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1 Inleiding en vraagstelling 
 

 

1.1 Achtergrond 
 

De gemeente Den Haag staat de komende jaren voor een forse herstructureringsopgave in Zuidwest. 

Den Haag Zuidwest is een deel van Escamp bestaande uit de vier wijken Moerwijk, Morgenstond, 

Bouwlust en Vrederust. Zowel op sociaal, economisch als fysiek gebied krijgen de wijken een 

kwaliteitsimpuls. Dit is nodig omdat Zuidwest in sociaal-economisch opzicht tot de zwakkere 

gebieden in Den Haag behoort.  

Een deel van de goedkope naoorlogse voorraad in Den Haag Zuidwest zal plaatsmaken voor nieuwe 

woningen. De nieuwe woonmilieus zullen beter aansluiten op de vraag naar woningen in Den Haag en 

de differentiatie in het woningaanbod wordt vergroot. De (te) eenzijdige bevolkingssamenstelling in 

Zuidwest kan op deze manier doorbroken worden. De fysieke herstructurering is erop gericht van Den 

Haag Zuidwest in de toekomst een aantrekkelijk woon- en werkgebied te maken. In de Structuurvisie 

Den Haag Zuidwest, vastgesteld door het gemeentebestuur, is het kader van de ruimtelijke 

ontwikkeling van het gebied beschreven. 

 

 

 
    Den Haag Zuidwest – Plangebied en wijknamen1 

 

 

Daarnaast zijn er maatregelen op het sociale vlak. Hiervoor is het Actieplan voor de sociale aanpak 

van Den Haag Zuidwest opgesteld. Dit plan gaat over zaken als welzijn, sociale cohesie en 

voorzieningen. Volgens dit actieplan zijn er geen grote tekorten aan voorzieningen in Zuidwest. De 

gemeente ziet het verbeteren van de kwaliteit van de bestaande voorzieningen als belangrijkste 

opgave, bijvoorbeeld door het ruimtelijk en organisatorisch clusteren van voorzieningen. Een 

belangrijke rol is daarbij weggelegd voor partijen die van betekenis zijn voor de sociale infrastructuur 

in Zuidwest: de zorg- en welzijnsinstellingen, scholen, sport- en cultuurorganisaties, 

woningcorporaties, de gemeente, enzovoort. Hun investeringen in en plannen voor accommodaties en 

activiteiten zijn van essentieel belang voor de leefbaarheid in Den Haag Zuidwest.  

 

 

 

                                                 
1  Bron: Structuurvisie Den Haag Zuidwest, december 2003 
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1.2 Vraagstelling 
 

In het voorliggend document is in kaart gebracht wat de plannen zijn van de partijen in de sociale 

pijler in Den Haag Zuidwest voor accommodaties en activiteiten op de volgende deelvragen:  

 

1. Inventarisatie van de investeringsbeslissingen en de voorwaarden en afhankelijkheden daarbij;  

2. Het definiëren van de bijbehorende programma´s en het weergeven hiervan in een overzicht; 

3. Op een logische wijze matchen van de programma´s, coalities en omissies; 

4. Aangeven van de sturingsprincipes (hoe, waar, wanneer, enz.) die van invloed zijn op de 

besluitvorming in verband met de realisatie van de verschillende programmaonderdelen. Daarbij 

zal vooral aandacht worden geschonken aan de mogelijkheden voor de gemeente om invloed uit te 

oefenen op deze beslissingen. 

 

 

1.3 Aanpak 
 

De kern van het onderzoek wordt gevormd door interviews met een aantal belangrijke partijen in Den 

Haag Zuidwest (zie bijlage 2). Door middel van deze interviews is geïnventariseerd welke wensen, 

mogelijkheden en samenwerkingskansen de partijen zien in de toekomst op sociaal-fysiek gebied. 

Waar relevant is in de interviews gevraagd naar financiële onderbouwing van wensen en 

mogelijkheden. Basis voor de interviews is een uitgebreide checklist, waarbij de nadruk ligt op een 

inventarisatie van mogelijkheden en wensen van de betrokken partijen.  

 

Gegeven de tijd en middelen voor het onderzoek is het niet mogelijk geweest met alle betrokken 

partijen te spreken. Er is daarom gekozen voor een representatieve steekproef onder de verschillende 

partijen uit verschillende sociale sectoren: cultuur, welzijn, zorg, onderwijs, sport en recreatie, 

kinderopvang en wonen. Zodoende kan recht worden gedaan aan de veelsoortigheid en specificiteit 

van partijen in de verschillende sociale sectoren. De steekproef van partijen is aangereikt door de 

gemeente. De geselecteerde partijen hebben een aankondigingsbrief ontvangen van de gemeente, met 

daarin de vraag relevante beleidsstukken en investeringsplannen op te sturen en de medewerking te 

verlenen aan het interview. Voorafgaand aan de interviews zijn de aan StadNetwerk beschikbaar 

gestelde beleidsstukken en investeringsplannen bestudeerd (zie bijlage 3). De interviews met Huize 

Cornax en het HagaZiekenhuis hebben uiteindelijk geen doorgang kunnen vinden.  

 

StadNetwerk heeft dit onderzoek uitgevoerd in opdracht van de gemeente Den Haag en is daarin 

begeleid door een begeleidingscommissie bestaande uit de heer Tokkie (DSO) en de heer Schutte 

(OCW).  

 

 

1.4 Leeswijzer 

 

Dit rapport geeft een eerste inzicht in kansen, mogelijkheden en bedreigingen in fysieke investeringen 

in de sociale sector in Den Haag Zuidwest. Het rapport is een weerslag van de documenten die aan 

StadNetwerk ter beschikking zijn gesteld door de geïnterviewde partijen en de uitkomsten van de 

interviews met deze partijen. In hoofdstuk 2 is een overzicht van de geïnterviewde partijen 

opgenomen. 

 

Hoofdstuk 3 biedt inzicht in de investeringsstrategieën en -ambities van de betrokken partijen. Trends 

in Zuidwest, samenwerking tussen partijen en met de gemeente en factoren die het gezamenlijk 

investeren in Den Haag Zuidwest belemmeren, komen in dit hoofdstuk aan bod (deelvraag 1). Ook de 

sturing door de gemeente en de door de partijen genoemde aandachtspunten hierbij, worden in dit 

hoofdstuk behandeld (deelvraag 4). De huidige programma’s en wensen van de geïnterviewde partijen 
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(deelvraag 2) komen in hoofdstuk 4 per sector aan bod, waarna deze met elkaar worden vergeleken 

(deelvraag 3). StadNetwerk heeft op basis van de aangeleverde informatie een top 10 van matches op 

accommodatieniveau opgesteld. 

 

Op basis van de verkregen informatie doet StadNetwerk in hoofdstuk 5 enkele aanbevelingen voor de 

verdere vormgeving van de samenwerking tussen alle partijen, om op korte termijn tot successen te 

komen en om daarmee een begin te maken met de lange termijn verwachtingen (deelvraag 4). 

Inpassing en delen van de ambitie zoals vastgelegd in de Structuurvisie en andere beleidskaders moet 

hiermee mogelijk worden. 

 

Tot slot bood dit rapport een bijdrage aan de werkconferentie “Mooie combinaties” van 22 april jl.. 

