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 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 klimaat
verandering, 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

Wij verlangen naar een stad 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 
regenbui niet direct tot wateroverlast leidt. Een hofstad zonder aardgas 
en zonder elektriciteit uit fossiele, vervuilende brandstoffen. Een duur
zame stad 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 maatschappelijke uitdagingen. Den Haag 
als heerlijke stad om te leven, ook voor toekomstige generaties, waar 
steeds meer mensen graag voor in beweging willen komen.

In het Den Haag van de toekomst voelen bewoners en ondernemers 
van Den Haag zich verantwoordelijk voor hun leefomgeving en dragen 
als vanzelfsprekend met duurzame maatregelen of gedrag bij aan hun 
wijk, buurt, straat of woning. 

Om deze droom te realiseren moet er heel wat gebeuren, maar het is 
haalbaar. Dat gaat over doelen stellen. En impact maken. Bovendien  
is het een verlangen dat door steeds meer mensen gedeeld wordt.  
In dit jaarplan beschrijven we hoe we samen met de mensen in de  
stad in 2019 toewerken naar onze droom. 
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 Onze missie en visie 

Steeds meer mensen in Den Haag  
komen in beweging om in de toekomst 
te kunnen leven in een schone stad en te 
wonen in een energiezuinige, comfortabele 
woning. Bijvoorbeeld door minder energie te 
gebruiken of over te stappen op duurzame 
energiebronnen, zoals zon, wind en warmte. 
Of door voor meer groen in de wijk te zorgen 
en tegels in eigen voor of achtertuin te  
vervangen door planten. Of door afval  
te scheiden en met een eigen tas bood
schappen te doen. Van kleine stappen, tot 
grote sprongen. De een doet het vanwege 
het milieu, de ander met het oog op de ge
zondheid, de portemonnee of het comfort.  
Zoveel mogelijkheden, zoveel beweeg
redenen. Iedereen kan bijdragen. 

Het aantal mensen dat nu al bijdraagt aan 
een duurzame stad, en niet wacht op een 
gestelde deadline in de toekomst of op wat 
anderen doen, groeit. Die beweging willen 
we aanjagen en groter maken, zodat Den 
Haag in de toekomst die duurzame stad is 
waar het goed leven is voor alle Hagenaars 
en waarin iedereen als vanzelfsprekend doet 
wat hij kan op het gebied van ecologische 
en maatschappelijke ‘volhoudbaarheid’.
Wij geloven dan ook dat mensen de drijven
de 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 
daarvoor aan de slag wil gaan en in bewe
ging komt. 

In 2019 bouwen we verder aan waar we in 
2018 mee zijn begonnen; het vergroten van 
onze impact. Dit doen we door focus aan te 
brengen in onze werkzaamheden en door in 
de uitvoering van onze activiteiten te sturen 
op resultaat. We doen dit vanuit een onafhan
kelijke positie en richten ons op bewoners en 
ondernemers in de stad. De activiteiten die 
we uitvoeren in 2019 zijn gefocust op het 
realiseren van een CO2neutrale en klimaat
adaptieve stad.

De kern van ons werk gaat daarmee over 
de vraag hoe we bewoners en ondernemers 
kunnen stimuleren en ondersteunen om duur
zaam aan de slag te gaan. Hiervoor hebben 
we in 2018 doelgroep en activeringsonder
zoek laten uitvoeren voor Den Haag algemeen 
en voor drie buurten in het bijzonder, te weten 
Koningsplein en omgeving, Molenwijk/Punt
park (Noordpolderbuurt) en MoerwijkOost. 
Dit zijn de drie buurten waar we in het kader 
van ons meerjarig project Nieuwe Energie en 
Groen in de Buurt gestuurd door bewoners 
en hun belangen de (energie)transitie in de 
buurt helpen uitvoeren.

