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To change the world,  

first imagine a better one. 

Lucy Shea, CEO Futerra,  
gerenommeerd internationaal communicatie-  

en adviesbureau met een focus op duurzaamheid. 

 
 Vooraf

Stel je voor…

… dat duurzaamheid gaat leven in het dagelijkse leven van 
mensen, dat elke handeling een stap op weg is naar een 
duurzamer Den Haag

… dat mensen elkaar vinden op inspirerende plekken en  
met elkaar aan de slag gaan om hun buurt mooier, schoner en 
groener te maken en daar veel energie en goede ideeën van 
krijgen

…dat we daarmee verschil maken en het grote verhaal (van 
klimaatverandering, natuurlijke hulpbronnen en biodiversiteit) 
lokaal handen en voeten weten te geven

…dat iedereen doet wat hij kan en dat we met elkaar creëren 
wat niemand vooraf kon bedenken

…dat Den Haag een heerlijke stad is om in te leven, voor ons 
en voor onze kinderen en hún kinderen

Deze droom, dat is waar wij naar verlangen. Wij verlangen naar 
een stad waarin duurzaamheid het nieuwe normaal is en iedereen 
doet wat hij kan. Om deze droom te realiseren moet er heel wat 
gebeuren, maar het is haalbaar. Dat gaat over doelen realiseren. 
En vooral gaat het over aandacht hebben voor de grenzen van 
onze leefomgeving en daar eerlijk en inventief mee omgaan.
 
In 2018 zetten we door wat we in de afgelopen jaren in gang hebben 
gezet en we pakken een aantal nieuwe zaken op die volgens ons nu 
nodig zijn. In dit jaarplan lees je waar Duurzaam Den Haag in 2018 
op inzet. 
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 Onze missie, visie en doelstellingen 

Meer nog dan dat we een missie hebben, 
zijn wij op missie. En dat zijn we niet alleen, 
maar samen met een steeds grotere groep 
mensen die zich net als wij een voorstel-
ling kunnen maken van Den Haag met een 
nieuwe, circulaire economie, waar de lucht 
schoon is, de omgeving groen, alle energie 
duurzaam wordt opgewekt, afval tot een 
minimum is beperkt en een stevige regen-
bui niet direct tot wateroverlast leidt. Een 
mooi en haalbaar toekomstbeeld van Den 
Haag als heerlijke stad om te leven, ook 
voor toekomstige generaties, waar steeds 
meer mensen graag voor in beweging willen 
komen. Die beweging willen we aanjagen 
en groter maken, zodat Den Haag in 2050 
die duurzame stad is waar het goed leven is 
voor alle Hagenaars en waarin iedereen in 
Den Haag als vanzelfsprekend doet wat hij 
kan op het gebied van ecologische en maat-
schappelijke uitdagingen. 

Wij geloven dat mensen de drijvende kracht 
zijn achter de duurzame beweging in de 
stad. Niet de overheid, of wet- en regel-
geving, of grote bedrijven, of ‘de markt’, 
maar mensen: mensen die zichzelf de vraag 
stellen: wat kan ik doen in mijn leven, in mijn 
werk, vanuit mijn rol in de samenleving om 
deze verandering mee vorm te helpen  
geven? Dat is Haagse Krach! 

Haagse Krach zit in iedereen die zich een 
voorstelling kan maken van de beste versie 
van de stad, wijk, buurt of straat voor ieder-
een, en die geïnspireerd door dat beeld daar-
voor aan de slag wil gaan en in beweging 
komt. Die beweging willen wij als Duurzaam 
Den Haag verder versterken. 

Dat doen we door mensen te informeren 
over wat elke Hagenaar - bewoner of on-
dernemer - in zijn directe omgeving kan 
doen om bij te dragen aan een duurzaam 

Den Haag. En door duurzame initiatieven en 
mensen die al duurzaam doen, zichtbaar te 
maken en ze met elkaar en andere partners 
zoals de gemeente, grote bedrijven en orga-
nisaties in de stad te verbinden. Zo inspireren 
we en stellen we andere mensen in staat om 
ook direct duurzaam aan de slag te gaan en 
vergroten we samen de impact van nieuwe 
en bestaande initiatieven in de stad.

Ook in 2018 gaan wij door met de succes-
sen. Dat betekent dat waar we de bodem 
hebben verrijkt, gaan we zaaien, waar we 
gezaaid hebben, gaan we oogsten en waar 
we hebben geoogst gaan we de oogst  
vermeerderen. 

DDH staat middenin de Haagse samenle-
ving. En zo worden we ook gezien: als club 
die op de hoogte is van wat er op het ge-
bied van duurzaamheid in de stad gebeurt, 
welke (nieuwe) initiatieven er zijn en welke 
mensen en organisaties daar achter zitten. 
We blijven ons bewegen op het snijvlak van 
de zogenaamde leefwereld van mensen 
(bewoners en ondernemers in al hun rollen 
van woningeigenaar of huurder tot initiatief-
nemer in de wijk) en wat voor het gemak de 
systeemwereld genoemd kan worden (over-
heid, bedrijfsleven, woningcorporaties etc.). 
Voor beide werelden is DDH een ‘trusted 
third party’: een onafhankelijke organisatie 
die door alle partijen in het veld vertrouwd 
wordt en om die reden ook een goede en 
veilige plek is om met elkaar in verbinding te 
treden. DDH wordt ook gezien als club die 
dankzij haar strategische positionering en 
dankzij dit overzicht over wat er in de stad 
gebeurt aan duurzame activiteiten, duurza-
me initiatieven en de mensen erachter met 
elkaar en/of met projecten en partners van 
DDH kan verbinden en zo initiatieven uit de 
stad kan versterken en versnellen.
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Doordat DDH een relatie opbouwt met de 
mensen die we aan elkaar en aan onszelf 
verbinden, bouwen we voort aan een inven-
tieve community van duurzame Haagse dro-
mers, denkers en doeners. Dat is waar DDH 
het verschil maakt. Duurzaam Den Haag als 
dé spin in het web waar het duurzaamheid in 
Den Haag betreft. Menselijk, onafhankelijk, 
geloofwaardig, open, optimistisch en lokaal – 
altijd dicht bij mensen en hun leefwereld.

Onze koers voor het komende jaar bevat de 
volgende elementen die als vanzelfsprekend 
ook verderop in het jaarplan terugkomen 
bij de toelichting op onze basisactiviteiten, 
doelstellingen en projecten:
• Zichtbaarheid vergroten van duurzame

doeners en van DDH als spin in het web
• Impact verder vergroten
• Focus en massa om duurzaam het

nieuwe normaal te maken
• Focus van koplopers naar activeren van

koplopers én voorlopers (early majority)
• Meer sturend en pro-actief, minder

reactief
• Meer focus op leefwereld én systeem-

wereld
• DDH als bestendigen als netwerk-

organisatie

Vanuit het streven naar focus, massa en 
impact In 2018 gaan we ons werk meer  
concentreren op twee thema’s, te weten 
Energie en Groen. 