Tijdens deze werkconferentie gingen de partijen op zoek naar verdere mogelijkheden en concretisering 

van hun wensen, waarvoor dit rapport aanknopingspunten gaf. Een verslag van deze bijeenkomst 

vormt een apart document.  
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2 De spelers in het veld 
 

De door ons geïnterviewde partijen in Den Haag Zuidwest zijn onder te verdelen in 7 sectoren: 

cultuur, welzijn, zorg, onderwijs, kinderopvang, sport en wonen. Hieronder volgen in tabelvorm de 

belangrijkste kenmerken en meest recente cijfers van iedere partij per sector voor zover bekend op 

basis van dit onderzoek. In bijlage 1 zijn uitgebreidere omschrijvingen van de organisaties 

opgenomen. 

 
Partij Werkgebied # werknemers # locaties Den Haag 

Zuidwest 

 

Cultuur 

Koorenhuis Kunst en educatie  524 1 

Bibliotheek Informatie, educatie, cultuur en 

ontmoeting 

220 (30 in DHZW) 3 

 

Welzijn 

Stichting MOOI 

Escamp (voorheen 

SWE) 

Woon- en leefklimaat, welzijn, sport, 

onderwijs, cultuur, zorg en veiligheid 

280 ± 30 in Escamp, waaronder 

ook peuterspeelzalen  

 

Zorg 

STIOM Gezondheidszorg en maatschappelijke 

dienstverlening 

15 n.v.t. 

CoornhertCentrum Wonen met zorg en welzijn  Niet beschikbaar 1 

Meavita 

 

Wonen met zorg, thuis- en jeugdzorg 5000 (2944 fte) 2 verzorgingshuizen en 10 

locaties voor jeugd- en 

thuiszorg 

HagaZiekenhuis Opleidingsziekenhuis  Niet beschikbaar 3 (fusie voormalig Leyenburg, 

Juliana en Rode Kruis) 

Huize Cornax  Opvang dak- en thuisloze mannen 7 1 

 

Kinderopvang 

Triodus Kinderopvang Niet beschikbaar 11 (in Escamp) 

DAK Kinderopvang 648 13 (in Escamp) 

2Samen Kinderopvang Niet beschikbaar ± 8 (in Escamp) 

 

Onderwijs 

Jenaplanschool Basisschool en peuterspeelzaal 45 1 

Scholengroep Den 

Haag Zuidwest 

Middelbaar onderwijs 350 6 (in de toekomst 

waarschijnlijk 3) 

Mondriaan  ROC; MBO-opleidingen, volwassenen-

onderwijs, inburgeringcursussen en 

Nederlands als tweede taal.  

Niet beschikbaar 5, wordt 2, (172.000 m2 in 

Den Haag, wordt 120.000 m2) 

 

Sport en recreatie 

Sportadviesraad Sport- en recreatiebeleid 12 tot 16 leden n.v.t. 

Sport en recreatie 

OCW 

Sportvoorzieningen 350 in heel DH Niet beschikbaar 

De Uithof Multifunctioneel in- en outdoor 

centrum 

400 1 

 

Wonen 

Vestia Woningcorporatie 820 1 kantoor in DHZW 

Staedion Woningcorporatie 425 1 kantoor in DHZW 

HaagWonen Woningcorporatie 213 1 kantoor in DHZW 
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3 Investeringsstrategie in beweging 
 

 

Met behulp van een analysemodel (zie figuur 1) zijn, ter beantwoording van deelvraag 1, de kansen en 

bedreigingen die de investeringsstrategieën van partijen beïnvloeden op hoofdlijnen in kaart gebracht. 

Zoals in de figuur is weergegeven, is de omgeving van de instellingen van belang. De partijen hebben 

te maken met trends (zoals demografische, sociaal-culturele en economische ontwikkelingen), met de 

overheid en met andere partijen die ‘in het veld’ werkzaam zijn. Werkvelden kunnen elkaar 
gedeeltelijk overlappen, waardoor er samenwerking of juist concurrentie tussen partijen bestaat. 

Wat betreft de interne organisatie zijn de organisatiecultuur, de middelen en instrumenten, de 

organisatiestructuur, de competenties van de medewerkers, de missie en ambitie en het beleid van 

invloed op de uiteindelijke investeringen die de instellingen doen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Figuur 1: Analysemodel investeringsstrategieën 

 

 

 

3.1 Trends 
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Door deze herstructurering vallen bestaande structuren weg, wat onzekerheid met zich meebrengt voor 

de inwoners van Den Haag Zuidwest. Daarnaast is Zuidwest op sociaal vlak in beweging. Na een 

vergrijzingsproces in de afgelopen jaren is een verjongingsproces gaande dat de komende tien jaar nog 
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zal doorgaan en jaarlijks neemt het aantal allochtone groepen in Den Haag Zuidwest toe. Door de 

komst van de nieuwbouwlocatie Wateringse Veld trekken kapitaalkrachtige bewoners weg uit de wijk 

en daarmee verdwijnt ook een deel van de voorzieningen. De centrale vraag voor betrokken partijen is 

hoe het voorzieningenniveau kan worden afgestemd op de veranderende doelgroep om deze te 

bereiken en participatie te kunnen realiseren.  

 

Inzoomend op de sectoren zien we de volgende trends:  

• De zorg- en welzijnssector heeft momenteel te maken met grote veranderingen. Ten eerste uiteraard 

de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, wat een toenemende concurrentie met 

zich meebrengt. Daarnaast vindt er een verschuiving plaats van intramurale naar extramurale zorg. 

Ouderen worden mondiger; zij willen graag thuis blijven wonen en zelf de regie over hun leven 

voeren. De vraag naar klassieke verzorgings- en verpleeghuizen neemt hierdoor af. Er is meer 

behoefte aan flexibele combinaties van wonen en zorg. Zorgpartijen moeten hierop inspelen, wat 

uiteraard gevolgen heeft voor hun investeringsstrategieën als het gaat om accommodaties.  

• In het onderwijs is ten eerste sprake van clustering. Op een aantal locaties worden grotere moderne 

schoolgebouwen gerealiseerd, waardoor kleinere en verouderde gebouwen kunnen worden 

afgestoten. Ten tweede heeft het onderwijs in Zuidwest te maken met een hoge mutatiegraad en 

relatief veel leerlingen met een (sociaal-economische) achterstand. Dit wordt veroorzaakt door de 

trek van hogere inkomensgroepen naar de nieuwbouwwijken Wateringse Veld en Ypenburg, terwijl 

de minder kapitaalkrachtige ‘herstructureringsnomaden’ uit Transvaal en de Schilderswijk juist 
naar Zuidwest verhuizen. Het kost de scholen veel tijd en geld om deze leerlingen goed te 

begeleiden. 

• De kinderopvangcentra willen inspelen op de verjonging van de wijk; de verwachting is dat de 

capaciteit voor kinderopvang in Escamp de komende jaren met 30% zal toenemen. Daarnaast 

verandert de taak van de kinderopvang. Deze zal in de toekomst steeds meer gericht worden op 

educatie. 

• Sportclubs worden door een teruglopend ledenaantal en een steeds groter tekort aan vrijwilligers 

genoodzaakt samen te werken op het gebied van accommodaties; met elkaar maar ook met 

corporaties, onderwijs, kinderopvang en welzijn.  

• De bibliotheek als cultuurgerelateerde partij is de afgelopen jaren een ontmoetingsplaats geworden 

en vervult daarmee een bredere functie dan tien jaar geleden. Zo richt de bibliotheek zich 

tegenwoordig ook op het versterken van de sociale cohesie in de wijk, worden er cursussen 

gegeven en is er ruimte voor exposities. De bibliotheek is hiermee een ‘vindplaats’ geworden van 
groepen als moeilijke jeugd en allochtone vrouwen. 