Bijna 80% van de inwoners van Den  
Haag vindt dat het verduurzamen van de 
woningen noodzakelijk is om de samen
leving leefbaar te houden. Meer dan 60% 
van deze mensen is daarbij bereid om zelf 
tijd te investeren in het verduurzamen van 
de woning. Echter, om de stap te zetten  
van ‘vinden dat het moet’ en ‘bereid zijn  
zelf tijd te investeren’ naar het daadwerkelijk 
doen, moeten nog wel wat obstakels worden 
weggenomen, blijkt uit het onderzoek. Door 
onzekerheden weg te nemen, het makkelijk 
te maken en een persoonlijke benadering 
te kiezen waarbij aangesloten wordt op het 
dagelijks leven kunnen we het best helpen 
om iemand de stap naar ‘duurzaam doen’  
te laten zetten.
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Om inzichtelijk te maken welke stappen  
er te zetten zijn, hebben we in 2018 een  
activatieladder geformuleerd. Deze is ook 
als uitgangspunt gebruikt voor het genoem
de doelgroep en activeringsonderzoek. 

Ik doe het en wil  
weten wat ik nog 
meer kan doen

Ik doe het

Ik wil er meer  
over weten

Ik ben me  
ervan bewust

Ik ben me er  
niet van bewust

1 2 3 4 5

Kenmerk: heeft er 
nooit over nagedacht 
of hij duurzaam of  
niet duurzaam is. 

 Bewust maken 
door concrete 
voorbeelden te 
laten zien, aanslui
tend bij de leef en 
belevings wereld van 
de doelgroep. Laat 
het zien, of ervaren. 
Doe dat aan de hand 
van voorbeelden en 
verhalen van mensen 
waarmee de doel
groep zich kan of  
wil identificeren.

Kenmerk: weet 
dat duurzaamheid 
belangrijk is of wordt 
gevonden. Maar  
meer ook niet.

 Open in gesprek 
gaan, vragen wat 
de doelgroep ervan 
weet/van vindt/bij 
voelt. Luisteren.  
Waar zit aarzeling, 
angst, weerstand? 
Aansluiting zoeken  
bij het dagelijks leven. 
Positief reageren  
op wat de doelgroep 
aangeeft al te weten, 
daarop aansluiten en 
aanbieden er nog iets 
meer over te vertellen.

Kenmerk: geeft blijk 
geïnteresseerd te zijn 
in wat hij kan doen.

 Waarderen dat 
blijk gegeven wordt 
van interesse in duur
zaamheid. Vragen en 
luisteren. Waar is de 
doelgroep in geïnte
resseerd en waarom? 
Niet overvoeren, 
kleine stappen, de 
doelgroep bepaalt  
het tempo. Vragen 
wat de doelgroep 
nodig heeft om  
daadwerkelijk actie  
te nemen en daar  
op inspelen. 

Kenmerk: geeft  
voorbeeld(en) van  
eigen duurzaam  
gedrag of handelen. 

 Waarderen en 
aanmoedigen dat de 
doelgroep blijk geeft 
al duurzaam aan de 
slag te zijn. Hoe klein 
of groot dat ook is. 
Ze laten vertellen 
wat ze doen. Vragen 
naar beweegredenen. 
Bevestigen dat het 
een goede, legitieme 
reden is. Vragen of 
ze nog meer zouden 
willen doen. 

Kenmerk: is duur
zaam bezig, maar  
wil graag meer doen.

 Voorbeelden geven 
en suggesties doen 
voor wat ze nog 
meer kunnen doen. 
Bijvoorbeeld door ook 
andere thema’s dan 
waarop ze al bezig 
zijn onder de aan
dacht te brengen. 

Een volgende stap 
is natuurlijk dat ze 
bovenop wat ze al 
deden nóg meer  
gaan doen. Daar
naast kan het zijn  
dat ze graag in 
contact willen komen 
met gelijkgestemden 
en misschien wel 
gezamenlijk op  
buurtniveau aan  
de slag willen gaan.

