan nog blijft het lastig om technische
uitdagingen, als het gaat om beveiliging van de gegevens, te
bewerkstelligen en in de praktijk uit te rollen in de zeer
verschillende infrastructuren van die organisaties. Toch is het zeer
nuttig wanneer deze beveiligingsvraagstukken ook worden
opgepakt binnen een fysieke ontwikkeling van het gebied de
Internationale Zone.   

Een blik op toekomst

STATUS: ACTIEF

2.9 Urban Waterbuffer    
Klimaatverandering vergroot het risico op wateroverlast 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.  Een innovatieve oplossing is om een overschot aan water
ondergronds op te slaan in een reservoir zodat dit in droge tijden weer kan
worden gebruikt.
 
.   
Wethouder Liesbeth van Tongeren heeft op 31 juli 2020 het startsein gegeven
van de bouw van de ‘Urban Waterbuffer’ als onderdeel van de herinrichting
van het wijkpark Cromvliet in de Molenwijk in stadsdeel Laak.  
Samen met de buurtbewoners, stakeholders en landschapsarchitecten is het
ontwerp voor de herinrichting van het park ontwikkeld. Het
herinrichtingsproject richt zich op het verbeteren van de leefbaarheid in de
buurt door het versterken van de groen-, speel- en verblijfskwaliteit. Hieraan
gekoppeld en gefinancierd door het Interreg Project Nature Smart Cities (zie
hieronder) is de aanleg van een slimme ondergrondse waterberging, een
zogenaamde Urban Waterbuffer. Het water wordt in de diepe ondergrond
opgeslagen en kan tijdens droge en hete perioden worden opgepompt en
gebruikt voor de irrigatie van park, moestuinen en kinderboerderij. De aanleg
van het wijkpark en de Urban Waterbuffer zijn in Q1 2021 afgerond en het
wijkpark is opgegaan voor bezoekers. 
De gemeente werkt met andere partijen in binnen- en buitenland samen om
steden aan te passen aan klimaatverandering. De gemeente is daarom partner
in het Interreg project ‘Nature Smart Cities across the 2 Seas’ (NSCiti2S) en
werkt mee aan een financieringsmodel voor groen-blauwe infrastructuur. Door
het icoonproject ‘Urban Waterbuffer in wijkpark Cromvliet’ te initiëren en
realiseren en te hiervan te leren, helpt de gemeente ook de leefbaarheid en
economische situatie in andere steden te verbeteren.  

  

Voor de Urban Waterbuffer begint na de aanlegfase een testfase
om de werking te controleren. Als de resultaten naar wens zijn
wordt de Urban Waterbuffer operationeel in gebruik genomen en
verder gemonitord. Ondertussen zijn academische partners uit het
Nature Smart Cities project bezig in kaart te brengen en te meten
wat de effecten zijn bijvoorbeeld op biodiversiteit en klimaat en
wordt gewerkt aan een financieringsmodel. 

Een blik op toekomst
Voor de Urban Waterbuffer begint na de aanlegfase een testfase om
de werking te controleren. Als de resultaten naar wens zijn wordt de
Urban Waterbuffer operationeel in gebruik genomen en verder
gemonitord. Ondertussen zijn academische partners uit het Nature
Smart Cities project bezig in kaart te brengen en te meten wat de
effecten zijn bijvoorbeeld op biodiversiteit en klimaat en wordt
gewerkt aan een financieringsmodel. 

Hoe gaat het nu? STATUS: ACTIEF

Lessen

2.12 BART! 2.0  

Hoe gaat het nu?

BART! (Burger Alert Real Time) een manier om bestaande
digitale buurtgroepen die daarvoor expliciet toestemming geven
te monitoren en daarin als overheid te participeren. Dat
monitoren gebeurt door de groepen geautomatiseerd te volgen
en berichten die als een melding of vroegsignalering kunnen
worden geïnterpreteerd daaruit te filteren en naar het juiste
loket te leiden. De gedachte is de gemeente en de politie dan
sneller kunnen reageren en dat daarmee de veiligheid en
leefbaarheid van buurten verbetert. In de periode 2014 – 2019 is
proefgedraaid met bewoners uit Bouwlust en Leidschenveen-
Ypenburg.  Onder andere de gemeente Den Haag, de politie, CGI,
TNO, TIGNL, de TU Delft en het ministerie van BZK zijn
betrokken bij de ontwikkeling.

Gedurende de onderzoeksperiode zijn verschillende zaken
ontwikkeld waaronder een een visie op een 24/7 verbinding tussen
burgers en overheid en prototypen die zijn geëvalueerd in
praktijkproeven samen met burgers en professionals. Verder is een
aantal Kennisproducten ontwikkeld waaronder zoals een labmodel,
filmpjes, een toolkit en een VR spel om de opgedane kennis over te
dragen. Specifieke aandacht is besteed aan privacy en ethiek. Voor
zowel de politie als de gemeenten zijn zogenaamde landingsbanen
(adviesrapportages) beschreven: wat zijn mogelijke toepassingen
bij politie en gemeenten?  