• De corporaties lopen tegen een toenemend aantal te ontwikkelen locaties aan, waarvoor geen 

gearticuleerde vraag bestaat.  

 

In het algemeen kan worden gesteld dat er sprake is van een hoge dynamiek in Den Haag Zuidwest en 

binnen de verschillende sectoren. Dit kan desintegrerend werken en samenwerking bemoeilijken, maar 

het kan juist ook een kans vormen voor de partijen om over de eigen sectoren heen te kijken en 

samenwerkingsverbanden aan te gaan.  

 

 

3.2 Samenwerking tussen partijen 
 

In de interviews komt naar voren dat Stichting MOOI Escamp met een groot aantal partijen relaties 

onderhoudt en zo de spin in het web kan worden genoemd. Ook de bibliotheek heeft veel contacten 

met andere partijen. Partijen die meer los staan van de andere partijen in Den Haag Zuidwest zijn de 

Mondriaan groep en De Uithof. Ook de sportgerelateerde partijen zijn relatief geïsoleerd. De 

corporaties onderhouden veel relaties met zorg en welzijn, echter op het gebied van sport, cultuur en 

onderwijs zijn zij minder actief.  

Samenwerking op het gebied van programma’s of accommodaties vindt in eerste instantie plaats in 

eigen kring.  
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Wat betreft wenselijke samenwerking uiten verschillende partijen de wens tot verdergaande 

samenwerking buiten hun eigen sector. Partijen zijn op zoek naar nieuwe relaties om bijvoorbeeld een 

dienst te kunnen verlenen aan elkaars cliënten. In paragraaf 4.1 worden de wenselijke 

samenwerkingen tussen partijen nader uiteen gezet.  

 

 

3.3 Relatie met de gemeente 
 

Van de partijen komt waardering voor het streven van de gemeente om een impuls te geven aan 

verdere samenwerking. Op dit moment verloopt in een concreet aantal gevallen de locatieontwikkeling 

in samenwerking met de gemeente soepel en productief.  

 

Tegelijk plaatsen diverse partijen ook kanttekeningen bij deze samenwerking: in aanloop naar 

locatieontwikkeling wordt soms te weinig rekening gehouden met de ideeën van betrokken partijen. 

Bovendien is het programma van de gemeente niet voor alle partijen transparant. Daarnaast werken er 

binnen de gemeente diverse organisatieonderdelen van locatie-ontwikkeling binnen Den Haag 

Zuidwest, zoals het Haags Ontwikkelings Bedrijf, het Vastgoedbedrijf OCW en de afdelingen binnen 

de diensten OCW en DSO. De coördinatie van de gemeentelijke inzet vanuit de diverse afdelingen laat 

regelmatig te wensen over. Dit heeft in sommige gevallen een vertragende werking op de 

ontwikkeling van locaties.  

 

Daarnaast zijn subsidiestromen en structuren, met name voor de sectoren welzijn en sport, niet altijd 

helder en soms zelfs belemmerend. Ook noodzakelijke bestemmingsplanwijzigingen zijn soms een 

obstakel. Zo kan het wenselijk zijn sportvelden gedeeltelijk voor andere (multifunctionele) doeleinden 

te gebruiken. Het bestemmingsplan zal dan gewijzigd moeten worden. Echter, het geld van de 

exploitatie komt hierdoor niet ten goede aan de sportsector en de herbestemde grond kan niet meer als 

sportveld gebruikt worden. Wordt het bestemmingsplan echter niet veranderd, dan is het voor externe 

(commerciële) partijen zeer lastig zich hier te vestigen, waardoor multifunctioneel gebruik onmogelijk 

wordt. Dit vormt een dilemma voor de betrokken partijen.  

 

In het algemeen geldt dat de gemeente en de partijen verschillende verwachtingen hebben over de 

gemeentelijke sturing. De gemeente legt veel nadruk op de eigen verantwoordelijkheid van de partijen 

en verwacht initiatieven bottum-up vanuit het veld. Uiteraard is de gemeente dan bereid deze 

initiatieven te faciliteren. De betrokken partijen verwachten een duidelijke regievoering en meer 

sturing vanuit de gemeente. Bij de concrete uitvoering van de plannen wensen zij echter vrijheid. Deze 

paradoxale verwachtingen leiden voor een aantal partijen tot spanningen in de samenwerking.  

 

 

3.4 Ambities 
 

De ambities zoals deze door partijen zijn geformuleerd tijdens de interviews, spelen veelal in op een 

veranderend Den Haag Zuidwest. Partijen gaan uit van multifunctionaliteit van gebouwen in de 

toekomst, met name als het gaat om wijkcentra en CGM’s (Centra voor Gezondheidszorg en 
Maatschappelijke dienstverlening). De spelers in Zuidwest zien in dat ze moeten reageren op de 

veranderende samenstelling van de wijk en de daarmee veranderende vraag. Enerzijds is dit de vraag 

van allochtone groepen naar bijvoorbeeld gebedsruimten en ruimten voor religieuze feesten, 

anderzijds betreft het de vraag die volgt op de vergrijzing van de samenleving, bijvoorbeeld met 

betrekking tot de ontwikkeling van zorg- en welzijnsboulevards. 

Verschillende partijen willen op programmaniveau de jeugdproblematiek aanpakken door concepten 

als een brede school, educatiegerichte kinderopvang en de integratie van sport, cultuur en 

voorzieningen of sport, onderwijs en welzijn (‘sportieve driehoek’). 
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Ambities wijzen in veel gevallen dezelfde richting uit, maar zijn nog maar in beperkte mate 

gemeenschappelijk gemaakt bij de spelers in Zuidwest. En als er een gezamenlijke ambitie is, 

bijvoorbeeld het ontwikkelen van CGM’s, vereist het veel energie, geld en goodwill van alle partijen 
om die te realiseren. Verschillende, soms tegenstrijdige belangen en concurrentie (bijvoorbeeld in de 

zorgsector) staan daarnaast soms een gezamenlijke ambitie in de weg.  

 

In het algemeen uiten partijen wel de wens om meer strategisch samen te werken (met name in de 

vorm van multifunctionele gebouwen). De ‘verzakelijking’ in de sector speelt daarbij zeker een rol.  

 

 

3.5 Belemmeringen  
 

Zoals ook in het voorgaande blijkt, zijn er een aantal belemmerende factoren te noemen om 

(gezamenlijk) te investeren in Den Haag Zuidwest:  

 

Organisatiecultuur 
Voor de partijen in Den Haag Zuidwest geldt veelal ‘onbekend maakt onbemind’. De partijen willen 
graag samenwerken met instellingen buiten de eigen sector, maar dit verloopt moeizaam doordat 

partijen soms gebrand zijn op het behoud van de eigen identiteit en iedereen een andere taal spreekt. 

Een partij als STIOM probeert te bemiddelen tussen de verschillende zorgpartijen, maar heeft weer 

geen formele macht en beslissingsbevoegdheden.  

