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1. Aanleiding 

 

Voor u ligt het Intentieakkoord Campus Teniersplantsoen: een akkoord tussen elf partijen die 

gezamenlijk de schouders zetten onder een ambitieuze en unieke ontwikkeling in de Haagse 

Schilderswijk. Partijen realiseren zich dat het een proces van ‘vallen en opstaan’ zal zijn aangezien het 

een nieuwe manier van werken betreft. Dit weerhoudt ons er niet van de lat hoog te leggen en ons 

maximaal in te zetten om campus Teniersplantsoen daadwerkelijk te realiseren. 

  

Campus Teniersplantsoen 

In het wijkactieplan Verdrag van de Schilderswijk zijn vier thema’s benoemd tot highlight. Het thema 

Jeugd en Scholing richt zich op de verbetering van de kansen voor de jeugd van de Schilderswijk. Op 

basis hiervan zijn de business cases ‘Brede buurtschool’ en ‘Talentontwikkeling twaalf-plus’ opgesteld. 

Deze business cases maken onderdeel uit van het Haagse Krachtwijkenakkoord en vormen samen 

een doorlopende lijn voor de jeugd in de leeftijd van 0 jaar tot 18+. Daarnaast zijn thema’s als schoon, 

heel en veilig, werkgelegenheid en aanpak achter de voordeur ook van groot belang voor de 

ontwikkeling van de Schilderswijk, maar vallen buiten het bestek van dit akkoord. 

Om in de Schilderswijk te komen tot een vitale samenwerking tussen partijen die gezamenlijk in staat 

zijn een hoogwaardige doorlopende leerlijn te creëren, heeft eerst een verkenning van de wijk 

plaatsgevonden. De omgeving van het Teniersplantsoen kenmerkt zich door een hoge dichtheid aan 

voorzieningen: in een gebied van 600 bij 350 meter zijn 19 voorzieningen actief, waaronder allerlei 

verborgen parels als een hammam, een stadsboerderij en een stagehuis. Mede dankzij het 

enthousiasme en urgentiebesef van enkele koplopers in deze buurt, was het idee voor een campus 

snel geboren. 

Netwerk voor brede ontwikkeling 

De koplopers hebben zich gezamenlijk ingezet voor het oprichten van een ‘netwerk voor brede 

ontwikkeling’. Dit vanuit het besef dat een nieuwe en breed gedragen aanpak hard nodig is. Ondanks 

een breed scala aan maatregelen en positieve initiatieven in de afgelopen jaren, staan de jongeren in 

de Schilderswijk namelijk nog steeds op aanzienlijke achterstand.  

De betrokken partijen hebben gezamenlijk een ambitie voor Campus Teniersplantsoen vastgesteld. 

Een regiegroep heeft deze ambitie uitgewerkt tot bouwstenen voor een akkoord. Uitkomst van dit 

proces is het voorliggende Intentieakkoord met afspraken over het realiseren van de campus met een 

optimaal programma voor de jeugd ’24 uur per dag, 7 dagen per week’.  

De partijen rollen in het eerste jaar een programma uit als opmaat naar een structurele samenwerking 

op het gebied van programma, vastgoed en beheer. Met het ondertekenen van dit Intentieakkoord 

verbinden partijen zich aan deze niet-vrijblijvende afspraken.  
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Leeswijzer 

In het Intentieakkoord leest u achtereenvolgens over:  

� de urgentie voor het sluiten van dit akkoord; 

� de gekozen ambitie voor de campus met resultaten over 1, 5 en 10 jaar; 

� de werkwijze met betrekking tot het proces; 

� uitgangspunten op het gebied van organisatie en financiën; 

� de nadere uitwerking van het eerste jaarprogramma in tien quick wins. 
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2. Urgentie 

 

Schilderswijk op achterstand 

De sociaal-economische achterstand van de Schilderswijk en haar bewoners ten opzichte van andere 

wijken is aanzienlijk. Dit is onder meer zichtbaar op het gebied van participatie en onderwijs. Op de 

basisschool heeft 89% van de kinderen een onderwijsachterstand (Haags gemiddelde is 38%). Veel 

mensen in de Schilderswijk, waaronder vooral jongeren, hebben geen betaalde baan en leven onder 

de armoedegrens (beide indicatoren ruim 2 keer Haags gemiddelde). Ook hebben mensen in de 

Schilderswijk relatief vaak een lage opleiding (52% t.o.v. Haags gemiddelde van 34%).  

De Schilderswijk is dan ook een van de armste wijken van Nederland. 

 

Gebrek aan toekomstperspectief 

De conclusies uit het wijkactieplan zijn hard: jongeren in de Schilderswijk behalen minder vaak een 

startkwalificatie, zijn meer vatbaar voor gedragsproblemen of schooluitval en kunnen weinig positieve 

activiteiten ondernemen. Een grote groep kinderen loopt al een achterstand op in de eerste 

levensjaren door het lage opleidingsniveau en anderstaligheid van hun ouders. Op de basisscholen in 

de Schilderswijk komen steeds meer kinderen met sociale- en gedragsproblemen.  

De middelbare scholen hebben te maken met zowel een witte als een zwarte vlucht.  

Veel jongeren behalen geen goede startkwalificatie en komen niet aan de slag. Inmiddels zijn er 

signalen dat een groep leerplichtige kinderen (leeftijd begin middelbare school) niet meer naar school 

gaat en de hele dag thuis of in de wijk ‘hangt’. Op straat worden jongeren geconfronteerd met 

vandalisme, criminaliteit en drugsoverlast en gaan daar soms ook aan meedoen.  

Het is al met al ook niet verwonderlijk dat jongeren weinig toekomstperspectief voor zichzelf zien in de 

Schilderswijk. Kortom, we raken teveel jongeren kwijt gedurende hun levensloop.  

 

Het beeld is echter niet alleen negatief. Naast de geschetste problematiek zijn er ook positieve 

ontwikkelingen te benoemen, zoals het bestaan van een groep jonge allochtone meiden die het heel 

goed doet op school en kan fungeren als rolmodel.  

De uitdaging voor de komende periode is een meerwaarde te creëren door verbindingen te leggen 

tussen dergelijke positieve ontwikkelingen en de geschetste problematiek. Dat neemt niet weg dat het 

cruciaal is zaken aan te pakken met gevoel voor deze urgentie. 