BART! heeft aangetoond dat het technisch mogelijk is informatie uit
verschillende bronnen op basis van AI-technologie geordend te presenteren in
een dashboard voor professionals. Die werkwijze is wel heel anders dan de
gemeente en politie gewend zijn. Het werkproces voor de intake van berichten
verdient daarom bijzondere aandacht. 

In 2021 start een deelproject in Den Haag om te kijken of de in BART! ontwikkelde technologie ook buiten de labsituatie werkt in de wijk en in het
Regionaal Service Centrum (niet-spoedmeldingen) van de politie. Daarvoor draait het systeem een aantal maanden met input vanuit social media en
een aantal digitale buurtgroepen.  
Landelijk wordt bekeken of de vervolgprojecten van BART! onderdeel uit kunnen maken van de landelijke 'Impact Coalitie Safety & Security'. Dit is een
samenwerking die onder voorzitterschap van de gemeente Den Haag wordt aangegaan tussen de politie en andere gemeenten. Deze samenwerking
richt zich op digitale innovatieve projecten in het veiligheidsdomein en het delen van kennis daarover tussen gemeenten.  

Lessen

Een blik op toekomst 

STATUS ACTIEF

https://www.linkedin.com/in/ACoAAABJSZMBSHtKRHFhk05uy5Bhdw7cjbZB028
https://www.linkedin.com/in/ACoAAABJSZMBSHtKRHFhk05uy5Bhdw7cjbZB028
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3.2 Digitaal Veilig in de Wijk  

3.4 P@CT  

In het HEIT werken gemeenten, politie, Belastingdienst, de Douane, Inspectie
SZW en het UWV al sinds 2007 samen. Het initiatief heeft jarenlange ervaring en
blijft stabiel. In 2020 is het HEIT uitgebreid met de NVWA en de drie
Omgevingsdiensten. De coronapandemie maakt het voor het HEIT lastig om
fysieke controles uit te voeren. Juist in deze tijd dat het MKB het moeilijk heeft wil
het HEIT ervoor zorgen dat er een eerlijk ondernemersklimaat blijft. Afgelopen
jaar heeft het HEIT het landelijke nieuws gehaald met een grote actie op illegale
medicijnen.  
  

Het Haags Economisch Interventie Team (HEIT) is het grootste bestuurlijke
interventieteam van Nederland. De voornaamste taken zijn het helpen
bestrijden van malafide bedrijfsvoering en misstanden in de prostitutie. Het
werkt onder regie van de burgemeester van Den Haag en kan ingezet
worden in de hele Eenheid Den Haag. Het HEIT is een samenwerkingsverband
waarbij bevoegdheden, competenties en expertise van diverse partners van
zowel de lokale als de nationale overheid worden samengebracht. De
aanpak maakt directe controles en snelle interventies mogelijk. Hiermee
helpt het HEIT concurrentie in branches eerlijk te houden voor bonafide
bedrijven.  
 
.   Hoe gaat het nu?

3.1 Haags Economisch Interventie Team (HEIT) 

RESILIENT    THE HAGUERESILIENT    THE HAGUE

Niet alleen wet- en regelgeving en de mogelijkheden daarin veranderen continu,
de malafide wereld verandert ook. Het initiatief werkt daarom innovatief en
probeert constant nieuwe aanpakken uit, zodat ze controles kunnen blijven
doen daar waar de misstanden zijn. 

Dit initiatief staat of valt met samenwerking. De coördinator van het
HEIT omschrijft het als een grote tanker waarin flexibel geopereerd
moet worden. Het is voor het HEIT belangrijk om flexibel te blijven
en in te spelen op de actualiteit. Voorwaarde daarvoor is dat de
organisatie niet te groot of te bureaucratisch wordt, maar dat wel
goed uitgelegd kan worden waarom bepaalde keuzes worden
gemaakt.  

Lessen Een blik op toekomst

“Meldingen zijn belangrijk, zeker vanuit andere ondernemers. Zo kan
het HEIT malafide ondernemers aanpakken en zorgen voor een

eerlijk ondernemersklimaat” 

Hoe gaat het nu?

In het initiatief Digitaal Veilig in de Wijk (in de strategie Cyber
Resilience Community Platform) werken de gemeente Den Haag,
de Politie Eenheid Den Haag en de Haagse Hogeschool samen
met inwoners in de wijk. In dit initiatief zetten inwoners zich als
digitaal ambassadeur in om de digitale weerbaarheid in hun
eigen wijk te vergroten door op een laagdrempelige manier
informatie over digitale veiligheid te verspreiden. 

De eerste groep digitaal ambassadeurs is van start gegaan in vier
wijken. In deze wijken wordt met enthousiasme op het initiatief
gereageerd. De ambassadeurs hebben hierbij trainingen gehad om
meer kennis over digitale veiligheid op te doen. In de beginfase
werden de digitaal ambassadeurs ondersteund door studenten van
de Haagse Hogeschool. Daarnaast zal de Haagse Hogeschool het
initiatief evalueren. 
  