 

Middelen en instrumenten 
Met name de partijen in de sociale sector kampen met een gebrek aan middelen en zijn afhankelijk van 

subsidies. Het zou kunnen dat het voor deze partijen om deze reden niet vanzelfsprekend is een 

operationele lange termijn strategie paraat te hebben. Op basis van het bestudeerde materiaal blijkt dat 

de partijen duidelijke ideeën en wensen hebben voor de toekomst, maar deze zijn niet altijd in de vorm 

van een programma duidelijk in de tijd neergezet en in veel gevallen ontbreekt een financiële 

onderbouwing. Onderlinge samenwerking maar ook samenwerking met de fysieke partijen, die vaak 

aanbod van locaties kunnen concretiseren en met herstructureringsprogramma’s voor de komende 
jaren werken, wordt hierdoor bemoeilijkt omdat de (middel)lange termijn vraag niet transparant is.  

Uit de interviews is wel naar voren gekomen dat een aantal partijen zoals de bibliotheek, het 

Koorenhuis en het CoornhertCentrum voor hun wensen omtrent huisvesting op de korte termijn wel 

een concreet programma hebben.  

 

(Organisatie) structuur 
Er is sprake van een groot aantal partijen in Den Haag Zuidwest, elk met een eigen structuur en 

beslissingsbevoegdheid en eigen stakeholders en cliënten. Samenwerking tussen deze partijen op één 

locatie wordt voor wat betreft de structuur ten eerste bemoeilijkt door historische afhankelijkheden; 

veel instellingen hebben te maken met langlopende verplichtingen als het gaat om accommodaties. 

Ten tweede wordt het multifunctioneel ’gemengd’ bouwen bemoeilijkt door het bestaan van 
verschillende subsidiestromen en daardoor soms problemen omtrent het beheer. Immers, wie bekostigt 

het gezamenlijke beheer van een multifunctionele locatie, wanneer elk van de deelnemende partners 

hun eigen verschillende subsidiestroom c.q. voorwaarden hanteert? Ten derde brengt de keuze voor 

een locatie waarop gemengd gebouwd kan worden het probleem met zich mee dat deze locatie niet 

voor iedereen ideaal is. Elke partij stelt andere eisen aan een accommodatie. Zo is de kinderopvang 

sterk afhankelijk van de vraag in die buurt en stellen zorgpartijen hoge eisen aan de bereikbaarheid 

van hun locaties per OV.  

 

Competenties 
Nog niet alle organisaties zijn gewend om in combinaties te denken, zowel op het gebied van 

accommodaties als op het gebied van activiteiten. Bij verschillende organisaties bestaat ook een 

gebrek aan capaciteit (personeel) om alle wensen te kunnen realiseren. Zo zou de Jenaplanschool 
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graag naast de primaire taak (lesgeven) meer activiteiten willen organiseren en kinderen met een 

achterstand intensiever willen begeleiden. 

 

 

3.6 Conclusies 
 

Er is sprake van een hoge dynamiek in Den Haag Zuidwest en in de verschillende sectoren. Dit kan 

desintegrerend werken en de samenwerking bemoeilijken, maar ook een kans vormen voor de partijen 

om over de eigen sectoren heen te kijken en samenwerkingsverbanden aan te gaan.  

 

De ambities die partijen formuleerden tijdens de interviews spelen veelal wel in op een veranderend 

Den Haag Zuidwest. Op dit moment werken partijen op het gebied van programma’s of 
accommodaties in eerste instantie in eigen kring samen. De veelvormigheid van partijen uit 

verschillende sectoren staat een gezamenlijke investeringsstrategie op locatie nog vaak in de weg. Het 

werkveld is complex en er bestaat een gebrek aan transparantie, bijvoorbeeld als het gaat om vraag en 

aanbod van accommodaties op de (middel)lange termijn. Daarbij is er een onderscheid te maken 

tussen de fysieke en de sociale partijen. 

Wat betreft wenselijke samenwerking uiten verschillende partijen de wens om meer strategisch samen 

te werken (met name in de vorm van multifunctionele gebouwen). De ‘verzakelijking’ in de sector 
speelt daarbij zeker een rol.  

 

Wat betreft de realisatie van (gezamenlijke) ambities bestaat er een spanning tussen de verschillende 

verwachtingen over de gemeentelijke sturing. De gemeente legt veel nadruk op de eigen 

verantwoordelijkheid van de partijen en verwacht initiatieven bottum-up vanuit het veld. De betrokken 

partijen verwachten bij de facilitering van de initiatieven een duidelijke regievoering en meer sturing 

vanuit de gemeente. 

 

 

In het algemeen blijkt dat de (gezamenlijke) investeringsstrategie vooral bestaat uit wenselijke locaties 

en wenselijke samenwerkingen op korte termijn. De bijbehorende programma’s zijn, met name op 

langere termijn en op financieel vlak, nog maar zeer beperkt geconcretiseerd. 
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4 Matching 
 

 

Tijdens de interviews is door een groot aantal partijen wensen geuit om samen te werken met andere 

partijen in Den Haag Zuidwest, zowel op het gebied van accommodaties als op het gebied van 

activiteiten. In paragraaf 4.1 worden per sector de genoemde wensen uiteengezet. Ook is door partijen 

een groot aantal ‘aanbodlocaties’ genoemd. Deze aanbodlocaties worden beschreven in 4.2. 

 

Vanwege het ontbreken van duidelijke en eenduidige programma’s van partijen is een strikte 

beantwoording van deelvraag 3 (“Het op een logische wijze matchen van de programma´s, coalities en 

omissies”) voor de programma’s niet mogelijk gebleken. Wel is door middel van het matchen van 

vraag en aanbod in paragraaf 4.3 een top 10 van kansrijke locaties samengesteld. 

 

 

4.1 Wenselijke samenwerking en de vraag naar accommodaties 
 

Cultuur 
De bibliotheek en het Koorenhuis hebben beiden aangegeven te willen samenwerken met scholen. De 

bibliotheek gaf aan leerlingen van scholen informatievaardigheden te willen leren en ook activiteiten 

te willen ontplooien met volwasseneneducatie. Het Koorenhuis wil de samenwerking met scholen 

verder intensiveren en in de toekomst aanbod voor ouderen opzetten, bijvoorbeeld in een bibliotheek 

of in een woonzorgzone. Ook wil het Koorenhuis de huidige samenwerking met het Conservatorium 

en de Kunstacademie voortzetten in de nieuw te realiseren dependance in Den Haag Zuidwest. Beide 

partijen gaven ook aan interesse te hebben met elkaar samen te werken.  

De vraag naar accommodaties gaat uit naar kwalitatief goede gebouwen met natuurlijke aanloop 

(vooral voor de bibliotheek van belang). Voor het Koorenhuis gaat de interesse uit naar voormalige 

schoolgebouwen, vanwege de indeling in lokalen.  

 

Welzijn 
Stichting MOOI Escamp zoekt voor een groot aantal activiteiten aansluiting bij andere sectoren. 

Daarbij pleit Stichting MOOI Escamp voor multifunctioneel gebruik van gebouwen om leegstand te 

voorkomen en te kunnen bezuinigen op de kosten voor beheer, personeel en andere locaties. Een 

aantal door Stichting MOOI Escamp genoemde samenwerkingsvoorstellen:  

• Het betrekken van jongerenwerk bij de bouw van een nieuwe kantine op Escamp I bij de fusie van 

drie sportclubs; 

• Het realiseren van een bibliotheek in Wijkcentrum Bouwlust; 

• Samenwerking met andere partijen bij het realiseren van een wijksteunpunt in de PiusX-kerk; 

• Samenwerking met het CoornhertCentrum en / of Florence bij het oprichten van een CGM (Centrum 

voor Gezondheidszorg en Maatschappelijke dienstverlening) en een wijkcentrum 

• Het opzetten van een gecombineerd Vader- en moedercentrum in een gebouw van Scholengroep 

Den Haag Zuidwest (Brede school). 