Energie
Binnen het thema energie ligt de focus op 
verduurzaming van de warmtevoorziening 
als grootste lokale transitieopgave ter voor-
koming van voortgaande klimaatopwarming. 
Het gaat om CO2-reductie door zowel 
energiebesparing in woningen en kantoren 
(via gedrag en isolatie), als door schone op-
wekking met zoveel mogelijk lokale bronnen 
(via onder andere geothermie en opslag van 
warmte en koude). 

Groen
Het tweede thema gaat over het vergroe-
nen en ontstenen van de stad ten behoeve 
van waterberging en koeling, gericht op 
klimaatadaptatie en vergroting van lokale 
veerkracht. Klimaatopwarming zorgt voor 
heviger neerslag en toenemende hittestress. 
De trend naar verstening versterkt dit en 
moet daarom gekeerd worden. Bijkomende 
voordelen zijn bevordering van de kwaliteit 
van de leefomgeving en meer kansen voor 
biodiversiteit in de stad. Bovendien zijn 
groenprojecten relatief makkelijk te com-
municeren en kunnen langs die weg goed 
(nieuwe) doelgroepen bereikt worden.

In 2018 kan de stad met Duurzaam Den Haag 
rekenen op een onafhankelijke betrouwbare 
partner bij wie iedereen terecht kan als die 
aan de slag is of wil met duurzaamheid, initi-
atieven heeft op gebied van groen en energie 
of werk wil maken van de uitvoering van de 
transitie in de buurt. Dit laat zich vertalen 
in twee basisactiviteiten en drie concrete 
hoofddoelstellingen die in het volgende 
hoofdstuk worden toegelicht. 

 Ons werk:  
 basisactiviteiten 

en drie pijlers

Onze basisactiviteiten
Duurzaam Den Haag heeft voor de periode 
2018-2021 twee basisactiviteiten gedefini-
eerd, te weten Communities & Netwerken 
en Doelgroepactivatie. Beiden vormen de 
kern van onze organisatie en zijn essentieel 
voor het succesvol kunnen uitvoeren van 
onze missie. Daarom is besloten in beide 
activiteiten over een langere periode tijd, 
geld en energie te steken om die activiteiten 
aan te scherpen en verder te ontplooien. Als 
basisactiviteiten staan ze ten dienste van de 
gehele organisatie voor het gehele pallet aan 
projecten.

Communities & Netwerken
Rond duurzaamheid in de volle breedte van 
het onderwerp wordt veel gecommuniceerd 
door een zeer divers scala aan groepen en 
organisaties. Naast communicatie vinden 
er ook veel activiteiten plaats en wordt veel 
georganiseerd. In Den Haag wil DDH voor  
al deze actoren dé spin in het web zijn.  
De partijen in dat web hebben behoefte  
aan een manier om zich te organiseren,  
een podium waarop ze zichtbaar kunnen 
maken wat ze doen en een platform waarop 
ze kunnen communiceren. De invulling van 
deze behoefte is een wisselwerking tussen 
activiteiten, ontmoetingen en gesprekken in 
de fysieke leefomgeving (offline) en online 
leefomgeving.

Duurzaam Den Haag heeft er daarom belang 
bij om deze actoren te faciliteren, vanuit de 
verschillende doelstellingen die Duurzaam 
Den Haag zichzelf stelt. Communities & Net-
werken als basisactiviteit streeft een aantal 
doelen na die gezamenlijk moeten leiden tot 
de volgende eindsituatie:

Eind 2018 kan de duurzame community in 
Den Haag zich effectief organiseren, omdat 
DDH hen een podium biedt waarop ze zich-
zelf kan presenteren en er een plaats is waar 
communicatie over duurzaamheid in het  
algemeen en over energietransitie in het  
bijzonder plaatsvindt. 

Daarnaast is DDH dankzij kennisontwikkeling 
en implementatie in staat om de duurzame 
community in Den Haag effectief te beheren, 
wat wil zeggen dat contacten uit de stad 
worden bijgehouden en actief worden inge-
zet, dat ze onderling zijn verbonden en dat 
alle vragen op gebied van duurzaamheid zijn 
geadresseerd. Hiertoe is er binnen Duurzaam 
Den Haag een manier van werken ontstaan 
waar op basis van analyse in de projecten 
sturing plaatsvindt op het bereik van diverse 
groepen en aansluiting wordt gevonden bij 
relevante topics in de stad.

Duurzaam Den Haag heeft de opgedane 
kennis rond het activeren en beheren van 
Communities & Netwerken ten dienste van 
de stad ingezet als dienst voor diverse partij-
en die met duurzaamheid in Den Haag bezig 
zijn en is daarmee met recht dé spin in het 
web waar het duurzaamheid in Den Haag 
betreft.

Voor 2018 zetten we in op de volgende 
concrete resultaten:
• Voor 1 juli 2018 is het online platform

ingericht, gelanceerd en operationeel.
• Eind 2018 hebben tenminste 750

personen zich aangemeld op het
online platform.

• Eind 2018 zijn er tenminste 35 projecten
aangemeld op het online platform die
te maken hebben met duurzaamheid,
energie(transitie) en/of groen.

• 75% van de aangemelde personen op
het platform hebben in 2018 meegedaan
of zijn betrokken geweest bij de offline
activiteiten van Duurzaam Den Haag.
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• In 2018 worden tenminste 10 nieuwe 
doelgroepen bereikt door maandelijks 
de communicatievorm en inhoud van 
Duurzaam Den Haag projecten bij te 
sturen op basis van resultaten uit  
media-analyse 

• Duurzaam Den Haag heeft in 2018 
tenminste aan 15 verschillende personen 
en/of organisaties advies gegeven 
over het activeren en beheren van 
communities & netwerken.

• Een proces voor het beheer van 
communities en netwerken is binnen 
Duurzaam Den Haag gedeeld en wordt 
gebruikt.

• Gedurende het jaar een actueel beeld 
van ontwikkelingen op gebied van 
duurzaamheid in Den Haag.

• Een operationeel online platform 
dat wordt gebruikt door duurzame 
communities in Den Haag.

Doelgroepactivatie
Duurzaam Den Haag wil alle bewoners en 
ondernemers in Den Haag bewustmaken, 
activeren en inspireren om bij te dragen aan 
een duurzamer Den Haag, zodat iedereen 
zijn ‘fair share’ doet op het gebied van de 
duurzaamheid. Een mooie, schone, leefbare 
stad. Daar is niemand echt tegen. Toch heeft 
de massa niet of nauwelijks een duurzame 
levensstijl. Wat houdt hen tegen? Welke 
belemmeringen ervaren zij bewust of 
onbewust? En vooral: wat kun je doen 
om mensen in beweging te krijgen? 