 

Een versnipperd programma 

Gezien deze problematiek is de noodzaak te investeren in de levensloop van jongeren uit de 

Schilderswijk meer dan ooit aanwezig. Het bieden van perspectief is om die reden in het wijkactieplan 

tot centraal thema benoemd. De afgelopen jaren is echter al een breed scala aan maatregelen en 

positieve initiatieven in de Schilderswijk ontwikkeld. Desondanks staan de jongeren nog steeds op 

aanzienlijke achterstand. De uitgevoerde verkenning wijst uit dat de bestaande werkwijze van 

maatschappelijke organisaties om verschillende redenen niet voldoet:  

� Het huidige aanbod van programma’s op het gebied van onderwijs, sociale ontwikkeling, sport en 

ontspanning is breed, maar erg versnipperd. 
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� Er is geen dekkend programma voor de hele week: met name in de avonduren en weekenden, 

wanneer de meeste jongeren vrij zijn, is er weinig of geen aanbod. 

� Door gebrekkige afstemming tussen de verschillende organisaties kunnen we jongeren niet volgen 

en begeleiden in hun levensloop en hun verschillende leefwerelden. 

 

Brede ontwikkeling 

Een oplossing voor de geschetste problematiek vereist zowel een ketenbenadering van onderwijs en 

arbeidsmarkt als een breed aanbod van sociale en culturele programma’s, sportprogramma’s en 

positieve activiteiten voor jongeren en hun familie in de Schilderswijk.  

Niet alleen een brede school, maar een netwerk van partijen die zich gezamenlijk committeren aan 

brede ontwikkeling van de wijk en haar bewoners. Samenwerking tussen partners om bestaande en 

nieuwe programma’s beter te ontsluiten en meerwaarde te creëren door het leggen van succesvolle 

verbindingen. Een samenspel tussen organisaties zodat jongeren gevolgd en begeleid kunnen worden 

gedurende hun levensloop. Een samenhangend programma voor én door jongeren, ouders en 

buurtbewoners, met als uitgangspunt dat zij actief betrokken en medeverantwoordelijk zijn. Een 

uitdagend en eigentijds programma dat zo ruim toegankelijk is dat niemand buitengesloten hoeft te 

zijn. Een programma in een gebied dat aantrekkelijk is voor jongeren en andere wijkbewoners. Een 

gebouw en openbare ruimte waar iedereen graag komt.  

Kortom, dit alles vereist een campus met aansprekende gebouwen en een aansprekende openbare 

ruimte, waarin elke dag van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds een breed programma wordt geboden.  
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3. Ambitie 
 

Bundeling  

De gezamenlijke ambitie van de ondertekenaars van dit akkoord is het oprichten van een netwerk 

voor brede ontwikkeling in het gebied rond het Teniersplantsoen. Met dit netwerk ontwikkelt het 

gebied rond het Teniersplantsoen zich tot een sterk en vitaal voorzieningencluster. Een campus in 

zowel programmatische als fysieke zin naar voorbeeld van het Engelse Community Center. 

Partijen streven naar een breed en dekkend programma in aansprekende gebouwen met een 

aantrekkelijke openbare (verblijfs)ruimte. 

 

De campus is gericht op de versterking van de competenties van de jeugd uit de Schilderswijk en 

een antwoord op de noodzaak hen toekomstperspectief te bieden. Ook ouders krijgen een plek in 

de campus. Zij vervullen een belangrijke rol in de opvoeding van de jeugd, dus kunnen zij met 

vragen terecht bij de partners uit het Intentieakkoord. De campus krijgt zo een brede uitstraling 

naar leerlingen, ouders, familie en wijkbewoners en vervult zo een functie als sociale magneet 

voor de wijk.  

 

Concrete doelstellingen 

Op basis van bovenstaande ambitie hebben partijen zich voor de komende jaren de volgende 

concrete doelen gesteld: 

� De Campus Teniersplantsoen biedt een breed en eigentijds programma voor kinderen en 

jongeren (12+) waar ze ‘24 uur per dag, 7 dagen per week’ welkom zijn.  

� Het programma is breed: van culturele projecten en computercursussen tot 

ontmoetingsplekken en sportactiviteiten. 

� De programma’s zijn erop gericht om kinderen vanaf hun vroegste jeugd toe te leiden tot 

onderwijs en de arbeidsmarkt.  

� De campus stoomt de jeugd klaar voor participatie in de maatschappij. 

� De campus is voor ouders en familie aanspreekbaar op sociaal maatschappelijke 

onderwerpen. Zij kunnen via het netwerk ook efficiënt doorverwezen en toegeleid worden naar 

de juiste instanties op het gebied van o.a. welzijn, zorg, inburgering, juridische- en 

schuldhulpverlening. 

� De campus biedt allerlei educatieve en sociale programma’s voor volwassenen. 

� De campus biedt een samenhangend programma voor én door jongeren, ouders en 

buurtbewoners en heeft als uitgangspunt dat zij een actieve rol vervullen in de ontwikkeling 

van dit programma en ook medeverantwoordelijk zijn voor de resultaten. 

� De campus bevindt zich in een veilige en rustige omgeving (begrensd op ca. 300 – 600 meter 

van het Teniersplantsoen) waar kinderen vrij kunnen bewegen en spelen. Alle voorzieningen 

van de campus zijn goed toegankelijk: op loopafstand voor de allerjongsten of op fietsafstand 

voor de oudere jeugd. Indien wenselijk kunnen ook voorzieningen buiten dit gebied worden 

gebruikt voor activiteiten van de campus. 

� Partijen werken samen om dit aanbod te optimaliseren en te bundelen, zodat maatwerk per 

jongere kan worden geleverd. Ook vormen de partijen samen met het Centrum voor Jeugd en 
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Gezin (CJG) een sluitend netwerk als het gaat om de jeugdzorg. Uitgangspunt daarbij is niet 

het aanpassen van de structuur, maar bundeling van uitvoeringskrachten. 

 

Het resultaat van Campus Teniersplantsoen 

Het behalen van de doelstellingen is nader gespecificeerd en in de tijd uitgezet. 

 

Over 1 jaar: 

� Het programma (‘24 uur per dag, 7 dagen per week’) is vastgesteld en geoptimaliseerd. 