• Samenwerking met de bibliotheek en het Koorenhuis om meer culturele voorzieningen in de wijk te 

realiseren. 

 

Zorg 
Eisen die de zorgpartijen aan een locatie stellen zijn goede bereikbaarheid (ook met openbaar 

vervoer), een levendige omgeving en combinatiemogelijkheden met scholen en kinderopvang.  

Het STIOM wil samen met andere partijen drie CGM’s opzetten in Den Haag Zuidwest. De eerste is 
reeds gerealiseerd in Bouwlust (PiusX-kerk). Momenteel wordt onderzoek gedaan naar het opzetten 

van een CGM in het Coornhertcentrum (Moerwijk), en er moet nog een locatie worden gevonden voor 

een CGM in Morgenstond. Partijen zien het liefst een combinatie van een CGM en een wijkloket, 

waar cliënten terecht kunnen met hun zorgvraag. 
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Op programmaniveau willen de zorgpartijen meer samenwerken met welzijn in de vorm van het 

afstemmen van het activiteitenaanbod.  

 

Onderwijs 
Tijdens de interviews met de scholen kwam duidelijk de wens van clustering van schoolgebouwen 

naar voren. De scholen willen gebouwen samenvoegen zodat er minder schoollocaties ontstaan, met 

meerdere functies op één locatie. Er werd met name over nieuwbouw gesproken.  

Het onderwijs zoekt hierbij aansluiting met economie en sport. Scholengroep Den Haag Zuidwest wil 

graag wijkfuncties vervullen door het opzetten van een lunchroom of kledingwinkel gerund door 

leerlingen. Met name de Jenaplanschool zoekt samenwerking met sportclubs om de leerlingen de 

mogelijkheid te kunnen bieden van sportvelden gebruik te maken. De Jenaplanschool gaat 

samenwerken met de Stichting MOOI Escamp en 2Samen door het plaatsen van een peuterspeelzaal in 

het nieuwe gebouw. 

De mogelijkheden voor combinaties van onderwijs met voor- , buiten- en naschoolse activiteiten (het 

‘brede school’ concept) zouden verder moeten worden onderzocht.  

 

Kinderopvang 
De kinderopvang wil graag samenwerken met scholen als het gaat om naschoolse opvang. 

Kinderopvang wil graag in de school gevestigd zijn omdat de rol van kinderopvang steeds meer 

gericht wordt op educatie.  

Daarnaast zoekt de kinderopvang samenwerking met sport en cultuur in de vorm van een 

multifunctioneel gebouw, waar kinderen kunnen worden opgevangen en aan sport kunnen doen en 

culturele activiteiten kunnen ontdekken.  

 

Sport 
Sportclubs worden door een teruglopend ledenaantal en een steeds groter tekort aan vrijwilligers 

genoodzaakt samen te werken op het gebied van accommodaties; met elkaar maar ook met corporaties 

en kinderopvang. Door die samenwerking zien de sportclubs kansen op het gebied van samenwerking 

tussen sport, onderwijs en welzijn: de ‘sportieve driehoek’. Ook zien de sportclubs kansen voor een 
relatie tussen sport en onderijs in het Zuiderpark indien het ADO-stadion hier verdwijnt. De H.A.L.O. 

zoekt bijvoorbeeld nog een uitbreiding van sportvoorzieningen. 

De Uithof ziet als goede impuls voor de wijk het samenwerken op het gebied van schoolschaatsen en 

wil graag de mogelijkheden daartoe in kaart brengen.  

Tot slot bestaat er in Den Haag Zuidwest behoefte aan locaties voor de kleinere sportverenigingen 

(bijvoorbeeld vechtsporten en tafeltennis) en hobbyverenigingen (bijvoorbeeld klaverjassen en 

biljarten).  

 

Wonen 
De corporaties in Den Haag Zuidwest werken nu voornamelijk samen op het gebied van wonen-zorg-

welzijn, maar zijn zeer bereid tot samenwerking met andere organisaties op het gebied van sport, 

cultuur en onderwijs, en zijn bereid daarin (onrendabel) te investeren. 

De corporaties gaven ook aan verouderde locaties zoals de Eurocinema aan de Leyweg te willen 

aankopen, herbestemmen en verhuren. 

 

Algemeen 
Zoals uit de structuurvisie blijkt, is er behoefte aan ruimte voor (religieuze) feesten en gebedsruimten. 

Tijdens de interviews gaven enkele partijen aan ruimte voor kleine winkels en beginnende 

ondernemers te missen.  
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4.2 Aanbod van accommodaties 
 

Tijdens de interviews zijn door partijen zo’n 45 aanbodlocaties genoemd in en aan de rand van Den 
Haag Zuidwest. Zo’n 15.000 m2 is in metrages in beeld gebracht. Het totale aanbod in vierkante 

meters van alle genoemde locaties betreft naar verwachting een veelvoud hiervan, aangezien niet alle 

locaties in metrages zijn uitgedrukt.  

 

Het aanbod kent verschillende achtergronden. De corporaties hebben veel aanbod in de vorm van 

bedrijfsruimten (zowel commerciële als niet-commerciële en neutrale bedrijfsruimte) en 

mogelijkheden voor voorzieningen bij sloop- en herstructureringsprojecten. Daarnaast ligt een groot 

deel van het aanbod bij vrijkomende schoolgebouwen door clustering. Het gaat om in ieder geval 

negen gebouwen in Den Haag Zuidwest.  

Wat betreft de sector sport komen twee sportlocaties vrij (Cromvliet en V.I.O.S. / Escamp II) door de 

fusie van drie sportverenigingen op Escamp I. Indien de plannen voor het nieuwe ADO-stadion 

doorgaan, komt het stadion Zuiderpark vrij.  

 

Onder aanbodlocaties worden, naast de bovengenoemde categorieën, ook de locaties verstaan waarvan 

partijen hebben gemeld dat deze vrijkomen. Het totale aanbod van locaties is verspreid over geheel 

Den Haag Zuidwest en kent beperkt aansluiting bij de ontwikkellocaties genoemd in de structuurvisie. 

 

 

4.3 Samenwerking op locatie: top 10 
 

Op basis van suggesties van partijen hebben wij vraag en aanbod gematched voor de 45 locaties, op 

basis waarvan wij een top 10 van kansrijke locaties hebben samengesteld. Het betreft accommodaties 

genoemd door partijen die op dit moment leeg staan of in ontwikkeling zijn, en een multifunctioneel 

karakter kunnen bieden in de (nabije) toekomst.  

Op enkele locaties zijn de plannen al tamelijk vergevorderd, maar de meeste accommodaties staan nog 

open voor allerlei nieuwe initiatieven, waarbij verschillende partijen samen zouden kunnen werken.  

 

• Welzijnsboulevard CoornhertCentrum: biedt circa 1.870 m2 voor bijvoorbeeld fysiotherapie, 

kinderopvang, exposities door het Koorenhuis en een lunchroom of winkeltjes gerund door 

leerlingen van Scholengroep Den Haag Zuidwest. 