Duurzaamheid gaat in de kern over gedrags-
verandering en niets is zo weerbarstig als  
het menselijk doen en laten. Toch is er in  
de afgelopen jaren steeds meer kennis over 
wat werkt en wat niet werkt om mensen 
duurzaam in beweging te krijgen. Het gaat 
daarbij vaak om inzichten uit de psychologie, 
neurologie, gecombineerd met marketing  
en communicatie. Met die kennis en het  
effectief daarop inspelen, kan DDH pas  
echt succesvol zijn in haar missie. 

Daarom is Doelgroepactivatie naast 
Communities & Netwerken als basisactiviteit 
van DDH benoemd, waarbij gestreefd wordt 
naar de volgende gewenste eindsituatie: 
In de periode 2018-2021 heeft DDH zich 
ontwikkeld als autoriteit in de stad waar het 
gaat om bewoners en ondernemers in be-
weging zetten om duurzaam aan de slag te 
gaan. Dankzij deze basisactiviteit heeft DDH 
voortdurend inzicht in doelgroepen, hun rele-
vante kenmerken, wat hen beweegt, wat hen 
tegenhoudt, hun wensen en behoeften, hoe 
ze bereikt kunnen worden en op welke wijze 
en onder welke voorwaarden ze open staan 
om hun gedrag ten gunste van een duurza-
me stad te veranderen. 

DDH professionaliseert op het gebied van 
activeren van mensen en bewerkstelligen 
van duurzame gedragsverandering. Partners 
en organisaties die hetzelfde nastreven, 
doen als vanzelfsprekend een beroep op 
DDH als zij specifieke doelgroepen willen 
bereiken en bewegen. Bovendien worden 
diensten ontwikkeld waar derden, al dan niet 
tegen betaling, gebruik van kunnen maken 
om hun doelgroepen effectief te bereiken, 
in beweging te brengen, en daarmee hun 
impact te vergroten. 

Voor 2018 zetten we in op de volgende 
concrete resultaten:
• Voor 1 april 2018 is in kaart gebracht 
 van Innovatoren, Pioniers, Voorlopers 
 én Achterblijvers wat hen beweegt en 

wat hen tegenhoudt, dit resulteert in 
 een overzichtelijke activatieladder. 
• Voor 1 juli wordt een plan gemaakt  

om Doelgroepactivatie als basisactiviteit 
te incorporeren in de organisatie, ook  
ná 2018.

• Er wordt in 2018 een digitale bibliotheek 
aangelegd en bijgehouden (voor intern 
gebruik) met relevante publicaties 
over het effectief bewerkstelligen van 
(duurzame) gedragsverandering. 

 Maandelijks wordt tijdens het 
zogenaamde impactoverleg met 
projectleiders telkens een ander aspect 
van Doelgroepactivatie en gedrags-
verandering op de agenda gezet en 
besproken.

• Verworven kennis en ervaring over 
Doelgroepactivatie en het (duurzaam) 
in beweging zetten van specifieke 
doelgroepen wordt door de projectleider 
gedeeld met collega projectleiders en 
toegepast en getoetst in de afzonderlijke 
projecten. Elk project krijgt een 
communicatieplan waarin Doelgroep-
activatie en gedragsverandering als 
vaste items worden benoemd. 

• Voor eind 2018 is een set diensten 
ontwikkeld waar ook derden gebruik 
van kunnen maken om hun impact te 
vergroten met succesvolle Doelgroep-
activatie. 

Onze pijlers
Om onze doelstellingen te realiseren, voeren 
we projecten uit. Dat doen we met projecten 
die we financieren vanuit de basissubsidie 
die we van de gemeente ontvangen en met 
projecten die we in opdracht uitvoeren. Alle 
projecten brengen we in de periode 2018-
2021 onder in drie pijlers. Elke pijler bevat 
een kernambitie van Duurzaam Den Haag, 
waarbij de eerste pijler het breedst is (voor 
de hele stad en op alle duurzame thema’s) 
en de derde pijler met smalst (voor drie spe-
cifieke wijken en met focus op de thema’s 
energie en groen). De tweede pijler zit daar 
letterlijk en figuurlijk tussen. Hieronder volgt 
een toelichting op de pijlers, de concrete 
doelstellingen die uit de bijhorende projecten 
volgen en een toelichting op de projecten.
 

 1. Er zijn voor iedereen die  
in Den Haag duurzaam aan 
de slag wil, of is, en een vraag 
heeft, verbinding zoekt en/of 
zichzelf wil presenteren

Duurzaam Den Haag is er voor iedereen die 
in Den Haag duurzaam aan de slag wil, of is. 
In breedste zin: van kleine particuliere voor-
nemens tot grotere collectieve initiatieven 
van bijvoorbeeld bewonersverenigingen en 
ondernemersgroepen. En van thema’s als 
groen en energie besparen tot afval en soci-
ale cohesie. Iedereen met vragen kan bij ons 
terecht. En iedereen die wil delen wat ze aan 
duurzaamheid doen (mits niet in strijd met 
onze kernwaarden en in lijn met onze stip 
aan de horizon), wordt een podium geboden. 

In die zin is deze pijler reactief: het initiatief 
komt uit de stad. Bewoners en ondernemers 
helpen we verder door antwoord op de vraag 
te geven en/of door hen in contact te bren-
gen met relevante partners uit ons netwerk 
die het antwoord hebben of hen verder kun-
nen helpen. Naast vraagbaak, willen we de 
stad een platform bieden. Offline én online 
stellen wij bewoners en ondernemers in de 
gelegenheid zich aan de stad te presenteren, 
anderen te inspireren, successen te delen 
of juist een beroep te doen op de kennis en 
ervaring van anderen. 

De activiteiten in deze pijler beperken zich 
tot het beantwoorden van vragen, verbinden, 
doorverwijzen en een podium bieden. De 
hulp en ondersteuning gaat niet verder dan 
dat, daar zijn de andere twee pijlers voor en 
daarvoor gelden criteria voor impact en spe-
cifieke thema’s. Omdat onze activiteiten die 
onder Platform en loket vallen, open staan 
voor alles en iedereen hebben ze een waar-
devolle signaalfunctie, ook voor de andere 
pijlers: het geeft een beeld van wat er in de 
stad leeft en wat mensen bezighoudt af-
gaande op de vragen die gesteld worden en 
activiteiten die in de stad ontplooid worden. 
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heid krijgen via dit debat gelegenheid zich 
goed te informeren over de belangrijkste 
duurzaamheidskeuzes van de deelnemende 
partijen. Actieve bewoners en ondernemers 
hebben aan kunnen geven wat voor hen de 
belangrijkste keuzes zijn.