� Alle partijen werken samen om het programma te realiseren en continueren. 

� De 10 quick wins zijn gerealiseerd en worden going business.  

 

Over 5 jaar: 

� De complete infrastructuur – vastgoed en facilitair beheer – rondom het Teniersplantsoen is 

geoptimaliseerd. Dat wil zeggen: 

� Zo nodig zijn voorzieningen/vastgoed samengevoegd. 

� Er is sprake van gedeelde faciliteiten. 

� De faciliteiten (beheer vastgoed) zijn vanuit 1 punt gemanaged. 

� Het dekkende programma, zoals vastgesteld na 1 jaar, is geheel ingevoerd en speelt optimaal 

in op de mogelijkheden van het ‘nieuwe’ vastgoed. 

 

Over 10 jaar: 

De programma’s vormen samen een doorlopende leerlijn – brede ontwikkeling – voor diverse 

leeftijdsgroepen en niveaus. Met brede ontwikkeling wordt niet bedoeld dat de Campus 

Teniersplantsoen alle jongeren uit de Schilderswijk hun hele jeugd onder de hoede houdt. Steeds 

nieuwe ‘klanten’ van alle leeftijden en achtergronden zijn welkom in de campus. Over tien jaar wil 

de campus een stevige bijdrage hebben geleverd aan de volgende resultaten:  

� Het percentage kinderen met een schooladvies hoger dan VBMO-TL ligt op het Haagse 

gemiddelde (peil 2008), van 31% naar 43%. 

� Jongeren behalen vaker een (hogere) startkwalificatie. 

� Jongeren zijn minder vatbaar voor spijbelen, gedragsproblemen, overlast en criminaliteit; 

� Jongeren kunnen meer activiteiten ondernemen. 

� Jongeren hebben een actievere rol in de wijk en voelen zich verantwoordelijk voor hun 

omgeving en hun wijkgenoten. 

� Het percentage voortijdig schoolverlaters is even hoog als gemiddeld in Den Haag (peil 2008): 

van 9,3% naar 6,7%. 

� De ouders van de jongeren zijn betrokken en nemen deel aan programma’s van de campus. 

� Het bedrijfsleven en de winkeliers uit de wijk bieden stageplaatsen en leerwerktrajecten voor 

de jongeren aan.  

Richtsnoer voor deze doelen zijn de bijbehorende indicatoren op het niveau van het Haagse 

gemiddelde (peil 2008) te brengen. Het betreft onder meer indicatoren op het gebied van 

schooladviezen (basisschool), schoolverzuim, behaald opleidingsniveau en doorstroming naar 

vervolgopleidingen, (jonge) werklozen/werkgelegenheid, ouderbetrokkenheid op scholen, 

participatie, veiligheidsbeleving, e.d. 
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4. Proces 

 
In het proces onderscheiden de partners van het Intentieakkoord twee fases. Allereerst het 

jaarprogramma met quick wins voor 2009. Hierop volgt de tweede fase waarin de structurele 

samenwerking vanaf 2010 vorm krijgt. 

 

Jaarprogramma met quick wins voor 2009 

Het jaarprogramma met de bijbehorende quick wins heeft in dit akkoord een belangrijke plaats: 10 

quick wins voor een snelle en succesvolle start. De partijen gaan direct starten met verbetering 

van het perspectief van jongeren in de Schilderswijk. Nog in 2008 werken de partijen voor elke 

quick win een plan van aanpak (inclusief dekkingsvoorstel) uit, zodat de partijen in 2009 direct 

kunnen starten met de uitvoering ervan. Daarnaast wordt ten behoeve van het realiseren van de 

lange termijn ambities ook een doorkijk geschetst voor de wijze van samenwerken in de periode 

na 2009.  

De overwegingen voor deze aanpak zijn:  

� Er is direct overeenstemming over de quick wins, dus concrete acties worden snel 

ondernomen; de successen die deze quick wins opleveren, genereren energie voor de 

samenwerking op de lange termijn. 

� Daarbij verwachten partijen door concreet aan de slag te gaan met uitvoering van de quick 

wins gedurende het eerste jaar veel te leren op het gebied van samenwerking, de 

problematiek en oplossingsrichtingen die in praktijk werken (zie ook quick win 8). 

Deze werkwijze biedt de partners de mogelijkheid om in 2009 de route vanaf het 2
e
 jaar meer in 

detail uit te werken, zonder dat het ten koste gaat van de vaart in het proces.  

 

Op het vlak van communicatie staat integratie van media en communicatiemiddelen voorop. We sluiten 

dan ook zoveel mogelijk aan bij bestaande initiatieven. In 2009 wordt deze communicatiestrategie 

nader uitgewerkt. Brede communicatie naar de doelgroepen van de campus en vice versa start pas op 

het moment dat concrete resultaten zichtbaar zijn. 

 

Structurele samenwerking vanaf 2010 

De realisatie van de 10 quick wins vormt de basis voor een structurele samenwerking. In 2009 wordt 

nader uitgewerkt op welke manier deze samenwerking vorm gaat krijgen met als doel de vastgestelde 

ambities over 5 jaar en 10 jaar te bereiken. Deze uitwerking zal de vorm krijgen van een 

samenwerkingsovereenkomst en in ieder geval ingaan op de volgende elementen: 

� De wijze van voortzetten van de quick wins (structureel). 

� Een onderbouwing hoe de bestaande en nieuwe programma’s gaan resulteren in de 

afgesproken ambities over 10 jaar. 

� Een voorstel voor een structurele netwerkorganisatie en bijbehorende financiering. 

� Een voorstel voor herinrichting van de openbare ruimte Campus Teniersplantsoen en voor 

een strategie op het gebied van vastgoedontwikkeling en –exploitatie (quick win 7). 
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In het vierde kwartaal 2009 zal de samenwerking worden geëvalueerd. De uitkomsten van deze 

evaluatie zullen als input gebruikt worden voor de samenwerkingsovereenkomst, die de structurele 

samenwerking vanaf 2010 vastlegt. 