De coronacrisis beperkt de mogelijkheden voor de digitaal
ambassadeurs om bij elkaar te komen en de wijken in te gaan om
hun boodschap te verspreiden. Ook maakt dit het voor het initiatief
lastig om naar meer wijken uit te breiden. De verwachting is dat dit
na versoepelingen in het kader van het coronavirus  gemakkelijker
zal gaan.  

Het voornemen is om binnenkort te starten met uitbreiding naar
andere wijken. Daarnaast wordt een community manager
aangetrokken om de digitaal ambassadeurs te ondersteunen bij het
uitvoeren van acties. Het doel is om na  versoepelingen van de
maatregelen door het coronavirus, ook fysieke bijeenkomsten te
organiseren en de zichtbaarheid in de wijk te vergroten

Bij dit initiatief is het belangrijk geweest om zowel interne als externe partijen te
betrekken. Door samenwerking met en financiering door het (Centrum voor
Criminaliteitspreventie (CCV) was het mogelijk samen met andere steden op te
trekken die gelijksoortige initiatieven hadden lopen. Daarnaast zijn veel
raakvlakken met andere partijen binnen de gemeente en de stad te vinden op
het gebied van digitale veiligheid. Voor het MKB kon hierbij bijvoorbeeld met het
Digital Trust Center worden samengewerkt. Daarnaast is de opzet van het
project flexibel en op basis van “leren door te doen”. Dit maakte het mogelijk om
binnen de beperkingen van de coronamaatregelen toch op de behoeftes van de
digitaal ambassadeurs in te spelen. 

Een blik op toekomst

Lessen

STATUS: ACTIEF

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.
 
De Resilience Strategie beschrijft het voornemen om een Smart City IoT
Monitor te ontwikkelen. De tool is erop gericht om onbeveiligde IoT
apparaten op te sporen en er wordt verkent hoe de eindgebruikers ingelicht
kunnen worden en wie dat zou moeten doen. Verder is het doel dat
bewoners en bedrijven informatie wordt geven over actuele cyberrisico’s.

 
.   Hoe gaat het nu?

3.3 Smart City IoT Monitor  

Het project is in uitvoering

Er kunnen nog geen lessen gedeeld worden.  

Hoe gaat het nu?

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
initiatief van de School voor ICT van ROC Mondriaan en een
samenwerkingsverband van onderwijs, overheid en bedrijfsleven
in de regio Den Haag dat zich bezighoudt met cyberveiligheid.  

P@CT is inmiddels afgerond en met goede reden. Cyberveiligheid is
inmiddels onderdeel van het reguliere onderwijsaanbod van de
Mondriaan School voor ICT en is niet langer een optionele
lessenreeks.   

P@CT heeft laten zien dat samenwerkingsverbanden met het bedrijfsleven
positief uitpakken, omdat praktijk met theorie wordt verbonden. Daarnaast heeft
uitgewezen dat we niet langer om cybersecurity heen kunnen, en dit in allerlei
sectoren geïntegreerd moet worden. Het gaat hierbij niet alleen om het
technische aspect van cyber security, maar ook de menselijke kant.    

Lessen

STATUS: ACTIEF

Lessen

Alhoewel P@CT is afgesloten, blijft ROC Mondriaan in de toekomst
aan de slag met cyberveiligheid. Er staat een lessenreeks op cyber
awareness gepland. 

Een blik op toekomst

STATUS ACTIEF

STATUS OPSTARTFASE



STERKE EN 
RECHTVAARDIGE STAD

STERKE EN 
RECHTVAARDIGE STAD

De kracht van herhaling is belangrijk om het bewustzijn rondom
digitaal veilig werken te vergroten. Door op verschillende manieren
dezelfde boodschap te verspreiden, blijft men alert op het
onderwerp. Blijvend investeren in digitale bewustwording is
daarom belangrijk.  

3.6 Hâck Den Haag  

3.8 Klimaatinterventies met
grootste impact bepalen

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 organiseert de
gemeente Den Haag bewustwordingsactiviteiten waarmee werknemers hun
kennis over de veiligheid van gegevens kunnen vergroten.  
  

3.5 Bewustwording gegevensgebruik  

In 2017 en 2019 is het spel gespeeld door werknemers van de Gemeente Den
Haag. Voor het vervolg is besloten op andere manieren de bewustwording onder
ambtenaren te vergroten. De bewustwordingscampagne is gestart met een
inventarisatie, waarbij aan medewerkers van de gemeente is gevraagd welke
kennis en welk gedrag belangrijk is ten aanzien van privacy, security, data en
informatiebeheer. Deze inzichten worden verwerkt in een campagne.     

RESILIENT    THE HAGUERESILIENT    THE HAGUE

Hoe gaat het nu?
STATUS: ACTIEF

Belangrijkste les en een blik op toekomst

Hoe gaat het nu?