Het Duurzaam Den Haag Loket*
DDH helpt iedereen verder die een bijdrage 
wil leveren aan een duurzame stad. Bewoners 
en ondernemers die duurzaam aan de slag 
willen of zijn en vragen hebben, kunnen een 
beroep doen op de loketfunctie van DDH. 
Dat kan via de website of per mail, telefonisch 
en persoonlijk door naar het DDH Loket te 
komen. De loketfunctie is belangrijk voor het 
informeren over duurzame mogelijkheden en 
het aanwakkeren van duurzame initiatieven. 
Daarnaast helpt het DDH te bestendigen en 
zichtbaar te maken als dé organisatie waar 
bewoners en ondernemers naar toe kunnen 
met vragen over duurzaamheid in de stad.  
In 2017 was het fysieke DDH Loket te vinden 
in de Centrale Bibliotheek en vier middagen 
per week geopend. In 2018 wordt geëxpe-
rimenteerd met andere openingstijden en 
locaties.

Maandelijkse ontmoetingen in de wijk*
Sinds 2014 organiseert DDH elke laatste 
vrijdag van de maand op wisselende loca-
ties een netwerkbijeenkomst. Duurzame 
dromers, denkers en doeners wordt hiermee 
gelegenheid geboden om in een ongedwon-
gen en informele sfeer kennis en ervaring 
uit te wisselen, nieuwe ideeën op te doen, 
een netwerk op te bouwen en problemen en 
vraagstukken voor te leggen aan (ervarings)
deskundigen en geïnteresseerden. In 2018 
zetten we de reeks voort en gaan we weer 
op zoek naar wisselende locaties, bovendien 
wordt een manier gezocht om lokale, duur-
zame ondernemers directer te betrekken. 

Energiebeurs 4.0* 
(gedeeltelijk uit basissubsidie) 
De Haagse Energiebeurs is in 2017 voor  
de vijfde keer door DDH georganiseerd.  
Die opdracht wordt naar verwachting ook in 
2018 door de gemeente aan DDH verleend, 
met daarbij de opmerking dat het wat de op-
drachtgever betreft geen ‘beurs’ hoeft te zijn 
zoals deze de afgelopen jaren is georgani-
seerd. De vorm is vrij, zolang het erin slaagt 
een breed publiek te bereiken en concrete 
handelingsperspectieven biedt. In overleg 
met de opdrachtgever zal invulling worden 
gegeven aan deze nieuwe vorm. Met deze 
basisvoorwaarden gaat DDH graag aan de 
slag om in 2018 een Haagse Energiebeurs 
‘nieuwe vorm’ te organiseren. 
 

 2. Impactvolle initiatieven  
op de thema’s energie en groen 
ondersteunen

Waar de eerste pijler bedoeld is voor alle 
duurzame thema’s, focust deze pijler zich 
in eerste instantie op de thema’s energie en 
groen. En de inspanningen die DDH levert 
reiken verder dan het zijn van een vraagbaak 
en het bieden van een podium. DDH helpt 
duurzame initiatieven op thema’s energie en 
groen te versterken en hun impact te vergro-
ten. We reageren daarbij op verzoeken vanuit 
de stad, maar gaan ook pro-actief op zoek 
naar initiatieven op genoemde thema’s en 
doen wat nodig is om hen te ondersteunen. 
Thematisch zijn uitzonderingen mogelijk als 
daartoe het verzoek komt van een betalen-
de partij, op voorwaarde dat het onderwerp 
impact heeft en bijdraagt aan onze stip aan 
de horizon. Het vervolg van het afvalproject 
in opdracht van gemeente Den Haag is daar-
van een voorbeeld.
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In de periode 2018-2021 is het doel 
een vitale en zichtbare community van 
duurzame denkers en doeners in Den 
Haag op te bouwen. Duurzaam Den 
Haag biedt hen de mogelijkheid om 
off- en online kennis te delen, ideeën 
op te doen, ideeën te toetsen, netwerk 
op te bouwen en bestaande relaties te 
versterken. In 2018 zal Duurzaam Den 
Haag via het DDH Loket continueren 
vraagbaak te zijn voor de hele stad. 
Veelgestelde vragen worden in 2018 
waar mogelijk geautomatiseerd, zon-
der dat het ten koste gaat van onze 
gewaardeerde menselijke aanpak en 
benadering. Elke maand (m.u.v. juli en 
december) wordt een informele net-
werkbijeenkomst georganiseerd, met 
als hoogtepunt één of meerdere gro(o)
t(e) publieksevenement(en) (voorheen 
de Haagse Energiebeurs). Om de stad 
ook online zo goed mogelijk te be-
dienen, wordt er daarnaast in 2018 in 
samenwerking met Nudge een virtueel 
platform ingericht om iedereen die in 
Den Haag duurzaam aan de slag is en 
zijn kennis, ervaring, succes of obsta-
kels wil delen met de stad daar online 
gelegenheid voor te bieden. 

Met de activiteiten van de projecten die on-
der deze pijler vallen gaan we de volgende 
doelen realiseren:
• Minimaal 100 inwoners offline en 

5.000 online zijn geïnformeerd over de 
belangrijkste duurzaamheidskeuzes bij 
de Haagse gemeenteraadsverkiezingen 
op 21 maart, en over wat voor actieve 
bewoners en ondernemers  
de belangrijkste keuzes zijn

• Voor eind 2018 hebben minimaal  
1.000 mensen een bezoek gebracht  
aan het fysieke loket van DDH.

• Voor eind 2018 hebben minimaal  
1.000 mensen een beroep gedaan  

op het digitale loket van DDH 
(veelgestelde vragen op website,  
vraag via de infomailbox).

• In 2018 staat er elk kwartaal in het 
fysieke loket een ander duurzaam  
thema centraal.

• Aan elk duurzaam thema wordt in het 
fysieke loket invulling gegeven door in 
dat kwartaal: drie thematische events te 
organiseren (workshop, excursie, lezing 
etc.) en elke twee weken een thematisch 
spreekuur in te plannen (bijvoorbeeld 
groen-spreekuur of spreekuur 
laagdrempelige energiebesparingstips).

• Er worden 10 maandelijkse 
ontmoetingen georganiseerd voor 
duurzame dromers, denkers en doeners 
op minimaal 6 verschillende locaties.

• Eind 2018 hebben in totaal minimaal  
450 mensen de maandelijkse 
ontmoetingen bezocht, en minimaal 
50 mensen hebben tijdens de 
bijeenkomsten gebruik gemaakt van  
de mogelijkheid om een oproep te doen 
of een initiatief te pitchen. Alle pitches 
zijn nadien terug te vinden via de social 
media van DDH.

• In 2018 hebben 750 nieuwe mensen zich 
aangemeld voor de DDH nieuwsbrief.

• Met een of meerdere grote events 
(Energiebeurs nieuwe vorm) wordt een 
breed publiek bereikt van minimaal  
7.000 mensen.