 

Randvoorwaarde: aanpak regeldruk en verkokering 

Cruciaal voor het realiseren van de afgesproken ambities, is het doorbreken van bestaande grenzen 

tussen organisaties en programma’s alsmede het tegengaan van verkokering. We gaan met elkaar 

een nieuw project in met als doel in het Teniersplantsoen een samenhangend en passend aanbod van 

voorzieningen voor kinderen en jongeren te realiseren. Het kan zijn dat we daarbij aanlopen tegen 

bepaalde blokkades (bijvoorbeeld verkokering, schotten, bepaalde subsidievoorwaarden etc.).  

De gemeente en rijk zullen zich in dat geval maximaal inzetten om ze op te ruimen danwel te zoeken 

naar oplossingen waarbij deze blokkades zich niet voordoen. 
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5. Organisatie en financiën  

 

Organisatie  

De organisatieopzet kenmerkt zich door een aantal gemotiveerde partijen gekoppeld aan een kansrijk 

gebied. Als vertrekpunt zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd: 

� De ondertekenaars van het akkoord – twaalf partijen – vormen gezamenlijk een vitale coalitie. 

De vitale coalitie functioneert als een netwerkorganisatie voor Campus Teniersplantsoen. 

Andere partijen uit het gebied kunnen aansluiten mits zij het akkoord onderschrijven.  

� Partijen zijn met elkaar verantwoordelijk voor het slagen van de campus. De partijen 

onderschrijven de ambities, de doelen en de maatregelen in het Intentieakkoord Campus 

Teniersplantsoen. De partijen nemen dan ook de verantwoordelijkheid om het Intentieakkoord 

organisatorisch en financieel mogelijk te maken. 

� Er is een regiegroep, bestaande uit: Nova college, Zebra Welzijn, HaagWonen, Lucas 

Onderwijs, het ministerie van OCW (agendalid) en gemeente Den Haag, die de ‘dagelijkse 

regie’ verzorgt. Deze regiegroep fungeert ook als ontstopper in het geval dat partijen in de 

samenwerking tegen problemen aanlopen. 

� Daarnaast zijn alle partners vertegenwoordigd in een bestuurlijk overleg en een ambtelijke 

werkgroep. De leden van de werkgroep zijn dragers van het akkoord op de werkvloer, actief 

op het grensvlak van organisaties, initiatiefrijk en in een positie gebracht waarin ze ruimte 

krijgen om doorbraken te realiseren. 

� De gemeente is partner van het akkoord en voert tevens regie op het proces.  

� Het Rijk is partner en zal zich gezamenlijk met de gemeente maximaal inzetten om, ingeval 

het bereiken van de doelstellingen wordt belemmerd door blokkades zoals verkokering, 

schotten etc., deze op te ruimen danwel te zoeken naar oplossingen waarbij deze blokkades 

zich niet voordoen. 

� De ondertekenaars van het akkoord werken samen in dit netwerk op basis van niet 

vrijblijvende afspraken. Doelmatige inzet van mensen, gebouwen en geld staat hierbij centraal. 

� Het Teniersplantsoen is een kansrijk gebied voor het realiseren van de campus. Bij gebleken 

succes kan deze opzet worden uitgerold over andere delen van de Schilderswijk en de stad. 

 

Financiën  

Het realiseren van een dekkend programma voor de gehele week (inclusief avonden en weekend) 

vraagt om een intensivering van de activiteiten. Het programma gaat daarbij uit van de bestaande 

budgettaire kaders van de partijen (huidige en krachtwijkmiddelen), maar heeft als centrale gedachte 

dat met de bestaande middelen veel meer mogelijk kan worden gemaakt. Daarbij zijn de volgende 

uitgangspunten opgesteld: 

� Optimalisatie op programmatisch vlak leidt tot efficiencywinst. Vrijvallende middelen worden 

vervolgens ingezet voor uitbreiding van het programma. 
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� Optimalisatie van het vastgoed en herontwikkeling van vrijvallende locaties leveren ook 

efficiencywinst op. Ook deze vrijvallende middelen worden ingezet voor uitbreiding van het 

programma.  

� Partijen hebben samen de verantwoordelijkheid om dit te realiseren.  

� Mochten additionele inspanningen nodig zijn buiten de budgettaire kaders, dan spannen de 

partijen zich gezamenlijk in deze middelen te genereren.  



 12

6. Resultaten 2009: tien Quick Wins  

 

 

Voor het 1
e
 jaar zijn 10 quick wins opgesteld. Partijen kunnen daarmee nú aan de slag om doorbraken 

te realiseren en een doorlopende leerlijn te creëren. Deze quick wins zijn erop gericht de voor het 

eerste jaar geformuleerde ambities te realiseren, te weten:  

� Het programma (‘24 uur per dag, 7 dagen per week’) is vastgesteld en geoptimaliseerd. 

� Alle partijen werken samen om het programma te realiseren en continueren. 

� De 10 quick wins zijn gerealiseerd en worden going business.  

Daarnaast biedt de realisatie van deze quick wins een stevige basis om vervolgens ook de ambities 

over 5 en 10 jaar te bereiken.  

 

De Quick Wins gaan uit van een vitale coalitie en vragen per definitie om een samenwerking tussen 

partijen. De uitvoering van de quick wins creëert op deze manier altijd een doorbraak tussen de 

‘kokers’. Met de realisatie van deze 10 quick wins worden bovendien al op korte termijn allerlei 

successen geboekt, die op hun beurt weer energie genereren en leiden tot nieuwe quick wins en 

vormen van samenwerking. De verwachting is dan ook dat met het uitvoeren van deze maatregelen 

meer partijen aansluiten en zich inzetten voor het netwerk voor brede ontwikkeling. Als een sneeuwbal 

kan deze beweging steeds verder doorrollen en naast onderstaande quick wins nog vele andere 

concrete initiatieven gaan veroorzaken. Het brede netwerk voor ontwikkeling spreidt zich daarmee uit 

over de Schilderswijk.  

 

Met het intentieakkoord verplichten de partijen zich in te zetten voor een optimale realisatie van de 

quick wins. Over één jaar zullen de ondertekende partijen de uitkomsten van de quick wins evalueren 

en de koers voor de jaren erna bepalen. Tussentijds wordt de voortgang en de mate waarin 

implementatie van de quick wins bijdraagt aan het bereiken van de ambities gemonitord (zie quick win 

8). Deze monitoring gaat uit van nauwe betrokkenheid van de doelgroep (jongeren).  