 

Activatieladder De onderzoeksresultaten en de activatie
ladder staan aan de basis van onze activi
teiten in 2019. We helpen en stimuleren met 
onze activiteiten mensen om een volgende 
stap zetten op de activatieladder. Daarbij  
ligt de focus op de stappen naar ‘ik doe 
het’ (4) en ‘ik doe het en wil weten wat ik 
nog meer kan doen’ (5). Dit is in lijn met 
onze focus op de koplopers en voorlopers 
als doelgroep. Als we het over koplopers 
hebben, bedoelen we de doelgroep die we 
doorgaans goed via onze kanalen weten  
te bereiken en al duurzaam aan de slag is. 
Volgens de innovatiecurve van Rogers geldt 
dat voor 16% van de mensen (innovatoren 
en pioniers). De voorlopers zijn de mensen  
die op zich wel duurzaam aan de slag  
zouden willen, maar dat nog niet zijn. Dit  
is 34% (de early majority volgens Rogers).  
Om voorlopers mee te krijgen, kan het zicht
baar maken de positieve ervaringen van de 
koplopers helpen, maar achterhalen wat  
de groep tegenhoudt en daarop aanhaken  
is vaak nog veel belangrijker.

Strategisch zetten we in 2019 in op  
de (door)ontwikkeling van producten  
en diensten die succesvol bijdragen aan  
het duurzaam in beweging brengen van  
bewoners, ondernemers en organisaties.  
Bij het werken aan projecten gaan we in 
2019 producten en diensten standaardi
seren. Zo ontstaat er een portefeuille van 
DDHdiensten waarvan partijen in de stad 
gebruik kunnen maken en waarmee zij bij
dragen aan de grote opgave: verduurzaming 
van Den Haag. Dankzij de doorontwikkeling 
en aanscherping van activiteiten vergroten 
we met partners in de stad onze impact  
en versterken we het fundament van onze 
organisatie. 

Ook in 2019 kunnen mensen in de stad 
met Duurzaam Den Haag rekenen op een 
onafhankelijke betrouwbare partner waar
bij je terecht kunt als je duurzaam aan de 
slag bent of wil, initiatieven hebt voor een 

CO2neutrale en klimaatadaptieve stad  
of werk wil maken van de uitvoering van  
de (energie)transitie in de buurt. 

 Ons werk
 
Om impact te maken, voeren we activiteiten 
uit die we hebben onderverdeeld in drie 
pijlers:

1) Loket en Platform
2) Ondersteuning impactvolle initiatieven  

uit de stad
3) (Energie)transitie in drie focusbuurten

Al onze activiteiten in de pijlers worden  
ondersteund door de basisactiviteiten:
• Ontwikkeling van gestandaardiseerde 

diensten en producten
• Doelgroepactivatie, ondersteund door 

corporate communicatie

In lijn met ons streven naar impact en het 
sturen op resultaat is het uitgangspunt tel
kens: wat is de maatschappelijke meerwaar
de voor de stad die we met de betreffende 
pijler en de daarmee samenhangende acti
viteiten bereiken? Daarom is voor elke pijler 
een impact statement geformuleerd. Deze 
impact statements zijn vanzelfsprekend  
verbonden aan onze missie en visie.

Voor de omschrijving van ons werk hanteren 
we de volgende structuur: 
1. Impact statement, als het vertrekpunt  

dat omschrijft welke maatschappelijke 
meerwaarde we nastreven;

2. De pijler, een korte omschrijving van  
het cluster van activiteiten; 

3. Indicatoren en beoogde resultaten, die  
de geclaimde impact meetbaar maken;

4. Activiteiten, omschrijving van de werk
zaamheden.
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NB. Een individu kan voor verschillende 
thema’s ook op verschillende treden van 
de ladder staan. Je kan bijv. enorm bezig 
zijn met het besparen/opwekken van 
energie en tegelijkertijd helemaal niks  
aan afvalscheiding doen.

‘Om in de toekomst te kunnen wonen en 
leven in een schone en prettige stad, is het 
nodig je verantwoordelijk te voelen voor je 
leefomgeving en bij te dragen aan je wijk, 
buurt, straat of woning door het nemen van 
duurzame maatregelen en met je gedrag.’