Jaarlijks organiseert de gemeente in samenwerking met het
cybersecuritybedrijf Cybersprint ‘Hâck The Hague’ waarbij
deelnemende ethische hackers de échte online omgeving van
de gemeente testen. Een jury, met onder meer de
Informatiebeveiligingsdienst (IBD) en het Nationaal Cyber
Security Centrum (NCSC) beoordeelt de vondsten. Er zijn
geldprijzen te winnen in de categorieën ‘meest geavanceerde
hack’, ‘hack met de grootste impact’ en ‘meest creatieve hack’.
De hackers 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 totdat deze kwetsbaarheden zijn
opgelost. ICT-specialisten van de gemeente staan paraat om
eventueel gevonden kwetsbaarheden direct te verhelpen.  

In 2019 zaten maar liefst 79 hackers in het Atrium om de online
omgeving van de gemeente te testen. De editie van 2020 werd
door Corona verplaatst naar 2021. 

De openheid en zichtbaarheid van Hack The Hague is de kracht van het initiatief.
Door hackers toe te laten in systemen stelt de gemeente zich kwetsbaar op,
maar wordt uiteindelijk digitaal weerbaarder. Daarnaast is het Atrium een dag
lang gevuld met apparatuur en hackers, waardoor bezoekers aan het
gemeentehuis en voorbijgangers ook meekrijgen wat het belang is van
cyberveiligheid.   

Lessen
STATUS: ACTIEF

Hâck The Hague wordt in 2021 waarschijnlijk een digitaal evenement. De verwachting is dat Hâck The Hague daarna weer zoals vanouds in het Atrium
plaatsvindt maar dan groter en uitgebreid met onder andere regionale deelnemers. 

Een blik op toekomst

3.7 Veerkracht en klimaat in tenders  

Op 13 september 2019 overhandigden de partners in het convenant het
programma van eisen aan de Deltacommissaris en herbevestigden hun
commitment om klimaatadaptief te gaan bouwen. Op 4 december 2020 is
bestuurlijk besloten de afspraken en producten verder te verdiepen en ook de
borging bij de overheden te intensiveren, zij het met minder tijdsinspanning van
de verschillende partijen. 

Door de verwachte bevolkingsgroei krijgt Den Haag te maken met
uitdagingen op het gebied van huisvesting en herontwikkeling. Als eerste
stap om klimaatadaptatie bij nieuwbouwprojecten te verankeren 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 minimum eisen voor
klimaatadaptatie en biodiversiteit standaard in aanbestedingsprocedures
worden opgenomen en geborgd worden in het beleid van de betrokken
overheden. 
.   

Hoe gaat het nu?
STATUS: ACTIEF

De belangrijkste les is om kennis vanuit verschillende partijen op te
halen en te benutten. Verder is een open netwerksamenwerking en
onderling vertrouwen tussen de betrokken partners van belang.
Belangrijk is ook dat er een onafhankelijke trekker is die partijen bij
elkaar brengt en houdt. Daarnaast is redelijk budget vereist naar
draagkracht van de verschillende partijen. 

Lessen

Hoe gaat het nu?

Den Haag is kwetsbaar voor de effecten van extreem weer, dat
als gevolg van de klimaatverandering vaker zal voorkomen.
Voor de ontwikkeling van groen-blauwe infrastructuur die
problemen zoals wateroverlast en hitte tegengaan, hebben we
meer inzicht nodig in de interactie tussen probleem en
oplossing op buurt-, straat- en gebouwniveau. Met betere
informatie de gemeente ervoor zorgen dat oplossingen
aansluiten bij de kenmerken van een gebied, in plaats van
overal dezelfde maatregelen te nemen.    

Om inzicht te krijgen in de effectiviteit van klimaatadaptieve
maatregelen is de Klimaatbestendige Stad tool getest. Deze tool
helpt de gemeente om steeds te kiezen voor de juiste interventie
op de juiste plek. In Laakhavens vonden twee sessies plaats waar
de Klimaatbestendige Stad tool is getest en geëvalueerd.  

Tijdens het testen van de Klimaatbestendige Stad tool bleek dat de impact van
verschillende maatregelen zeer uiteen liep. Het vergroenen van de openbare
ruimte draagt veel meer bij aan het tegengaan van hitte en aan water
vasthouden dan een groene gevel of een groen dak. De tool was nuttig, maar
kostte ook veel tijd om in te zetten omdat er veel voorbereiding aan vooraf ging
en er ook een groot aantal parameters ingevuld diende te worden die niet voor
elk project voor handen zijn. De conclusie was dat het met name ook belangrijk
is om de medewerkers die klimaatadaptieve maatregelen mee moeten nemen in
het ontwerp en beheer, eerst beter geïnstrueerd dienen te worden voor de
gemeente overgaat tot het inzetten van deze complexe tool. 