 

 

 

 

Quick Win 1: Dekkend programma ‘24 uur per dag, 7 dagen per week’ 

 

Product: 

Het dekkend maken van het programma ’24 uur per dag, 7 dagen per week’ bestaat uit drie pijlers.  

 

De eerste pijler is het aanbieden van een programma voor kinderen en jongeren “24 uur per dag, 7 

dagen per week”. Het bestaande aanbod vormt al een breed programma, maar vult niet de hele week. 

Het doel is dan ook het aanbod te optimaliseren door programma ‘s avonds en in het weekend uit te 

breiden en kritisch te kijken naar overlap in programma’s (met name overdag). Praktisch middel 

hiervoor is een programmagids. In de gids staat het huidige aanbod overzichtelijk weergegeven. De 

programmagids maakt hiermee alle witte vlekken zichtbaar. Na één jaar hebben de 
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voorzieningen/partijen in de wijk het programma aangevuld, zodat het programma “24 uur per dag, 7 

dagen per week” is gedekt. De witte vlekken in het aanbod kunnen worden opgevuld door activiteiten 

gericht op de jongerencultuur. Bijvoorbeeld door het betrekken van het Paard van Troje of het 

Koorenhuis. Uitbouw van het aanbod aan ontwikkelingsactiviteiten voor volwassenen is ook mogelijk, 

zoals een cursus ICT of techniek voor vrouwen. De cursussen kunnen in combinatie met de 

Zaterdagschool worden gegeven.  

 

De tweede pijler van deze quick win is het optimaliseren van de overdracht en samenwerking tussen 

partijen. Dit maakt het mogelijk dat jongeren gevolgd en begeleidt kunnen worden gedurende hun 

levensloop en tussen hun verschillende leefwerelden. 

 

De derde pijler is het gebruik van de programmagids als communicatiemiddel. Kinderen en jongeren 

kunnen in één oogopslag zien, wat er voor hen te doen is in de wijk. Per voorziening/instelling is 

aangegeven welke activiteit, op welk tijdstip en voor welke doelgroep plaatsvindt. Ook wordt 

aangegeven wat voor soort activiteit het betreft. De programmagids wordt halfjaarlijks ge-update en is 

gratis af te halen bij de aangesloten voorzieningen/instellingen. Ook is de programmagids via 

bijvoorbeeld de website www.campusteniersplantsoen.nl te downloaden. Op deze website wordt een 

digitaal trapveldje ingericht waarop jongeren suggesties kunnen doen voor activiteiten. Ook wordt aan 

deze website een webkrant gekoppeld, zodat bewoners en partners op de hoogte blijven van alle 

ontwikkelingen. Het is overigens nadrukkelijk de bedoeling op het gebied van communicatie te werken 

aan integratie en zoveel mogelijk aan te sluiten bij bestaande initiatieven. 

 

Partners: 

Alle ondergetekende partners leveren volgens het format hun activiteitenoverzicht in bij de beheerder 

van de programmagids en hebben een rol in het dekkend maken van het programma. Jongeren van 

het Nova college spelen een rol in het bouwen en het beheer van de website.  

 

Trekker: 

Nova college i.s.m. Zebra Welzijn 

 

Planning: 

Het programma - een sluitend aanbod 24 uur per dag, 7 dagen per week - is na een jaar 

vastgesteld en geoptimaliseerd. 

De fysieke programmagids is in grove vorm al opgeleverd. Voor een concrete invulling van  

1) soort activiteit, 2) doelgroep, 3) tijdstip en 4) soort activiteit moeten de partijen z.s.m. de informatie 

doorgeven aan de beheerder.  
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Quick Win 2: Verkenning vastgoed en openbare ruimte 

 

Product: 

De directe omgeving van het Teniersplantsoen herbergt een breed scala aan maatschappelijke 

voorzieningen. Ambitie is het gebied de komende jaren niet alleen programmatisch, maar ook fysiek 

(vastgoed en openbare ruimte) te gaan ontwikkelen als een campus: een veilige en rustige omgeving 

(ca. 350 – 600 meter) waar kinderen vrij kunnen bewegen en spelen in een aaneengesloten gebied. 

Daar komt bij dat de beoogde doelmatige inzet van mensen, gebouwen en geld een geheel nieuwe 

manier van kijken naar vastgoedontwikkeling en –exploitatie vereist. Uitgangspunten daarvoor zijn:  

� Een slimme benutting van beschikbare en nieuw te realiseren vastgoed. 

� Duurzaamheid: maatschappelijk vastgoed dat kan ‘meebewegen’ met behoeften in de tijd en 

daarmee waardevast is. 

� Effectieve inzet van gemeenschapsgeld door functies te combineren en gezamenlijk te 

beheren. 

 

Product in 2009:  

� Een verkenning van vastgoed en openbare ruimte met als eindproduct een wervende schets 

(in woord en beeld) van de toekomstige Campus. Betrokken partijen en (toekomstige) 

gebruikers wordt hiermee een wenkend perspectief geboden voor een campus met een 

aangenaam verblijfsklimaat en een programma waar jongeren en wijkbewoners daadwerkelijk 

veel aan hebben. 

� Advies voor een ontwikkelingsstrategie gebaseerd op de beschreven uitgangspunten. 

� Bestuurlijk akkoord voor deze strategie. 

 

Partners: 

� Gemeente Den Haag. 

� HaagWonen. 

 

Trekker: 

HaagWonen en directeur Krachtwijken i.s.m. dienst OCW (gemeente Den Haag) 

 

Planning: 

1
e
 kwartaal: inventarisatie bestaand vastgoed en wenselijke nieuwbouw 

2
e
 + 3

e
 kwartaal: locatieonderzoek, tekenen en rekenen, opstellen wervende schets en advies 

4
e
 kwartaal: bestuurlijk akkoord 
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Quick Win 3: Zaterdagschool 

 

Product: 

Voor alle scholieren uit de Schilderswijk is het mogelijk om onderwijsondersteuning te krijgen op het 

Nova college, bijvoorbeeld op de zaterdagschool en de Summerschool. Het gaat hier niet alleen om 

huiswerkbegeleiding, maar ook bijspijkercursussen en andere activiteiten gericht op de 

competentieversterking van de jeugd. Ideeën hiervoor zijn activiteiten met als ingang taal, trainingen in 

het kader van inburgering en gezond leven, zaterdagschool voor vrouwen en cursussen met 

betrekking tot kunst en cultuur. In samenwerking met basisschool ’t Palet worden activiteiten voor 

jongere kinderen ontwikkeld, zodat zij in een vroeg stadium aansluiting vinden op de activiteiten van 

het Nova college. De zaterdagschool staat ook open voor jongeren die wel in de Schilderswijk wonen, 

maar buiten de wijk naar school gaan. 