 
Impact statement 1
Bewoners en ondernemers van Den  
Haag voelen zich gestimuleerd om duur-
zaam aan de slag de te gaan en gesteund 
als ze daarbij tegen vragen en obstakels 
aanlopen.

 

 Pijler 1: Loket- en Platform
Deze pijler gaat over het activeren en on
dersteunen van bewoners en ondernemers 
in het zetten van een stap naar duurzame 
maatregelen en/of duurzaam gedrag. Men
sen kunnen via verschillende kanalen bij ons 
terecht om on en offline vragen te stellen 
en antwoorden te vinden, te zien én te láten 
zien wat er in de stad al gebeurt (inspiratie 
en sociaal bewijs) en te vinden wat ze nodig 
hebben om de stap naar verduurzaming ook 
daadwerkelijk te nemen.

Indicatoren en beoogde resultaten: 
• Activatie → Het percentage bewoners  

dat na deelname aan de activiteiten/ 
gebruikmaking van de diensten uit Pijler 1 
een volgende stap op de activatieladder 
zet. (25% van 1000 mensen waarvan  
minimaal 100 geënquêteerden).

• Groei community → Het aantal personen  
in de community stijgt met 10% en de 
betrokkenheid bij de online content  
groeit met 20%.

• Energiezuinigere woningen → Het aantal 
bewoners dat na deelname aan de acti
viteiten /gebruikmaking van de diensten 
uit Pijler 1 een (extra) energiebesparende 
maatregel heeft toegepast in zijn woning. 
(50% van 1000 mensen waarvan minimaal 
100 geënquêteerden).

• Betere leefomgeving → Het percentage 
bewoners dat na deelname aan de acti
viteiten /gebruikmaking van de diensten 
uit Pijler 1 de directe leefomgeving als 
schoner, groener of duurzamer ervaart.  

 (30% van 1000 mensen waarvan  
minimaal 100 geënquêteerden).

• Kennisverbreding → Het percentage  
bewoners dat na deelname aan de  
acti viteiten /gebruikmaking van de dien
sten uit Pijler 1 aangeeft meer kennis  
te hebben op het gebied van duurzaam 
doen. (75% van 1000 mensen waarvan 
minimaal 100 geënquêteerden).

• Gedragsverandering → Het percentage 
bewoners dat na deelname aan de activi
teiten na/gebruikmaking van de diensten 
uit Pijler 1 een voorbeeld kan geven van 
hoe ze duurzamer zijn gaan gedragen. 
(50% van 1000 mensen waarvan  
minimaal 100 geënquêteerden).

Activiteiten:
• Organiseren wekelijkse Eerste Hulp  

bij Duurzaamheid inloopspreekuren.
• Aanbieden maandelijks activiteiten bij 

spreekuurlocaties ((kinder)workshops, 
prestentaties, excursies. 

• Promoten en beheren Platform  
070Groenekampioenen.

• Organiseren 2x Energie Bootcamps  
(zoals in 2018) en 2x een ‘lightversie’  
van de Energie Bootcamps op een  
kleiner festival of wijkfeest.

• Met het Mobiele Loket 8 x aanwezig  
zijn bij wijkevenementen.

• Bijhouden van veel gestelde vragen pagina 
op de website van Duurzaam Den Haag

• Opstellen van een standaard vragenlijst 
waarmee we deelnemers aan onze  
activiteiten bevragen.

• Voor de communityleden van het plat
form organiseren twee keer een ‘offline’ 
community event en om bezoekers van 
het Mobiele loket en de inloopspreekuren 
de gelegenheid te bieden om kennis en 
ervaring uit te wisselen en een podium  
te bieden, organiseren we minimaal  
één bijeenkomst.

 
Impact statement 2
Impactvolle initiatieven van bewoners en 
ondernemers die de stad CO2-neutraal en 
klimaatadaptief maken worden versterkt  
en boeken sneller resultaat. 