Lessen

STATUS: ACTIEF

Onder andere door middel van roadshows, een overzicht van
maatregelen en een wegwijzer klimaatadaptatie worden
medewerkers van verschillende gemeentelijke diensten
geïnformeerd over de acties die zij kunnen nemen om projecten
klimaatadaptiever te maken.  
Daarnaast geeft de nieuwe Haagse aanpak voor klimaatadaptatie
(vastgesteld in Q2 2021), de ‘Wegwijzer Den Haag klimaatbestendig’,
algemene uitgangspunten mee voor de ontwikkeling van
klimaatadaptieve inrichtingen om overlast en schade van extreme
neerslag, hitte en droogte tegen te gaan.

Een blik op toekomst

Een blik op toekomst
Vertegenwoordigers van deelnemende partijen werken de afspraken in het
convenant uit. Komend jaar komen er weer nieuwe producten en er is een
website Bouwadadaptief. De financiële kant is ook nader onderzocht door
Deloitte en betrokken partijen. Onder andere is het project Linck in de Binck is
onderzocht. 
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3.10 Meer groene daken   

3.9 Koelere & groenere schoolpleinen   

De samenwerking tussen Natuur en Milieu Educatie van de gemeente met Fonds
1818 verloopt goed. Samen met hen is een workshop ontwikkeld die aan
scholen wordt gegeven die een groen schoolplein overwegen. Deze workshop is
verplicht wanneer de scholen financiële steun krijgen voor het ontwikkelen van
een groen schoolplein en gaat in op onderwerpen als onderhoud, beheer en
educatie. 66 lerarenteams hebben de workshop al gevolgd. In 2019 is Fonds
1818 gestopt met subsidie voor alle scholen. Scholen in krachtwijken kunnen
nog wel aanspraak maken op de subsidie. 90 van de 160 scholen in Den Haag
ontwikkelden een groen schoolplein. 

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.  
.   

Hoe gaat het nu?
STATUS: ACTIEF

De belangrijkste les is om kennis vanuit verschillende partijen op te
halen en te benutten. Verder is een open netwerksamenwerking en
onderling vertrouwen tussen de betrokken partners van belang.
Belangrijk is ook dat er een onafhankelijke trekker is die partijen bij
elkaar brengt en houdt. Daarnaast is redelijk budget vereist naar
draagkracht van de verschillende partijen. 

Lessen

Er zijn in 2020 153 subsidies verleend voor het aanleggen van een
groen dak waarmee 7.070 m2 groen dak is aangelegd. Na jaren
waarin de groene dakensubsidie telkens voor ongeveer 50% werd
gebruikt, is de subsidie in 2020 voor het eerst bijna volledig benut. 
Er is een een aantal in het oog springende groene daken bij
nieuwbouw gerealiseerd: Caland Dock in Laakhavens, nieuwbouw
‘De Schoone Ley’ Leyweg 7.000 m2 daktuin en de vergroening van
de  stadsboerderij De Schildershoeve. 

Hoe gaat het nu?

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. De
subsidieregeling geldt ook voor sociale woningbouw.   

Na een initiatiefvoorstel is het minimaal te beplanten oppervlakte groen dak voor
subsidie van de gemeente verlaagd van 10m2 naar 6m2, waarmee waarschijnlijk
fors meer aanvragen in aanmerking komen.  

Lessen

STATUS: ACTIEF

2021 is door de raad uitgeroepen tot het jaar van het dak en is
officieel van start gegaan.
https://duurzamestad.denhaag.nl/jaarvanhetdak/ .Gerichte acties
die plaatsvinden zijn onder meer: Het uitdagen van specifieke types
dakeigenaren met een dakenactie of een dakenwedstrijd,
bijvoorbeeld groene daken voor scholen of witte daken voor
zorgorganisaties. Andere mogelijke doelgroepen zijn supermarkten,
woningcorporaties, parkeergarages, etc. Daarnaast wordt er
ondersteuning op maat geleverd bij het koppelen van gemeentelijk
vastgoed en kansen voor solar carports aan lokale
energiecoöperaties.  

Een blik op toekomst

Een blik op toekomst
Er wordt verkend hoe de volgende fase wordt ingericht. Er komt minder subsidie
beschikbaar maar er zijn wel andere mogelijkheden om de schoolpleinen meer
in te zetten voor educatie zoals het ontwikkelen van een natuurles waarin ook
aandacht wordt gegeven aan klimaatadaptatie. Op 13 april 2021 vond de
nationale buitenles plaats met IVN en Jantje Beton. 

Op dit moment hebben al 180 handhavers de SDR-training gevolgd en zijn de
reacties positief. De training wordt als een waardevolle aanvulling ervaren op het
bestaande pakket aan opleidingen dat handhavers en toezichthouders volgen.
Wel is het door de coronamaatregelen lastig om fysieke opleidingen te
organiseren en dit heeft als gevolg dat het merendeel van de opleidingen is
gepauzeerd. De training vanuit dit initiatief valt daar helaas ook onder.    

Hoe gaat het nu?