 
• Bouwlustlaan, voormalig Kreade: hier wordt het multifunctionele Wijkcentrum Bouwlust 

gebouwd, dat naar verwachting in najaar 2005 zal worden opgeleverd. Volgens de gemeente 

(website) krijgt het wijkcentrum een multifunctionele zaal, ontmoetings- en cursusruimten, een 

eetcafé, een leskeuken en (spoel)keuken, een biljartruimte, een speel-o-theek, een speelhal, een 

fitnessruimte, kleedruimten, een sporthal, een werkplaats, een receptie en kantoren. Ook een 

peuterspeelzaal en naschoolse opvang zullen in het gebouw gevestigd worden. Een groot deel van 

de functies is al ingevuld, maar misschien liggen hier nog mogelijkheden voor samenwerking met 

andere partijen.  

 
• Leyweg, voormalige MTS: ligt in de dynamische zone en biedt, naast het nieuwe 

Stadsdeelkantoor en de bibliotheek, mogelijkheden voor clustering met bijvoorbeeld Stichting 

MOOI Escamp en STIOM (wijkcentrum, CGM). 

 
• Kerk Leyweg: biedt mogelijkheden voor cultuur en welzijn, met bijvoorbeeld de bibliotheek, het 

Koorenhuis en / of Stichting MOOI Escamp. 

 
• Leyweg, Eurocinema: hier zouden uitgaansmogelijkheden voor jongeren gerealiseerd kunnen 

worden in de vorm van horeca, zoals een discotheek, al dan niet gecombineerd met jongerenwerk. 
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• Raaphorstlaan / Grovestinsstraat: op deze locatie zijn momenteel de Jenaplanschool, de sociale 

dienst, een kerk en een voormalig klooster gevestigd. De locaties zullen worden herbestemd en zijn 

wellicht geschikt voor een jeugdcentrum met bijvoorbeeld een kinderdagverblijf en 

opvoedsteunpunt. 

 

• Zuidlarenstraat: een leegstaand schoolgebouw die mogelijkheden biedt voor het Koorenhuis om 

een nieuwe dependance op te zetten in Den Haag Zuidwest. Het Koorenhuis zoekt samenwerking 

met scholen en Stichting MOOI Escamp, het Conservatorium (operaklas) en de Kunstacademie. 

 

• Beresteinlaan 625: een leegstaand schoolgebouw dat wellicht geschikt is als multifunctioneel 

jongerencentrum, eventueel in het kader van de brede-buurtschool. 

 

• ADO-stadion Zuiderpark: biedt in de toekomst vele mogelijkheden voor sport, recreatie en 

onderwijs. Een optie is de H.A.L.O. die nog een uitbreiding van sportvoorzieningen in combinatie 

met onderwijs zoekt. 

 

• Sportvelden Escamp I: de voetbalverenigingen Cromvliet, LENS en V.I.O.S. gaan hier fuseren 

onder de naam ‘HSV Escamp’ en zetten in samenwerking met Vestia een nieuwe kantine neer met 

mogelijkheden voor een ‘sportieve driehoek’: een combinatie van sport, onderwijs en welzijn. 

 

 

Twee andere kansrijke locaties zijn:  

 ‘Stationsknoop Moerwijk’: hier komt onder andere de brandweerkazerne vrij. Dit gebied heeft veel 

potentie en is benoemd als kanszone in de Structuurvisie. 

 De Uithof: biedt mogelijkheden voor topsport, maar kan ook meer bij de wijk betrokken worden 

door bijvoorbeeld samenwerking met scholen (schoolschaatsen). Deze locatie is in de 

Structuurvisie benoemd als ‘leisure knoop’.  
 

 

4.4 Conclusies 
 

Wanneer we vraag en aanbod met elkaar confronteren, zien we dat het door de partijen genoemde 

aanbod de door hen genoemde vraag lijkt te overtreffen. Een reden hiervoor kan zijn, dat ambities en 

wensen van ‘vragende’ partijen niet in alle gevallen vertaald zijn in concrete programma’s. Daarnaast 
komen matches tussen vraag en aanbod niet voldoende tot stand omdat het tijdens de interviews 

genoemde aanbod van locaties niet goed bekend is bij ‘vragende’ partijen en de vraag naar locaties 

niet transparant is voor ‘aanbiedende’ partijen als de corporaties.  
Wel bestaat bij partijen een grote behoefte aan samenwerking, maar op dit moment komt deze vooral 

ad hoc en pragmatisch tot stand. In Den Haag Zuidwest bestaat zodoende een aantal zeer kansrijke 

matches voor de totstandkoming van multifunctionele voorzieningen. Samen met partijen is verdere 

concretisering van die locaties nodig, met aandacht voor onder andere multifunctionaliteit van het 

gebouw, kosten en dekking, planning/ fasering, een risicoanalyse en de aansluiting bij (kanszones 

genoemd in) de Structuurvisie.  
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5 Aanbevelingen 
 
Op basis van de investeringsstrategieën en ontwikkelingen in mogelijke samenwerking zoals 

beschreven in de voorgaande hoofdstukken, komen wij tot een zestal aanbevelingen aan de betrokken 

partijen in den Haag Zuidwest. In dit hoofdstuk wordt tevens deelvraag 4 beantwoord (“Aangeven van 

de sturingsprincipes die van invloed zijn op de besluitvorming in verband met de realisatie van de 

verschillende programmaonderdelen”). 
 

 

Benoem een aantal “no-regret” sleutellocaties 

Uit hoofdstuk 4 volgen diverse concrete matches tussen vraag en aanbod; locaties die op korte termijn 

kunnen worden ontwikkeld. Aanbevolen wordt om hieruit enkele sleutellocaties te benoemen. De 

realisatie van deze locaties is van belang om het voorzieningenniveau op korte termijn in Den Haag 

Zuidwest verder op niveau te brengen. Daarnaast geeft een succes op korte termijn richting aan de 

herstructurering en geeft de partijen nieuwe, positieve energie om te werken aan de doelstellingen 

voor de lange termijn. Het is dus zaak om de matches, de korte termijnsuccessen, snel tot stand te 

brengen om daarmee de noodzakelijke ondersteuning voor het vervolg van de investeringen te 

verwerven. 

 

Het behalen van dergelijke korte termijn successen speelt een cruciale rol in het bereiken van de lange 

termijn verwachtingen, die voor Den Haag Zuidwest zijn vastgelegd in de Structuurvisie. Het is dus 

van belang die locaties aan te pakken die niet in strijd zijn met de langere termijn strategie van de 

Structuurvisie (‘no-regret’).  
 

Om de gekozen sleutellocaties verder uit te werken is het van belang, dat partijen gezamenlijk een 

concreet programma van eisen opstellen per locatie met aandacht voor onder andere 

multifunctionaliteit van het gebouw, kosten en dekking, planning/ fasering en een risicoanalyse.  

 

 

Ontwikkel een operationeel voorzieningenprogramma Den Haag Zuidwest 
Met name de “sociale” partijen in Den Haag Zuidwest hebben hun (middel)lange termijn strategie niet 

altijd operationeel in programma’s, m2 en investeringen in samenhang uitgewerkt. Dit is wel essentieel 

om voorzieningen op termijn in te kunnen plannen. Voorgesteld wordt dan ook om parallel aan de 

ontwikkeling van een aantal concrete locaties, op basis van de toekomstige vraag daarnaar in Den 

Haag Zuidwest, gezamenlijk een operationeel voorzieningenprogramma (programma, m2 en 

investeringen) voor Den Haag Zuidwest op te zetten. Dit kan een aanvulling vormen op het sociale 

actieplan. 