Deze doelen gaan we bereiken met de  
volgende projecten, (de projecten met  
een * worden gefinancierd vanuit de  
basissubsidie):

Verkiezingsdebat gemeenteraad
Op 21 maart 2018 wordt een nieuwe  
gemeenteraad gekozen. Om voor inwoners 
van Den Haag een afgewogen keuze moge-
lijk te maken op het thema duurzaamheid 
organiseert Duurzaam Den Haag hierover 
eind februari een verkiezingsdebat. Inwoners 
van Den Haag met interesse in duurzaam-



In de periode 2018-2021 is het doel 
om impactvolle initiatieven op het ge-
bied van energie en groen in Den Haag 
te ondersteunen en te versterken. In 
2018 onderzoeken we hoe we impact 
kunnen vergroten, herijken we ons be-
slismodel voor ondersteuning ontwik-
kelen vervolgens een menukaart voor 
initiatieven en tot slot monitoren we 
de impact en maken we de resultaten 
zichtbaar. 

Met de activiteiten van de projecten die  
onder deze pijler vallen gaan we in 2018 
de volgende doelen realiseren:
• Uiterlijk 1 november is de activatieladder

getest op minstens één project binnen
de thema’s energie en groen.

• Uiterlijk 1 november 2018 zijn drie
eigen projecten (met thema energie en
groen) uit 2016/2017 en drie projecten
van vergelijkbare “milieucentra” in
grote steden, geevalueerd met als doel
de succesformule m.b.t. activatie- en
impactvergroting te extraheren.

• Uiterlijk 1 december 2018 is op basis
van de ontwikkelde eerste versie van de
activatieladder en de succesformule een
intern beslissingsmodel ontwikkeld met
betrekking tot keuzes om de initiatieven
op het gebied van energie en groen wel
of niet te ondersteunen.

• Uiterlijk 1 december 2018 is in
samenhang met het beslismodel,
per project een menukaart (portfolio)
ontwikkeld, met de keuzemogelijkheden
voor ondersteuning aan initiatieven op
het gebied van energie en groen.

• Er worden acht initiatieven op de
thema’s energie en groen inhoudelijk,
organisatorisch en/of communicatief
ondersteund om een stap verder te
brengen op onze activatieladder. In totaal
worden 800 mensen met deze extra
ondersteuning bereikt.

• Er worden minimaal 20 organisaties
geworven voor Energiesponsoring
(zie toelichting Energiesponsoring bij
toelichting projecten, aan het einde van
deze paragraaf).

• Er worden negen Energiesponsortafels
georganiseerd en een digitale en
fysieke vraagbaakfunctie ingericht
om de opschalingscampagne naar
100 zogenaamde Soft Points te
ondersteunen.

• Om het project Energiesponsoring
verder publicitair kracht bij te zetten,
draagt DDH zorg voor het organiseren
en zichtbaar maken van drie mijlpalen
in het project.

• In het kader van de Energietop zal DDH
een belangrijke inhoudelijke bijdrage
leveren aan een publieksevenement
in februari door een etalage te maken
van mooie, aansprekende initiatieven
uit Den Haag om de verbinding met
Haagse Krach en lokale initiatieven
te waarborgen.

• In co-creatie begeleidt en ondersteunt
DDH de werkgroep Duurzame Haagse
Warmte om te komen tot een visie op
en/of plan voor verduurzaming van
de warmtevoorziening voor de in de
werkgroep vertegenwoordigde wijken.

• De werkgroep Duurzame Haagse
Warmte wordt met minimaal drie
nieuwe wijkinitiatieven uitgebreid en de
activiteiten van de totale werkgroep en
wijkinitiatieven worden breder zichtbaar
gemaakt.

• Er worden acht ondernemers
ondersteund bij het vergroten van hun
impact op de thema’s energie en groen,
hetgeen wordt gemeten aan de hand van
(een combinatie van) reductie uitstoot kg
CO2, verlaging graden Celsius, toename
m3 water en m2 groen.

• Op het Vier-de-natuur platform (website
en Facebookpagina) worden minstens
100 natuurevenementen aangemeld door
minstens 25 verschillende organisatoren.

• De Facebookpagina van Vier-de-natuur
heeft eind 2018 minsten 250 volgers.

• Haagse gezinnen worden actief
betrokken bij meer natuur in de stad (via
een eigen (gevel)tuin, acties op scholen,
bij werkgevers of andere organisaties).

• Er wordt een natuurfluisterevenement
georganiseerd dat minstens 50 bezoekers
trekt.

• Tijdens Fête de la Nature zijn er minstens
3 Haagse Natuurpodia en 10 andere
evenementen die in totaal minsten 250
actieve deelnemers trekken.

• Om het programma Hou van je
Huis van gemeente Den Haag te
ondersteunen bij het maken van
impact onder woningeigenaren,
begeleidt en coördineert DDH een
team van betrokken en gekwalificeerde
medewerkers die vanuit de pop-up store
van Hou van je Huis woningeigenaren
van informatie en advies voorzien voor
het verduurzamen van hun woning.

• Er worden minimaal vijf Haagse Krach
Karavaan landingen georganiseerd,
minimaal 250 mensen bezoeken het
event en maken kennis met eenvoudige
manieren om thuis duurzaam aan de
slag te gaan door mee te spelen met
het Rad van Fortuin. Minimaal 10.000
mensen worden met de landingen
bereikt. Verwachting is dat er tevens vijf
landingen in opdracht van Hou van je
Huis worden uitgevoerd. Dat betekent
dan een verdubbeling van de genoemde
resultaten.

Deze doelen gaan we bereiken met de 
volgende projecten, (de projecten met  
een * worden gefinancierd vanuit de  
basissubsidie):

Knipkaart bewonersinitiatieven*
Met dit project ondersteunen we bewoners-
initiatieven (gemiddeld 2 per kwartaal) die 
gericht zijn op verduurzaming op het gebied 
van energie of groen. DDH biedt hen inhou-

delijk, organisatorisch en/of communicatieve 
ondersteuning.

Communicatie Energiesponsoring 
Het bedrijf Softs heeft de ambitie om op  
korte termijn en in een snel tempo te komen 
tot de realisatie van 100 Softs Points in de 
gemeente Den Haag, zogeheten “energie-
sponsoring” voor Haagse maatschappelijke 
organisaties. De gemeente Den Haag heeft 
aan Klimaatfonds gevraagd om Softs te 
helpen met het realiseren van die ambitie. 
Het Klimaatfonds werft eerst twintig, zeer 
diverse maatschappelijke organisaties om 
zo te leren voor het werven bij opschaling 
tot 100 Soft Points. DDH is gevraagd deze 
introductie communicatief te ondersteunen.