3.11 Handhavers en toezichthouders
trainen  Dit initiatief richt zich op het trainen van gemeentelijke handhavers en

toezichthouders in het herkennen van verdacht gedrag en hoe daarop te
reageren. Door sneller verdacht gedrag te kunnen signaleren en daarop in te
grijpen, wordt bijgedragen aan de veiligheid van de stad.  

STATUS: ACTIEF

De training een jaarlijks terugkerend onderdeel van opleiding voor
handhavers maken, lijkt om verschillende redenen niet gewenst. De
voorkeur gaat uit naar het aanbieden van de training aan nieuwe
collega’s, wanneer dit in het bestaande opleidingsprogramma en
budget kan. Op deze manier maakt bewustwording van verdacht
gedrag deel uit van de opleiding en kan dit ook bijdragen aan de het
vergroten van de vaardigheden op het gebied van integrale
controles en ondermijning. 

De training is een waardevolle aanvulling gebleken op het bestaande pakket
opleidingen die een handhaver al volgt. Belangrijk hierbij is dat de training van
tevoren wordt afgestemd op de bevoegdheden van de handhavers. Daarbij
wordt rekening gehouden met de grens tussen leefbaarheid en veiligheid.  

LessenEen blik op toekomst

https://duurzamestad.denhaag.nl/jaarvanhetdak/
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De veerkracht van Den Haag groeit het meest wanneer zoveel mogelijk
mensen daarmee aan de slag gaan. Daarom ontwikkelde Resilient The
Hague een training die deelnemers motiveert en toerust om bij te dragen
aan de veerkracht van de stad.  Deelnemers leren over de belangrijkste
shocks & stresses van de stad en hoe ze vanuit hun project, bedrijf of beleid
kunnen bijdragen aan de capaciteiten van de stad om daar mee om te gaan.  
.  

SAMENWERKEN IN DE REGIO,
NEDERLAND EN DE REST VAN
DE WERELD

De Resilience Training zal een belangrijk middel blijven om de
kennis en methodieken van het Resilience programma verder te
verankeren. Omdat het thema resilience door steeds meer steden
en organisaties wordt omarmd zal naar verwachting het aantal
trainingen verder toenemen. 

Investeren in goede samenwerking met andere steden bevordert de
uitwisseling van kennis en ervaring. Een goed werkend format is
daarbij essentieel. 

4.4 Cascademodel  

Lessen

De Resilience training is na enkele pilots in oktober 2019 voor het eerst gegeven
aan een groep van 60 leidinggevenden van de gemeentes Den Haag en
Rotterdam. De training werd positief geëvalueerd. Daarna is de training nog
verschillende keren gegeven, ook buiten de gemeentelijke organisatie
(onderandere voor het ministerie van BZK, de VNG, de opleiding metropool
Rotterdam-Den Haag,, de Gemeente Zeist, de Algemene Rekenkamer en op de
Haagse Social Impact Days).  

Hoe gaat het nu?

4.1 Resilience training 

Resilience is een denkkader dat nuttig is voor verschillende domeinen. Het maakt
deelnemers bewust van shocks en stresses, die buiten het eigen werkveld liggen.
Bovendien werkt het in de hand dat verschillende domeinen met elkaar
samenwerken.  

Lessen

4.3 internationale samenwerking op digitale weerbaarheid 
Den Haag is sinds haar lidmaatschap van het Resilient Cities Netwerk
koploper geweest in het opzetten van samenwerking tussen steden in het
netwerk op het vlak van digitale weerbaarheid. Het Haagse Resilience
programma organiseerde in 2018 een ontmoeting op de jaarlijkse One
Conference in Den Haag.  Daarnaast wisselen steden informatie uit via een
online platform. 

.   

In 2021 wordt worden de mogelijkheden verkend om de samenwerking te
hervatten in een  Community of Practice. Dit houdt in dat vertegenwoordigers
van steden en experts elkaar op regelmatige basis online ontmoeten en telkens
een thema met betrekking tot digitale weerbaarheid  bespreken.  

Hoe gaat het nu?
In 2019 vonden opnieuw kennis- en discussiesessies met onder andere
Boston plaats tijdens de One Conference in Den Haag. Helaas was dit in
2020 niet mogelijk wegens Corona.  Een andere tegenvaller is dat het
online platform niet meer beschikbaar sinds de overgang  van het
Resilient Cities Network. 

  

STATUS:  ACTIEF

Lessen

RESILIENT    THE HAGUERESILIENT    THE HAGUE

STATUS:  ACTIEF

Een blik op toekomst

4.2 Social Return on Investment  
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 een percentage 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)
diensten aan te bieden die de afstand tussen deze groep en de
arbeidsmarkt verkleint. Voortbouwend op deze ervaring biedt
Den Haag opdrachtnemers een vierde mogelijkheid om aan hun
SROI- verplichtingen te voldoen. Naast de drie bestaande
mogelijkheden 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. 
 