 

 

Geef accommodatiemanagement in Den Haag Zuidwest vorm 

Uit de analyse van de gegevens volgt dat vraag en aanbod van locaties op dit moment onvoldoende 

transparant is. We bevelen dan ook aan om dit spel van vraag en aanbod transparanter te maken. 

Hiertoe zien wij verschillende mogelijkheden en aanknopingspunten. 

 

Een accommodatiemanager kan behulpzaam zijn in het transparanter maken van vraag en aanbod van 

de betrokken partijen. Deze persoon, die onafhankelijk in opdracht van alle betrokken partijen werkt, 

zal de inventarisatie zoals die is vastgelegd in dit rapport verder uitwerken en aanvullen. De 

accommodatiemanager kan op basis hiervan met partijen werken aan het tot stand brengen van 

samenwerking en matches. Uitgangspunt is dat partijen natuurlijke partners van elkaar zijn en dat 

samenwerking dan ook een logische aanvulling is op het huidige werk.  
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De accommodatiemanager kan verschillende hulpmiddelen benutten, bijvoorbeeld het opzetten van 

een (intern toegankelijke en afgeschermde) website waarop alle partijen hun vraag of aanbod kunnen 

aanmelden.  

Ter ondersteuning van de accommodatiemanager kan een B(emiddelings)team worden ingesteld. Dit 

B-team kan bemiddelen tussen de verschillende partijen, zodat de voorziene matches ook 

daadwerkelijk kunnen worden gerealiseerd. Het B-team en/of de accommodatiemanager kan ook 

bemiddelen met de gemeente bij het tot stand brengen van matches, bijvoorbeeld in gevallen waarin 

gemeentelijke subsidies een rol spelen bij het tot stand brengen van een match. 

 

Om transparantie in vraag en aanbod te verkrijgen is het van belang dat zowel de fysieke als de sociale 

partijen over een uitgewerkt programma beschikken. De accommodatiemanager kan door zijn werk de 

sociale partijen helpen met het verbeteren en concretiseren van hun inzicht in vraag en aanbod van 

wensen en mogelijkheden. 

 

 

Creëer één loket voor locatieontwikkeling Den Haag Zuidwest bij de gemeente 

Op dit moment zijn verschillende onderdelen van de gemeente betrokken bij de vormgeving en 

locatieontwikkeling in Den Haag Zuidwest. Hierdoor kan versnippering en inefficiëntie ontstaan, wat 

leidt tot onduidelijkheid bij de betrokken partijen over de verantwoordelijkheden en welk 

gemeenteonderdeel waarover kan worden benaderd. Door één gemeenteloket te creëren dat de 

gemeentelijke inzet voor locatieontwikkeling in Den Haag Zuidwest coördineert, kan deze 

onduidelijkheid worden voorkomen en opgelost. 

 

In dit gemeenteloket moeten alle betrokken gemeenteonderdelen samenkomen, zodat er één duidelijk 

aanspreekpunt is voor de partijen, onafhankelijk van de sector waarin men actief is of een vraag over 

heeft. De verschillende betrokken gemeenteonderdelen in dit loket moeten onderling een 

afwegingskader afspreken, zodat beslissingen snel tot stand kunnen komen. Overigens zou de 

Structuurvisie leidend voor het werk van het loket moeten zijn. 

 

 

Benut huidige structuren en versterk deze operationeel 
In de huidige overlegstructuren vinden er twee verschillende overleggen plaats tussen de partijen in 

het veld en de gemeente. In het Sociaal platform, dat opereert op strategisch niveau, komen 

instellingen uit de verschillende sociale sectoren en de gemeente samen. In de Stuurgroep Zuidwest 

zijn de corporaties en de gemeente vertegenwoordigd. Deze stuurgroep en het Sociaal Platform komen 

ongeveer twee maal per jaar samen.  

 

Het is belangrijk deze overleggen te benutten bij de verdere ontwikkeling van de 

voorzieningenstructuur van Den Haag Zuidwest. Wij stellen voor om de ontwikkeling van het 

voorzieningenprogramma en de sleutellocaties onder de eindverantwoordelijkheid van het gezamenlijk 

overleg van het Sociaal platform en de Stuurgroep Zuidwest te brengen. Daarbij is het wel 

noodzakelijk, dat er per locatie en voor het programma als geheel natuurlijke trekkers worden 

aangesteld die locatie/productverantwoordelijkheid dragen. 

 

 

Zet Den Haag Zuidwest in de markt! 
Den Haag Zuidwest verandert snel en wordt in de komende jaren nieuw leven in geblazen. De 

aantrekkelijkheid van het stadsdeel wordt in hoge mate bepaald door de voorzieningenstructuur. Het is 

van belang om Den Haag Zuidwest positief onder de aandacht te brengen onder verschillende 

marktpartijen om hen daarmee te overtuigen van het nut van hun investeringen in Den Haag Zuidwest. 

Bij marktpartijen kan gedacht worden aan bouwers en ontwikkelaars die potentieel geïnteresseerd zijn 

in het ontwikkelen van een locatie in Zuidwest, maar ook mogelijke eindgebruikers van locaties in de 

sfeer van sport, recreatie, cultuur en economie.  
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Door het betrekken van deze marktpartijen kan de economische potentie van Den Haag Zuidwest 

worden benut. Ook het imago van de wijk zal hiermee verbeteren, als duidelijk is dat investeerders 

bereid zijn aan het werk te gaan in Den Haag Zuidwest. 

 

Overigens is goede gezamenlijke communicatie bij het in de markt zetten van Den Haag Zuidwest 

vanzelfsprekend van belang. Het moet voor alle betrokken partijen duidelijk zijn waar Den Haag 

Zuidwest voor staat en welke bijdrage zij kunnen leveren aan de verbetering van het gebied. 
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6 Tot slot 
 

 

Dit rapport vormde input voor de werkconferentie ‘Mooie combinaties’ gehouden op 22 april jl.. De 

bijeenkomst had als doel te komen tot concrete samenwerking op het gebied van voorzieningen. Na 

een presentatie van de resultaten genoemd in dit rapport gingen de partijen zelf aan de slag om hun 

wensen in teamverband te concretiseren aan de hand van de top 10 van kansrijke locaties zoals 

geschetst in paragraaf 4.3. Hierbij bleek dat het belang van Den Haag Zuidwest bij partijen voorop 

staat en zij diverse mooie combinaties hebben gemaakt.  

 

De dag werd afgesloten met de aanbevelingen voor de partijen zoals genoemd in hoofdstuk 5. Met 

behulp van deze aanbevelingen zullen zij verder werken aan diverse samenwerkingsmogelijkheden.  

 

Een verslag van de bijeenkomst vormt een apart document.  

 



 

 

Bijlage 1 De spelers in het veld 
 

 
Cultuur 
• Koorenhuis: naast het hoofdgebouw aan de Prinsegracht heeft het Koorenhuis, centrum voor 

kunsteducatie, twee dependances. Eén hiervan ligt in Den Haag Zuidwest, aan de 

Goudsmidsgaarde. Dit gebouw verkeert in slechte staat en daarom zoekt het Koorenhuis een 

nieuwe accommodatie in Zuidwest. Het Koorenhuis heeft 524 werknemers, organiseert cursussen, 

projecten en workshops en biedt ruimtes voor theater, concerten en tentoonstellingen. 