Communicatie Energietop 
DDH is gevraagd om bij te dragen aan  
een communicatietraject, de organisatie van 
de Energietop en het daar aan gekoppelde 
publieksevenement. Vanuit het perspectief 
van de stad, en in verbinding met Haagse 
Krach: wat er leeft in de stad en waar zit  
de energie van betrokken van bewoners.  
Er wordt samengewerkt met communicatie-
bureau Schuttelaar en Partners, die zijn 
gevraagd voor de strategie en uitvoering van 
de communicatie rondom de Energietop en 
het publieksevenement. DDH levert input 
voor de communicatiestrategie met focus  
op verbinding met Haagse Krach, lokale  
projecten en initiatieven.

Werkgroep Duurzame Haagse Warmte
De zes bestaande leden van de werkgroep 
Duurzame Haagse Warmte gaan we in 
co-creatie zoveel mogelijk op weg helpen 
naar een visie op en/of plan voor verduurza-
ming van de warmtevoorziening in hun wijk. 
Minimaal drie nieuwe wijkinitiatieven worden 
in 2018 aan de werkgroep toegevoegd en 
op weg geholpen naar ontwikkeling van 
een visie op verduurzaming van de warm-
tevoorziening in hun wijk. De belangrijkste 
warmte-activiteiten van de werkgroep en de 
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wijkinitiatieven worden in co-creatie met de 
betrokkenen breder zichtbaar gemaakt in de 
wijken en de stad. 

Knipkaart ondernemers*
In 2018 worden acht ondernemers in Den 
Haag ondersteund bij de thema’s energie  
en groen waarbij de impact wordt gemeten 
in (een combinatie van) kg CO2, graden  
Celsius, m3 water of m2 groen. Hiermee wil 
DDH hun impact vergroten op gebied van 
energieprestaties (o.a. CO2-reductie, minder 
stroom/gas verbruik), verbeterde klimaat-
adaptatie in de stad door waterberging en 
directe afvoer van hemelwater op opper-
vlaktewater en verlaging van temperatuur in  
de stad door middel van groenoplossingen 
op verticale en horizontale oppervlakken.

Vier de natuur het hele jaar door*
In Den Haag is een werkgroep actief die  
bewoners en organisaties stimuleert om  
een activiteit te organiseren tijdens de  
Europese viering van Fête de la Nature.  
DDH ondersteunt de werkgroep met PR  
en coördinatie zodat het hele jaar door  
activiteiten kunnen worden georganiseerd. 
Een van de doelstellingen waaraan DDH 
bijdraagt is dat er in 2018 maar liefst 1.000 
gezinnen betrokken worden bij evenementen 
om de natuur in Den Haag te beleven. 

Hou van je Huis – medewerkerspool 
De gemeente Den Haag heeft vanuit het 
programma Hou van je Huis drie pop-up 
stores om woningeigenaren die hun woning 
energiezuiniger willen maken te onder-
steunen en daarmee de impact van het  
programma te vergroten. DDH is verzocht 
om net als in 2017 voldoende gekwalificeer-
de medewerkers te leveren die de pop-up 
stores kunnen bemensen. 

Hou van je Huis opdracht Haagse  
Krach Karavaan
De Haagse Krach Karavaan (HKK) is het  
mobiele loket van DDH dat de wijk in trekt  

om bewoners te helpen met duurzaam aan  
de slag gaan. Van informatie over duurzaam  
wonen, energie besparen tot het vergroenen 
van je tuin of straat: de adviseurs van de 
Haagse Krach Karavaan adviseren én bieden 
direct concrete handelingsperspectieven aan. 
In 2018 zal de Haagse Krach Karavaan inge-
zet worden in drie, nader te bepalen, speci-
fieke wijken. Daarnaast is de verwachting dat 
de HKK evenals voorgaande jaren ook in op-
dracht de wijk in trekt om het programma en 
de acties van Hou van je Huis te promoten.

Afval vervolg
Van drie middelbare scholen zijn vijftig  
studenten geactiveerd en geïnspireerd  
om duurzaam aan de slag te zijn met afval 
scheiden en afval verminderen. De aanpak 
heeft een sneeuwbaleffect gehad in de buur-
ten waar de scholen staan. Drie kringen van 
huishoudens, buurt- en wijkorganisaties zijn 
ook geactiveerd. Per kring werken ongeveer 
2 á 3 ambassadeurs afkomstig uit de com-
munity 100-100-100 (van de pilot 2016/2017) 
samen met de studenten en de organisaties, 
met als resultaat een totaal van honderd 
geactiveerde huishoudens, dat wil zeggen 
duurzaam aan de slag met afval verminderen 
en scheiden.

Klimaatfonds Haaglanden
Het Klimaatfonds Haaglanden maakt het 
voor organisaties mogelijk om klimaatneu-
traal te worden en voor lokale maatschap-
pelijke organisaties en bewonersinitiatieven 
om CO2 reducerende projecten uit te voeren.
 

 3. Transitie op de thema’s 
groen en energie uitvoeren  
in 3 Haagse buurten

Binnen deze derde pijler gaan we gericht  
aan de slag op de thema’s energie en groen 
in 3 Haagse buurten: Regentes/Koningsplein 
(de koplopers van vandaag), Moerwijk/Moer-
wijk-Oost (de koplopers van morgen) en de 

Noordpolderbuurt/Molenwijk (de koplopers 
van overmorgen). In deze buurten willen we 
actief en gericht bijdragen aan de transitie 
naar CO2-positieve en klimaatadaptieve 
buurten waarbij het belang van bewoners 
centraal staat. We doen dat door bewoners 
in deze buurten te informeren, inspireren, 
activeren en verbinden om aan de slag te 
gaan met energiebesparing, overschakelen 
op hernieuwbare energie en vergroenen. 
En door een buurtaanpak met bewoners en 
ondernemers uit de buurten, initiatiefnemers, 
buurt- en wijkinitiatieven, de gemeente en 
andere partners te organiseren om te komen 
tot uitvoering van de transitie in deze buur-
ten. Want in die uitvoering stokt het voor-
alsnog, in heel Nederland overigens. Er zijn 
plannen en visies, maar niemand weet hoe 
de transitie te realiseren. Wij weten ook nog 
niet hoe het moet, maar we geloven in op de 
goede manier aan de slag gaan; ambitieus, 
voor de lange termijn gecommitteerd, stap 
voor stap en al lerend, lokaal georganiseerd 
en uitgaand van de vraag, waarbij het eige-
naarschap zoveel mogelijk bij mensen in de 
buurten zelf is georganiseerd. Dat noemen 
wij de Haagse Krach aanpak.