Er is een aantal positieve ontwikkelingen geweest op het gebied van
sociaal ondernemen. Ten eerste zijn er de sociaal ondernemers zelf
die zich met energie en toewijding inzetten voor het succes van hun
sociale ondernemingen. Sommigen zijn daardoor gegroeid. Helaas
staan daartegenover ook sociaal ondernemingen, vooral in de
horecabranche, die hard zijn getroffen door de coronacrisis.  Verder
is het belangrijk dat sociaal ondernemingen zich kunnen
onderscheiden van de reguliere bedrijven. Vanuit het Rijk wordt
daarom gewerkt aan een aparte juridische erkenning voor
maatschappelijke ondernemers: de maatschappelijke b.v. Daarnaast
werkt de lokale branchevereniging van sociaal ondernemers – de
Social Club Den Haag - samen met de gemeente, de landelijke
branchevereniging en diverse fondsen aan een sectordeal die moet
bijdragen aan de erkenning van sociale ondernemingen. 

Hoe gaat het nu? STATUS: ACTIEF
Er zijn kansen om het sociaal ondernemerschap verder te stimuleren.  De Social
Impact Makelaar en het Impact City programma hier een rol bij. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan het organiseren van speeddates tussen sociaal ondernemers
en inkopers.  
Het Social Impact Lab van de Gemeente Den Haag helpt sociaal ondernemers uit
andere steden helpt om zich (ook) in Den Haag te vestigen. Verder zorgt de
deelname van Den Haag aan de City Deal Sociaal Ondernemen dat Den Haag kan
leren van de ervaringen van andere steden. Ook een betere handhaving van de
SROI-verplichting kan bevorderen dat het inkoopbeleid van de gemeente Den
Haag bijdraagt aan de werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt.  Tenslotte is het een overweging om voor de gemeente om sociaal
ondernemers – meer dan nu reeds het geval is - kandidaten aan te leveren.
Bijvoorbeeld door sociaal ondernemers te koppelen aan een accounthouder bij
de gemeente. 
Een uitdaging is om locaties te vinden voor sociaal ondernemingen uit de
maakindustrie. 

Een belangrijke les die het sociaal ondernemerschap biedt is dat deze
ondernemingen toegevoegde waarde hebben ten opzichte van het aanbod van
de overheid om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan te
helpen. Het is dan ook belangrijk om de creativiteit en wendbaarheid van sociaal
ondernemers zoveel mogelijk te benutten om deze maatschappelijke doelstelling
te behalen. 

Een blik op toekomst

Lessen

Een blik op toekomst

De kritieke infrastructuur van Den Haag is sterk met elkaar
verbonden. Zonder de juiste voorzorgsmaatregelen kan een
verstoring van eigen 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 afgelopen periode hebben er meerdere sessies
plaatsgevonden met de betrokken partijen om te spreken over
behoeftes van de partijen en hoe een cascademodel hier antwoord
op kan geven. Een van deze sessies was onder leiding van Deltares
met verschillende partijen als De Veiligheidsregio Haaglanden, HTM,
Stedin, Dunea, Hoogheemraadschap Delfland, Provincie Zuid
Holland en de gemeente Den Haag. Verschillende scenario’s van
cascade-effecten zijn getoetst in de Circle tool. Ook vond een trial
van DRIVER+ plaats (RIS306124) waarbij een scenario getest is van
overstroming uit zee en de cascade-effecten. Deze trial is door de
deelnemende partijen positief geėvalueerd en op basis van de
geleerde lessen wordt er nu een vervolgstap gezet waarbij het
voornemen is om een Proof of Concept  te ontwikkelen voor het
cascademodel samen met de bovengenoemde partijen.. Daarbij
wordt de input die opgehaald is uit de markt  gebruikt. Tijdens een
marktconsultatie hebben 20 marktpartijen kennis gedeeld over hoe
zij denken dat een model bij kan dragen aan de informatie
uitwisseling van partijen. 

Hoe gaat het nu?
STATUS: ACTIEF

Het model bouwt voort op acties die op verschillende plekken in het stadhuis
worden ondernomen om 3d kaarten te ontwikkelen. Ook speelt het in op
ontwikkeling in de wet Veiligheidsregios waarbij de verwachting is dat er meer
nadruk komt te liggen op inzicht in risico’s. Uitdaging is om de partijen die nu
actief betrokken zijn, er blijvend bij te betrekken en het model in kleine stappen
uit te breiden. 

Het is essentieel om de relevante partijen vanaf het begin goed te betrekken bij
het initiatief. Daarnaast is het essentieel om in een vroeg stadium alert te zijn op
juridische, veiligheid en governance vraagstukken. 