 

Partners: 

Het Nova college en Zebra Welzijn willen een rol spelen in de opzet en functioneren van de 

zaterdagschool. Samen vormen de partijen een werkgroep. Het Nova college heeft de beschikbare 

ruimte (die nog wel verbouwd moet worden) en ook bevoegde leerkrachten. Er wordt hierbij onder 

meer een koppeling gelegd met de basisschool ’t Palet (bijv. met de bestaande buitenschoolse 

activiteiten van ’t Palet, aansluiting met de twee hoogste klassen en t.a.v. accommodaties). Ook 

Culturalis sluit zich aan bij deze quick win met culturele projecten op het gebied van theater, muziek en 

dans voor jongeren uit de wijk.  

 

Trekker: 

Nova college i.s.m. Zebra Welzijn 

 

Planning: 

De zaterdagschool kan begin 2009 starten.  
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Quick Win 4: Aan de Bak 

 

Product: 

In de Schilderswijk is een groep kwetsbare jongeren die zijn uitgevallen uit het onderwijs en geen werk 

hebben. Voor deze doelgroep – een tiental 18+ voortijdig schoolverlaters (oud-leerlingen 

Praktijkonderwijs en VMBO), die uitvallen / uitgevallen zijn op het MBO (Handel) niveau 1 / 2 en geen 

werk hebben – wordt een persoonlijk leer-werktraject van twee jaar gestart met intensieve begeleiding 

en coaching. Op deze manier worden de jongeren stap voor stap begeleid naar betaald werk. Een 

baan en stevige begeleiding moet het mogelijk maken de jongeren hun plek in de samenleving te 

geven.  

 

Partners: 

Het Nova college, i.s.m. het Prisma College en de Arbeidstransfer Unit (beide onderdeel van de Johan 

de Witt scholengroep) kunnen het project Aan de Bak opzetten. Zij hebben ervaring met deze jongeren 

en hebben de expertise en het netwerk om een brug te slaan tussen de leefwereld van de jongere en 

het bedrijfsleven en / of winkeliers uit de wijk. Zebra Welzijn speelt een rol in het opsporen van de 

jongeren en biedt in samenwerking met het leerwerkbedrijf Go Infra ook trajecten aan om jongeren 

naar een reguliere baan toe te leiden. Samenwerking met andere partijen die actief zijn in de 

Schilderswijk, zoals de VBM Businessclub, versterkt het programma.  

 

Trekker: 

Nova college i.s.m. STEK/Stagehuis en Zebra Welzijn 

 

Planning: 

Het project Aan de Bak kan in 2009 starten met de begeleiding van 10 jongeren.  
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Quick Win 5: Haagse Hopjes 

 

Product: 

De Haagse Hopjes is een echt Haagse voorziening. Haagse Hopjes zijn speelhuisjes waar kinderen 

vanaf 4 jaar met een pas allerlei speelgoed kunnen lenen. Concrete elementen van deze quick win: 

� Rond het Hopje in het Teniersplantsoen worden sport- en spelactiviteiten georganiseerd door 

een sportteam. Dit sportteam wordt op piekmomenten (o.a. schoolvakanties) ondersteund 

door stagiairs (Quick Win 4). 

� Jongeren uit de wijk of van het Nova college krijgen met deze quick win een belangrijke rol in 

het beheer van het Haagse Hopje en worden betrokken bij de organisatie van 

kinderactiviteiten. De jongeren doen op deze manier niet alleen (betaalde) werkervaring op, 

maar doen ook iets voor de kinderen uit de wijk. Voorwaarde daarbij is een classy en 

eigentijdse aanpak. 

� Het Hopje vormt een ontmoetingsplek voor ouders en betrokken buurtbewoners. 

 

Partners: 

Zebra Welzijn beheert en bezit de Haagse Hopjes in de Schilderswijk. Eén daarvan bevindt zich op het 

Teniersplantsoen. Daarnaast staan in de wijk nog vier andere Haagse Hopjes. Er is een sportteam 

actief (aangestuurd door Zebra). Het Nova college speelt een rol in het aanleveren en begeleiden van 

jongeren. Kinderen en jongeren kunnen, al dan niet vanuit de onderwijsinstellingen, in het kader van 

milieueducatie in samenspraak met de gemeentelijke reinigingsdienst regelmatig het gebied rondom 

het Teniersplantsoen schoonmaken en rommel prikken. Doel is via acties kinderen bewust te maken 

van de zorg voor de leefomgeving en hun verantwoordelijkheid daarvoor aan te leren.  

 

Trekker: 

Zebra Welzijn i.s.m. Nova College  

 

Planning: 

1
e
 kwartaal: opzetten sportteam en plan van aanpak inzet jongeren 

Medio april: start activiteiten sportteam en inzet jongeren 
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Quick Win 6: Sportcampus Teniersplantsoen 

 

Product: 

Alle sportactiviteiten in de Schilderswijk zijn gebundeld in de Sportcampus. Belangrijke onderdelen 

hiervan zijn de sporttuinen, sporthal en zwembad de Houtzagerij, sportschool Atlas, Johan Cruijff 

Court, Sportlijn 6 en de ADO Den Haag Soccerschool. Ook vinden allerlei georganiseerde 

sportactiviteiten plaats op het Johan Cruijff Court. Stagiaires van de HALO (sportopleiding in Den 

Haag) organiseren en begeleiden voor hun stageopdracht allerlei sportieve activiteiten voor de 

kinderen uit de wijk. Bijvoorbeeld een voetbalcompetitie op het Johan Cruijff Court of inloopsporten bij 

de sporttuinen. Het voordeel van een Sportcampus is dat partijen en beheerders van voorzieningen 

intensief gaan samenwerken. Met een betere afstemming van het aanbod en integratie van 

programma’s ontstaan mogelijkheden om meer te doen met bestaande faciliteiten en budgetten.  