Onder de noemer Nieuwe Energie en Groen 
in de Buurt willen we in de periode 2018 
– 2028 door heel concreet, gefocust en in-
tegraal aan de slag te gaan in de 3 Haagse 
buurten de volgende ambitie realiseren:
• 10.000 woningen (en utiliteitsgebouwen) 

zijn CO2-neutraal;
• deze drie buurten zijn klimaatadaptief; 
• er is directe waarde voor mensen in 

de buurt zelf gecreëerd, zoals banen, 
versterking van de lokale economie en 
andere waarden die door de bewoners 
zelf bepaald worden; en 

• het eigenaarschap in deze drie buurten  
is georganiseerd (nieuwe energie en 
groen van en voor de buurt).

Om een langdurige financiële basis te  
leggen onder dit initiatief hebben we na een 

positieve pitch eind oktober 2017 een finan-
cieringsaanvraag ingediend bij de Europese 
Investeringsbank in het kader van de Road-
map Next Economy van de Metropoolregio 
Rotterdam-Den Haag. Onafhankelijk van de 
uitkomst van dit proces gaan we in 2018 aan 
de slag in de drie buurten, waarbij we steeds 
de financiën organiseren die nodig zijn voor 
de volgende stap.

Met ons werk binnen deze pijler willen we  
in 2018 de volgende doelen realiseren:
• 3 x inzicht in buurtbehoeften (door 

onderzoek).
• 3 x buurt-energiekansen in beeld (in de 

vorm van buurt-energiekansenkaarten, 
gericht op combinatie van behoefte/
vraag, techniek/aanbod, met aandacht 
voor kansrijke pilots, kansrijke huizen/
straten/blokken, risico’s en voorwaarden, 
aansluitend bij het bestaande).

• 3 buurttransitieplannen gemaakt met 
en voor de buurt (voortkomend uit 3 x 
HK100, participatiebijeenkomst volgens 
principes van co-creatie waarbij 100 
mensen hun dromen voor de buurt delen 
en uitwerken in uitvoerbare plannen).

• 300 mensen zijn in actieve communities 
in de buurten georganiseerd.

• 3.000 gebruikers hebben actieve 
kennis over de transitie in hun buurt en 
mogelijkheden mee te doen.

• In 3 straten zijn experimentele innovaties 
toegepast.

• 3 buurten (initiatieven/mensen/proces) 
zijn zichtbaar op platform (relatie met  
het platform, zie pijler 1).

• Er is een uitvoeringsorganisatie 
gevormd met mensen uit de buurten om 
buurtaanpakken te ontwikkelen om te 
komen tot de buurttransitieplannen en 
die uit te voeren.

• Er zijn financiële middelen georganiseerd 
om kwartiermakerfase van Nieuwe Energie 
en Groen in de Buurt in 2018 uit te voeren.

• In 3 buurten zijn vijf landingen van de 
Haagse Krach Karavaan georganiseerd.
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• Minimaal 175 mensen worden gedurende
het jaar herhaaldelijk benaderd om hun
bewustzijn te bevorderen en ervoor te
zorgen dat ze daadwerkelijk duurzaam
aan de slag gaan. Het eerste contact
komt tot stand door mee te spelen met
het Rad van Fortuin, wat betekent dat
zij een kort persoonlijk gesprek hebben
en informatie op maat krijgen tijdens
de landing, van deze mensen wordt
gedocumenteerd wat hun houding is
t.o.v. van duurzaam aan de slag gaan,
zowel in positieve als in negatieve zin,
om daar in vervolgcontact op in te
spelen om bewustzijn en activatie te
bevorderen.

• Er worden 10.000 mensen bereikt en
bewust gemaakt van mogelijkheden
om groen, gezond en energiezuinig te
wonen en individueel en met elkaar
eenvoudig aan de slag te gaan in hun
directe leefomgeving (gemiddeld 2.000
mensen per landing) via social media,
buurtkranten (on- en offline) en tijdens
de landing zelf.

• 100.000 inwoners van Den Haag zijn
in 2018 voorgelicht over de negatieve
effecten van verstening.

• 1.000 Haagse gezinnen zijn betrokken
bij een vergroeningsactie bij hun eigen
(gevel)tuin, school, werk of andere
organisatie

• 20.000 stenen zijn in 2018 omgeruild
voor planten, waarvan 10.000 in de drie
wijken van het initiatief “Nieuwe Energie
en Groen in de Buurt”.

Deze doelen gaan we bereiken met de  
volgende projecten, (de projecten met een * 
worden (mede) gefinancierd vanuit de basis-
subsidie):

Nieuwe Energie en groen in de buurt –  
kwartiermakerfase*
Om het initiatief Nieuwe Energie en Groen  
in de Buurt te kunnen uitvoeren, starten we 

in 2018 met de kwartiermakerfase. Daarmee 
leggen we de basis voor de uitvoering van 
het initiatief Nieuwe Energie en Groen in 
de Buurt die doorloopt tot 2028. In de drie 
Haagse buurten (de koplopers van vandaag, 
morgen en overmorgen) worden bewoners 
(en ondernemers en vertegenwoordigers 
van (maatschappelijke) organisaties) geïn-
formeerd over de energietransitie en hoe 
zij daaraan kunnen bijdragen – en over het 
initiatief om hun buurt in de komende 10 jaar 
CO2-positief en klimaatadaptief te maken. 
Bewoners van de drie geselecteerde buurten 
nemen deel aan een aantal activiteiten, waar-
onder een HK100 die voor elke buurt leidt tot 
een buurtenergieplan. In elke buurt worden 
in een straat of anderszins afgebakende plek 
de eerste experimentele innovaties op gebied 
van energie en groen zichtbaar gemaakt. 
De organisatie die dat mogelijk maakt wordt 
ingericht, bemenst en operationeel. Dat doen 
we volgens principes van co-creatie en uit-
gaande van Haagse Krach waarbij zowel de 
ontwikkeling als de uitvoering van de buurt-
aanpak lerend en lokaal vanuit de vraag van 
gebruikers wordt georganiseerd. 

* Het project kent een aantal financierings-
bronnen. De middelen vanuit de basis-
subsidie worden ingezet om:
– de basis te leggen voor de organisatie-  

en samenwerkingsstructuur en –proces,
volgens genoemde principes, met be-
woners en ondernemers uit de buurten,
individuele initiatiefnemers, wijk- en buurt-
initiatieven, gemeente, woningcorporaties
en andere relevante partners;

– het proces rond de buurtaanpak in wer-
king te stellen en in elke buurt een HK100
te organiseren om daarmee te kunnen
komen tot 3 buurtenergieplannen;

– de organisatie die daarvoor nodig is in
nauwe afstemming met de gemeente
(die aan de slag gaat met de wijkaanpak)
op te zetten en te bemensen;

– bewoners in de drie buurten te informeren
over de transitie naar CO2-neutraal en

klimaatadaptief en mogelijkheden  
die zij hebben daaraan mee te doen.