• Haagse Bibliotheek: de bibliotheek is gevestigd op drie locaties in Zuidwest: in Bouwlust 

(Beresteinlaan), Morgenstond (Leyweg) en Moerwijk (Erasmusweg). Kernfuncties van de 

bibliotheek zijn: informatie, educatie, cultuur en ontmoeting. Daarnaast houdt zij zich bezig met 

bijvoorbeeld volksontwikkeling en sociale cohesie, door het organiseren van onder meer lezingen 

en debatten. Voor de vestigingen Bouwlust en Morgenstond zoekt de bibliotheek nieuwe 

accommodaties.  

 

Welzijn 
• Stichting MOOI Escamp (voorheen SWE): de Stichting MOOI Escamp heeft 30 locaties in 

Escamp (waaronder 14 peuterspeelzalen en het hoofdkantoor aan de Zichtenburglaan) en circa 280 

werknemers. Het doel van de Stichting MOOI Escamp is het versterken van de sociale cohesie in 

Escamp en het verbeteren van het welzijn van bewoners. Dit gebeurt in samenwerking met 

bewoners en verschillende instellingen. De Stichting MOOI Escamp heeft het werk verdeeld in 

peuterspeelzaalwerk, kinderwerk, jongerenwerk, volwassenenwerk, ouderenwerk, maatschappelijk 

werk en diverse projecten. 

 

Zorg 
• STIOM: STIOM heeft 15 medewerkers en is intermediair tussen de zorgsector en de bewoners 

van sociaal zwakkere wijken in Den Haag. Het doel hierbij is het verbeteren van de 

gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening. STIOM zet zich op dit moment vooral in 

voor de ontwikkeling van Centra voor Gezondheidszorg en Maatschappelijke dienstverlening 

(CGM’s) en Wijkloketten.  
• Meavita: Meavita is met ruim 5.000 medewerkers één van de grootste zorgaanbieders in Den 

Haag. In Zuidwest heeft Meavita een verpleeghuis (Vrederust-West) en een verzorgingshuis 

(Moerwijk). Daarnaast biedt Meavita een scala aan zorg, zoals Thuiszorg en Jeugd-

gezondheidszorg.  

• CoornhertCentrum: het CoornhertCentrum, gelegen aan het Erasmusplein, is een humanistisch 

verzorgingshuis en heeft als missie: ‘Zelfstandig wonen met zorg en welzijn binnen handbereik’. 
Op dit moment is de ontwikkeling van het CoornhertCentrum-nieuwe-stijl in volle gang. Er zal 

een welzijnsboulevard gerealiseerd worden en STIOM onderzoekt de mogelijkheden van een 

CGM in het CoornhertCentrum. 

• HagaZiekenhuis: het HagaZiekenhuis is ontstaan uit een fusie tussen het Ziekenhuis Leyenburg, 

het Juliana Kinderziekenhuis en het Rode Kruis Ziekenhuis.  

• Huize Cornax: Huize Cornax biedt onderdak aan 40 dak- en thuisloze mannen. Zij zijn of 

verslaafd (alcohol, drugs, gokken) en/of hebben een psychiatrische afwijking (schizofreen of 

depressief).  

 

Onderwijs 
• Jenaplanschool Grote Beer: deze basisschool is gevestigd aan de Raaphorstlaan, biedt onderwijs 

aan 233 leerlingen en heeft 45 werknemers. Op dit moment wordt gebouwd aan een nieuwe 

accommodatie aan de Guntersteinweg. Het gaat om 17 lokalen (zo’n 2.000 m2), gebouwd in twee 

lagen. In de school is een peuterspeelzaal gevestigd, welke na schooltijd wordt gebruikt voor 

naschoolse opvang.  



 

 

• Scholengroep Den Haag Zuidwest (voorheen Terra College): de Scholengroep Den Haag 

Zuidwest heeft op dit moment zes vestigingen in Zuidwest. Zeker vier dependances zullen door 

inbreiding en clustering verdwijnen. Nieuwbouw is gepland aan de Leyweg en in Waterings Veld.  

• Mondriaan Onderwijsgroep: de Mondriaan Onderwijsgroep is een van de grootste ROC’s in 
Nederland en heeft zo’n 30.000 leerlingen uit de regio Haaglanden en daarbuiten. Op dit moment 
heeft Mondriaan vijf locaties in Zuidwest, dit worden er in de nabije toekomst twee.  

 

Kinderopvang 
• Triodus, DAK en 2Samen: deze drie kinderopvangaanbieders zijn ruim vertegenwoordigd in 

Den Haag Zuidwest. Triodus heeft 11 vestigingen in Escamp, DAK 13 en 2Samen 8. Hun 

verwachting is dat de vraag naar kinderopvang in Escamp de komende 10 jaar met 30% zal 

toenemen, vanwege de verjonging van de wijken.  

 

Sport 

• Sportadviesraad: de Sportadviesraad is een onafhankelijk orgaan ter bevordering van een 

optimaal sport- en recreatiebeleid van de gemeente Den Haag. De Adviesraad richt zich hierbij op 

het gehele domein van sport en bewegen. Zij heeft direct contact met de diverse sportclubs in 

Zuidwest.  

• Sport en Recreatie, OCW: deze gemeentelijke dienst houdt zich bezig met het realiseren van 

kwalitatief goede sportvoorzieningen in de wijk die aan de behoeften voldoen. Deze 

voorzieningen moeten zowel financieel als fysiek bereikbaar zijn voor een grote groep mensen. 

• De Uithof: dit is het grootste multifunctioneel in- en outdoor sportcentrum van Europa. De Uithof 

heeft zo’n 400 medewerkers en cliënten komen uit de hele regio. 
 

Wonen 
• Vestia, Staedion en HaagWonen: dit zijn de drie woningcorporaties die actief zijn in Den Haag 

Zuidwest. Hun doelgroep bestaat met name uit bewoners met lagere inkomens en kwetsbare 

groepen, zoals ouderen en gehandicapten. Vestia en HaagWonen hebben een kantoor aan de 

Zichtenburglaan en Staedion is gevestigd aan de Stadszijde. 

 

 



 

 

Bijlage 2 Overzicht geïnterviewde organisaties 
 

 

Individuele interviews: 
 
Het Koorenhuis 

 

Mevrouw J. Molier 

 

Dienst Openbare Bibliotheek 

 

De heer L. Burgers vd Bogaert 

Stichting MOOI Escamp 

 

De heer H. Roskam 

 

STIOM 

 

Mevrouw T. van der Maat 

De heer R. van Bokhoven 

 

Coornhertcentrum / SOE 

 

De heer J. Happel 

Meavita 

 

De heer D. van de Meeberg 

Mondriaan Onderwijsgroep 

 

De heer G. van Zoelen 

Scholengroep Den Haag Zuidwest 

 

De heer K. Bun 

Jenaplanschool Grote Beer 

 

De heer R. Appel 

Sportadviesraad 

 

De heer H. van Vliet 

Afdeling Sport en Recreatie Dienst OCW 

 

De heer T. van Dijk 

De Uithof 

 

De heer A. Engelbrecht 

 

 

 

Groepsgesprekken:  

 
Platform corporaties 

 

Vestia Groep 

HaagWonen 

Staedion 

 
Kinderopvang 

 

Triodus: de heer R. Vergeer 

DAK: de heer G. Permentier 

2Samen: de heer W. van Ogtrop 
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