Partners: 

Diverse partners spelen een rol in de Sportcampus. Allereerst de gemeente vanwege het beheer van 

een aantal van de voorzieningen. Daarnaast het Nova College (in samenwerking met City+ en Varia 

College) die Sportlijn 6 en de ADO Den Haag Soccerschool begeleiden. STEK/Stagehuis begeleidt de 

stagiaires van de HALO. Zebra Welzijn beheert het Johan Cruijff Court en het Haagse Hopje (zie ook 

Quick Win 3). Ook de basisschool ’t Palet speelt een rol in het betrekken van de jongere kinderen en 

het aanbieden van faciliteiten.  

 

Trekker: 

Gemeente Den Haag i.s.m. STEK/Stagehuis, Nova college en Zebra Welzijn 

 

Planning: 

Het Stagehuis is op dit moment in onderhandeling met de HALO. In principe kunnen de stagiaires 

z.s.m. aan de slag. 
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Quick Win 7: Ouders naar de Campus 

 

Product: 

De campus is niet alleen gericht op jongeren, maar beoogt brede ontwikkeling van de wijk en 

bewoners van alle leeftijden. Op basis daarvan zijn twee ambities geformuleerd die betrekking hebben 

op ouders en andere volwassenen:  

� De campus biedt allerlei educatieve en sociale programma’s voor volwassenen. Concrete 

voorbeelden van mogelijke programmaonderdelen zijn onder meer taalles, een cursus ICT of 

techniek voor vrouwen, fietsles etc. 

� De campus is voor ouders en familie aanspreekpunt voor sociaal maatschappelijke 

onderwerpen. Zij kunnen indien nodig doorverwezen worden naar instanties op het gebied van 

o.a. welzijn, zorg, inburgering, juridische- en schuldhulpverlening. 

Deze doelen sluiten aan op de overkoepelende ambitie om een dekkend programma te realiseren voor 

alle leeftijden (zie ook Quick Win 1) en daarmee ook ouders en wijkbewoners nauwer te betrekken bij 

de campus. 

Om de campus in staat te stellen efficiënt en effectief door te verwijzen, is een succesvolle 

samenwerking met de betreffende hulpinstanties essentieel. Onderdeel van deze quick win is dan ook 

het maken van heldere afspraken met instanties over wederzijdse contactpersonen, de werkwijze bij 

doorverwijzing, terugkoppeling over resultaten enz. 

 

Partners: 

� Onderwijsinstellingen 

� Welzijnsinstellingen 

� Hulpinstanties 

 

Trekker: 

Basisschool ’t Palet i.s.m. Nova College 

 

Planning: 

1
e
 kwartaal: inventarisatie programma’s volwassenen; start samenwerking met hulpinstanties 

2
e
 kwartaal: start eerste programma’s; sluitende afspraken met hulpinstanties + implementatie 

4
e
 kwartaal: alle programma’s draaien; samenwerking met hulpinstanties in praktijk is geëvalueerd. 
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Quick Win 8: Bewonerspanel en monitoring 

 

Product: 

Het netwerk beoogt brede ontwikkeling van de wijk en haar bewoners. Het bevragen van bewoners 

over hun wensen en ideeën alsmede het creëren van draagvlak is dan ook een cruciale factor voor 

een succesvolle implementatie. Studenten van de Haagse Hogeschool zetten hiervoor een 

bewonersonderzoek op en richten tevens een bewonerspanel op in de vorm van een digitaal 

trapveldje. Ook wordt het project Jongeren Aan Zet nauw betrokken. Inzicht verkrijgen in wat jongeren 

willen doen in de Schilderswijk door constante communicatie met hen is hierbij een belangrijk doel.  

Vanwege het experimentele karakter van de Campus Teniersplantsoen is het essentieel dat ook 

wetenschappelijke partijen onderzoeken wat de quick wins hebben opgeleverd na een jaar. Deze 

evaluatie geeft inzicht in de relatie tussen de quick wins, de urgentie en de ambitie, zoals geformuleerd 

in de eerste hoofdstukken van het Intentieakkoord. Het is ook de bedoeling om vaker, bijvoorbeeld 

tweemaandelijks, deze inzichten met elkaar te delen om de quick wins tot succesvolle uitvoer te 

brengen. Het Centre for Modern Urban Studies (universiteit van Leiden) en de Haagse Campus gaan 

hierin een rol spelen. Ook de Haagse Hogeschool start dit jaar met een nieuwe master op het gebied 

van stedelijke ontwikkeling. Met deze kennis kan het experiment worden aangescherpt en vervolgens 

worden uitgerold over andere delen van de wijk en wellicht de stad. 

 

Partners: 

� HaagWonen 

� Nova College 

� Bewonersvereniging 

� Jongeren Aan Zet 

� Universiteit Leiden 

� Haagse Hogeschool 

� Winkeliersverenigingen 

� Geloofsgemeenschappen 

� Centre for Modern Urban Studies 

 

Trekker: 

HaagWonen i.s.m. onderwijsinstellingen 

 

Planning: 

1
e
 kwartaal: onderzoek studenten 

2
e
 kwartaal: opzetten bewonerspanel en nulmeting 

4e kwartaal: monitoring gereed 
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Quick Win 9: Beroepsoriëntatie scholieren 

 

Product: 

Een van de conclusies uit het wijkactieplan is dat jongeren in de Schilderswijk weinig 

toekomstperspectief voor zichzelf zien. Een belangrijk onderdeel van een positieve toekomst is de 

kans op een succesvolle of leuke baan. Het product van deze quick win is het zichtbaar maken van 

perspectief op een goede baan in de vorm van een eigentijdse beroepsoriëntatie. De organisatie van 

dit beroepsoriëntatietraject bestaat uit drie pijlers: 

� De VBM businessclub organiseert een uitwisseling tussen docenten van onderwijsinstellingen 

en het bedrijfsleven in de Schilderswijk of daarbuiten. Docenten nemen een kijkje in het 

bedrijfsleven om hun leerlingen beter te kunnen begeleiden in hun beroepskeuze. Mensen uit 

het bedrijfsleven of ondernemers staan een dag voor de klas om leerlingen inzicht te geven in 

hun mogelijkheden en kansen.  