Haagse Krach Karavaan*
Sinds eind 2014 trekt Duurzaam Den Haag 
met de Haagse Krach Karavaan de stad in 
om mensen op straat bewust te maken van 
mogelijkheden om groen, gezond en ener-
giezuinig te wonen en individueel en met 
elkaar eenvoudig aan de slag te gaan in hun 
directe leefomgeving (huis, straat en buurt). 
Het project geniet steeds meer bekendheid 
onder (duurzame) buurt- en wijkinitiatieven 
en -festivals en wordt daarom regelmatig 
verzocht langs te komen. Daaruit ontstaan 
vruchtbare samenwerkingen, waarbij DDH 
toegang krijgt tot het fijnmazige netwerk in 
de buurt en wijk, en de buurtinitiatieven kun-
nen meeliften op het bereik van DDH. Daarbij 
komt DDH door de acties op straat op laag-
drempelige manier in contact met doelgroe-
pen die we anders niet of nauwelijks zouden 
tegenkomen. Bovenal worden mensen in de 
buurten bereikt en geactiveerd om duurzaam 
aan de slag te gaan in en om hun huis. Dit 
maakt dat de HKK een belangrijk active-
ringsinstrument is in het kader van de uitvoe-
ring van de transitie in de 3 Haagse buurten. 
Daarom zetten we het project in 2018 gericht 
in de 3 buurten voort. 

Operatie Steenbreek
Operatie Steenbreek is een landelijke cam-
pagne waaraan verschillende gemeenten 
meedoen bedoeld om iedereen te enthousi-
asmeren om de tuin te vergroenen. Om de 
uitdagingen van klimaatadaptatie, waterover-
last door piekbuien et cetera te lijf te gaan, 
heeft Gemeente Den Haag zich verbonden 
aan Operatie Steenbreek, en Duurzaam Den 
Haag gevraagd Operatie Steenbreek voor 
hen uit te voeren. Operatie Steenbreek is 
erop gericht om het bewustzijn van mensen 
in de stad van de negatieve effecten van 
verstening te vergroten. Daarnaast is het 
belangrijk om bewoners te stimuleren actie 
te ondernemen de stad te vergroenen en 

zodoende te zorgen voor een klimaatbe-
stendige en gezonde stad! Dit project wordt 
voor de helft van de capaciteit uitgevoerd in 
de 3 Haagse buurten om de transitie naar 
CO2-neutraal en klimaatadaptief te helpen 
uitvoeren door bewustwording en activering 
van bewoners in deze buurten.
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 Onze mensen, 
partners en  

 financiers

Afgelopen jaar hebben we DDH ontwikkeld 
tot een wendbare netwerkorganisatie met een 
relatief beperkte vaste kern en een flexibele 
schil. In 2018 voeren wij ons werk uit met  
een klein team van vaste medewerkers:  
Heleen Weening (directie), Charlotte Bos,  
Edwin Cornelissen, Evert Drewes, Amber van 
der Lans, Lennart van der Linde, Tom Golder 
(projecten), Anouk Dehue en Milou Verweij 
(communicatie) en Yvonne Bledoeg (admi-
nistratie). Germ van der Werf is als externe 
controller verbonden aan DDH. Daarnaast 
werken we met vrijwillig medewerkers  
(onder wie Dessu Dulla en Gerrit Jansen), 
studenten (afstudeerders en stagiairs), en 
een steeds groter wordende groep ‘associ-
ates’ (onder wie Reinder Boon, Sandra Nap 
en Linde Veger), en zelfstandig ondernemers.  
Zo kunnen we meebewegen met ontwikke-
lingen en veranderende vraag en behoeften 
vanuit de omgeving, en optimaal impact 
hebben in de stad. 

De Raad van Toezicht bestaat uit de  
volgende personen: Jan Schinkelshoek 
(voorzitter), René Dekeling, Leo Freriks, 
Willem Krzeszewski en Peter Smit.

Impact in de stad hebben we natuurlijk  
niet alleen, dat doen we samen met onze 
partners en lokale initiatiefnemers en buurt- 
en wijkinitiatieven. In 2018 continueren 
we onze samenwerking met: Bibliotheek 
Den Haag, Fonds 1818, Gemeente Den 
Haag, Haagse Hogeschool, Haagwonen, 
Hoogheemraadschap Delfland, MKB Den 
Haag, Museon, het Nutshuis, Omniversum, 
Platform Stad, Rabobank, ROC Mondriaan, 
Siemens, Staedion en talrijke CO2-compen-
satiepartners van het Klimaatfonds.

Ons werk wordt gefinancierd door Gemeente 
Den Haag en de Nationale Postcodeloterij, 
bijdragen van Fonds 1818, het Prins Bernhard 
Cultuurfonds en een aantal donateurs,  
en inkomsten uit opdrachten voor derden. 

Het totaal aan baten in de begroting 2018 
bedraagt € 1.803.000. € 527.000 Daarvan zijn
basisbijdragen van de gemeente (€ 480.000)
en de Nationale Postcodeloterij (€ 47.000).
€ 1.276.000 is afkomstig van projectsubsidies
en bijdragen, van de gemeente (€ 664.000),
Fonds 1818 (€ 10.000) en overige opdracht-
gevers (€ 85.000). Een deel van de project-
bijdragen zijn doorgeschoven vanuit 2017  
(€ 152.000). Voor details verwijzen we naar
de begroting 2018.
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Begroting  
2018

Prognose  
2017

Begroting  
2017

Realisatie  
2016

BATEN € € € €
Basis bijdragen

Gemeente Den Haag, basis - - - - - - 118.340

Gemeente Den Haag, activiteiten 480.000 480.000 480.000 361.660

Doorgeschoven - - - - - - 30.706

Nationale Postcode Loterij 46.500 46.800 46.800 46.800

526.500 526.800 526.800 557.506

Projectsubsidies en bijdragen

Gemeente Den Haag 664.010  542.105  473.000  174.250

Fonds 1818 10.300  75.803  59.000  16.231

Doorgeschoven 151.505 - - - - - - 

Overige bijdragen 84.535 171.410 121.290 253.769 

Nog te acquireren 365.962 - - - - - -

1.276.312 789.318 653.290 444.250

TOTAAL BATEN 1.802.812 1.316.118 1.180.090 1.001.756

LASTEN

Personeelskosten, vast 685.500 574.124 643.000 593.495

Personeelskosten, variabel 158.000 106.000 18.000 19.072

Huisvestingskosten 44.500 44.500 44.800 42.460

Organisatiekosten 86.100 89.185 91.150 100.593

Afschrijvingen 600 600  - - 773

Kosten activiteiten 819.965 494.287 375.850 242.789

1.794.665 1.308.696 1.172.800 999.182

Bedrijfsresultaat 8.147  7.422  7.290 2.574 

Financieringsresultaat - 500 - 500 - 500 - 772

RESULTAAT 7.647 6.922 6.790 1.802

BEGROTING
 Begroting over het boekjaar 2018 
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