Een blik op toekomst
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4.5 Cybergevolgbestrijding G4  

De Handreiking Cybergevolgbestrijding G4 is in mei 2020 opgeleverd. De
Handreiking bestaat uit twee delen. Deel 1 van de handreiking heet ‘Warme fase’
en is bedoeld om tijdens een digitale verstoring snel inzicht te krijgen in de aard
en omvang van de verstoring en het mogelijk maatschappelijk effect daarvan. In
deel 2 van de handreiking, genaamd ‘Koude fase’, worden de onderdelen uit deel
1 verder uitgewerkt en wordt meer achtergrondinformatie gegeven. Deel 2 is
daarmee meer geschikt om te gebruiken in de voorbereiding op een digitale
verstoring of als naslagwerk tijdens of na een crisis. In het najaar van 2020 is de
handreiking ook getoetst aan de praktijk via een oefening. 

  

Om de gemeente voor te bereiden op 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 cybergevolgbestrijding biedt vooraf inzicht aan gemeenten wie
welke rol en bevoegdheid heeft, welke middelen er zijn en hoe partijen effectief
kunnen handelen wanneer een crisis plaatsvindt. Dit zorgt ervoor dat gemeenten
beter voorbereid zijn op cybercrises.  Den Haag sluit aan op de handreiking
doordat het een eigen cyber crisisplan heeft opgesteld. Deze wordt onder meer
in juni tijdens de landelijke cyberoefening ISIDOOR beoefend. Daarnaast zal eind  
2021 een eigen, interne oefening plaatsvinden.

De Handreiking is in 2020 afgerond.  

Hoe gaat het nu?

Lessen

Lessen
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Een blik op toekomst

4.6 Coastar Project  
De verwachting is dat er in de toekomst minder zoet water
beschikbaar zal zijn vanuit Duitsland en de Alpen. Daarom wil
Nederland wil meer veerkrachtig zijn en minder afhankelijk van
zoetwater dat zijn van water dat zijn oorsprong heeft buiten
Nederland. In Den Haag staat door de groeiende bevolking en de
toename van extreem weer de zoetwatervoorziening bovendien
steeds meer onder druk. Als kuststad moeten we ook rekening
houden met de risico’s van verzilting van het grondwater. 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 Dunea en de Provincie Zuid-Holland.
Het onderzoek moet meer inzicht geven in hoe de
zoetwaterbuffer onder de kustzone van onze stad vergroot kan
worden en hoe het watersysteem robuuster gemaakt kan
worden zodat het bestand is tegen toekomstige bedreigingen
zoals een zeespiegelstijging. Het grondwatersysteem is mogelijk
ook te gebruiken in de noodzakelijke energietransitie waarbij
bodemenergiesystemen worden ingezet, maar daar is nog veel
meer onderzoek voor nodig.    

Het gaat goed met het COASTAR project. De pilot is gestart door
middel van het zetten van een proefboring. Verder is een
haalbaarheidsstudie uitgevoerd om te onderzoeken hoeveel brak
grondwater duurzaam kan worden onttrokken. De resultaten zijn
veelbelovend. Dunea heeft extra budget gereserveerd voor een
uitgebreide veldtest om te toetsen of het systeem onder
verschillende condities goed blijft werken en om na te gaan hoeveel
grondwater beschikbaar is om calamiteiten op te vangen. Deze
bovenstaande activiteiten zijn nodig om -als alles goede resultaten
blijft geven- stapsgewijs de pilot op te schalen naar een operationeel
systeem. Het voorstel dat is ingediend bij NWO is goedgekeurd
zodat wetenschappelijk onderzoek aan het project is gekoppeld,
waarbij ook gekeken wordt naar andere initiatieven buiten dit
gebied, ook internationaal. Zo wordt in Chili ook gewerkt met
dezelfde technologieën. Ook is er een aanvraag ingediend voor het
Nationaal Groeifonds om veel meer case studies langs de
Nederlandse kust uit te voeren.    

Hoe gaat het nu?
STATUS: ACTIEF

Op korte termijn is het Coastar-ceoncept misschien geen realistische
oplossingsrichting, maar wellicht wel voor lange termijn.  Het is van belang in de
gaten te houden of de aannames die nu worden gedaan blijven gelden. Is het
systeem zo efficient zoals het nu wordt ingeschat? Veranderen de
omstandigheden? Wat is het effect van zeespiegelstijging? Verandert de
watervraag over de tijd? 

Er is een partij nodig met visie, zoals Dunea, die er ook budget voor over heeft
om de pilot uit te voeren. TKI subsidies vanuit de Nationale Overheid hebben het
initiatief tevens ondersteund. Daarnaast is het ook belangrijk dat
onderzoeksinstituten als Deltares en KWR ook het belang van dit soort
initiatieven inzien en zelf eigen budgetten inzetten. Ook is sterk ingezet op
toegepast onderzoek waarbij kennis en kunde snel gedeeld wordt. Een
belangrijke randvoorwaarde is dat regelgeving de innovaties faciliteert. Op dit
moment mag brak grondwater bijvoorbeeld niet zo maar geloosd worden op zee,
maar gelukkig werkt Rijkswaterstaat goed mee opdat de gehele pilot op termijn
opgeschaald kan worden. 

Een blik op toekomst

STATUS AFGEROND