� Na het uitwisselingstraject bedrijfsleven – docenten volgt een braderie (werkbazar) waarin 

ondernemerschap en ondernemers een belangrijke rol krijgen. Naast de gebruikelijke 

kraampjes met allerlei handelswaar, kunnen geïnteresseerden workshops volgen en staan er 

allerlei stands waar mensen informatie kunnen opvragen over het starten van een eigen 

onderneming. Voor scholieren staan er stands met een vertegenwoordiging van diverse 

beroepsgroepen. Hier kunnen zij informatie krijgen over het beroep en de scholing die daar bij 

hoort. Scholieren spelen ook een rol in de organisatie van deze braderie en bemanning van de 

stands (stageopdrachten).  

� De derde pijler is het organiseren van meeloopdagen waarin scholieren de kans krijgen mee te 

lopen bij een bedrijf. Dit zijn niet alleen de standaardbedrijven, maar juist de ondernemingen 

met een bijzondere uitstraling, zoals een advocaten-, een makelaars- of een 

notarissenkantoor.  

De insteek van deze quick win is bij gebleken succes de verschillende concepten zo mogelijk 

structureel te gaan organiseren. 

 

Partners: 

VBM Businessclub speelt met haar netwerk en expertise een belangrijke rol bij de drie pijlers. VBM 

beschikt over een breed en aansprekend netwerk dat zij hiervoor kunnen inzetten. Daarnaast spelen 

de onderwijsinstellingen een rol bij de begeleiding van de scholieren bij de diverse projecten.  

 

Trekker: 

VBM Businessclub i.s.m. onderwijsinstellingen 

 

Planning: 

1
e
 kwartaal: uitwisselingstraject docenten – bedrijfsleven 

2
e
 kwartaal: organisatie braderie 

3
e
 kwartaal: Meeloopdagen 
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Quick Win 10: Bewoners bouwen de Campus 

 

Product: 

De campus is een voorzieningencluster voor de bewoners van de Schilderswijk. Het is belangrijk dat 

bewoners meedenken en zich inzetten voor de opbouw van de campus, aanvullend op de structurele 

activiteiten die zij reeds organiseren en begeleiden in de wijk.  

Deze quick win heeft dan ook als doel jongeren, ouders en wijkbewoners te activeren bij de campus. 

Middel hiervoor is het realiseren van twee evenementen, waarbij deze groepen samen met partijen uit 

de vitale coalitie verantwoordelijk zijn voor de organisatie. Kenmerk van de evenementen is dat de 

breedte van het programma wordt benadrukt en het gedachtegoed van de campus wordt uitgedragen. 

Het eerste evenement in het kader van deze quick win vindt plaats in het voorjaar van 2009 en wordt 

zo mogelijk gekoppeld aan de opening van het vernieuwde Culturalis Theater. 

 

Partners: 

Alle partners zijn betrokken bij de organisatie van de drie evenementen en brengen hun eigen 

expertise in. Daarmee wordt elke evenement een feestje dat de volle breedte van het netwerk toont. 

 

Trekker: 

1
e
 evenement: bewoners (coördinator: Culturalis i.s.m. HaagWonen) 

2
e
 evenement: jeugd (coördinator: Nova college i.s.m. Culturalis) 

 

Planning: 

Het 1
e 
evenement wordt gekoppeld aan de opening van Culturalis in het voorjaar van 2009, gevolgd 

door een 2
e
 evenement in het najaar van 2009. 
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7. Gedragscode 

 

Partijen hebben afgesproken te werken met een code voor omgang met elkaar bij de totstandkoming 

van de campus. Hierbij hebben we ons laten inspireren door de Rotterdamse Münchhausenbeweging 

en ‘The Harvard Negotiation Project’. Kernpunt van deze gedragscode is de stelregel dat we nooit 

‘nee’ tegen elkaar zeggen en elkaar niet in de kou laten staan. Als een van de partners een probleem 

heeft, dan kan hij er op rekenen dat de anderen meedenken en helpen een oplossing te vinden. Deze 

gezamenlijke basishouding is nader uitgewerkt in de volgende principes. 

 

Wij stellen samen het resultaat voor de bewoners in de Schilderswijk voorop doordat wij: 

 

a. Eerst zoveel mogelijk de kansen van een gezamenlijke programmering creëren alvorens een 

besluit te nemen; daarvoor hanteren wij 5 principes: 

� Het bedenken van mogelijkheden scheiden we van het beoordelen ervan; 

� We maken eerst de koek groter -vooral met innovatieve praktijkgerichte oplossingen- alvorens 

deze te verdelen; 

� We zoeken naar wederzijds voordeel en zijn bereid over onze eigen schaduw heen te springen; 

� We zoeken naar mogelijkheden om de besluitvorming van de andere partij gemakkelijk te 

maken; 

� We zien een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het programma en de middelen daarvoor. 

 

b. Objectieve normen hanteren om ons resultaat te toetsen; deze leggen we vast in een meetbare set 

ambities voor het Teniersplantsoen. 

 

c. De winst van de gezamenlijkheid erkennen maar ook de aanwezigheid van deelbelangen en 

diverse achterbannen van partijen. Helderheid hierover is cruciaal. We realiseren ons dat:  

� Elk van de koplopers meerdere belangen heeft als ook een omgeving waaraan verantwoording 

moet worden afgelegd; 

� Het van belang is om hierover transparant te zijn als het gaat om achterliggende motivaties en 

argumenten. 

 

d. Een cultuur van samenwerking hebben waarbij we de mensen van het probleem scheiden; wij 

realiseren ons dat: 

� Vertrouwen en respect cruciaal zijn maar moeten worden waargemaakt;  

� Elke koploper heeft twee belangen: de zaak zelf en de relatie met de andere koplopers; 

� De samenwerking zelf ter discussie kan worden gesteld zonder dat dit het resultaat van het 

intentieakkoord schaadt. 
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e. Niet onderhandelen over posities maar over het gezamenlijke resultaat voor de bewoners in de 

Schilderswijk; wij zijn ons ervan bewust dat: 

� De kans op een overeenkomst door positioneel onderhandelen kleiner wordt; 

� Positioneel onderhandelen inefficiënt is; 

� De onderlinge relaties erdoor geschaad worden; 

� We daarvoor met teveel partijen aan tafel zitten. 