 

 Pijler 2: Ondersteuning  
impactvolle initiatieven uit  
de stad
Deze pijler is gericht op (collectieve)  
initiatieven van bewoners en/of onderne
mers die bijdragen aan het CO2neutraal  
of klimaatadaptief maken van Den Haag. 
De ondersteuning kan verschillende vor
men aannemen maar is vaak een bijdrage 
in uren of in geld. De uren worden ingezet 
om een idee of plan te helpen ontwikkelen, 
uit te voeren of op te schalen. De financiële 
ondersteuning betreft een bijdrage uit het 
Klimaatfonds Den Haag. Het Klimaatfonds 
maakt collectieve projecten sneller rendabel 
en draagt daarmee bij aan het versnellen 
van CO2neutrale energieopwekking. 

Indicatoren en beoogde resultaten: 
• Energiezuinigere woningen → Het realiseren 

van 400 woningen waarin energiebespa
rende maatregelen zijn getroffen. 

• Bewustzijn over gevolgen verstening  
en betrokkenheid (stap 2 en 3 activatie
ladder) → 1.500 Haagse gezinnen zijn  
betrokken bij een vergroeningsactie bij 
hun eigen (gevel)tuin, school, werk of  
andere organisatie.

• Vergroening van de stad → 20.000 stenen 
zijn omgeruild voor planten.

Activiteiten:
• Opzetten van collectieve acties en  

stimuleren van individuele maatregelen 
met 10 buurtinitiatieven en ondernemers, 
in nauwe samenwerking met de Werkgroep 
Duurzame Haagse Warmte, zo mogelijk 
met bijdrage vanuit het Klimaatfonds.

• Bieden van ondersteuning aan bewoners
initiatieven via het knipkaartmodel.

• Het ontwikkelen van producten en  
diensten met ondernemers, die bewoners 
helpen om duurzame maatregelen te ne
men ter bevordering van CO2neutraliteit 
en klimaatadaptiviteit.

• Het uitvoeren van Operatie Steenbreek  
en het inzetten van vergroeningsacties 
rond groene daken en verticaal groen.

• Uitvoeren van werkzaamheden van het 
Klimaatfonds Den Haag om financiële 
ondersteuning te bieden aan collectieve 
energieprojecten.

• Opzetten collectieve inkoopacties in  
samenwerking met het HWI met inzet  
van kennis en expertise uit de werkgroep. 

• Ontwikkelen werkgroep zonnedaken 
waarmee bewoners zonder dak ook  
mogelijkheid hebben om zonnestroom  
op te wekken.

• Starten werkgroep vergroening met een 
focus op het realiseren van onttegeling, 
groene daken en verticaal groen. 

• Om de leden van de werkgroepen gelegen
heid te bieden om kennis en ervaring uit te 
wisselen en een podium te bieden, organi
seren we enkele netwerkbijeenkomsten.

 
Impact statement 3
Bewoners en ondernemers in de buurten 
Koningsplein en omgeving, Molenwijk/
Puntpark en Moerwijk–Oost voelen zich 
gedeeld eigenaar van de energietransitie  
in hun buurt. 

 Pijler 3: (Energie)transitie  
in drie focusbuurten
De derde pijler wordt gevormd door het 
project Nieuwe Energie en Groen in de 
Buurt (NEGB) en richt zich op de (energie)
transitie in drie specifieke buurten. Dat zijn: 
de Koningspleinbuurt (met voornamelijk 

Jaarplan DUURZAAM DEN HAAG 2019 98



het benaderen van relevante stakeholders 
zoals woco’s, zorgcentra, supermarkten 
en VVE’s.

• Het ontwikkelen van een aanpak voor ver
groening met verantwoordelijke personen 
bij de stakeholders op basis van onder
houdsplannen en ambities voor  
vergroening.

• Door het organiseren van voorlichtings
bijeenkomsten m.b.t. groene daken en 
groene gevels in elk van de drie buurten

• Door te starten met de vergroening van 
tuinen en geveltuinen met inzet van  
Operatie Steenbreek in samenwerking  
de buurtbewoners en ondernemers.

Opstarten van twee Buurtleerwerkplaatsen
• We organiseren de economische activiteit 

in de overgang naar een CO₂neutrale 
buurt wat betreft eigenaarschap van en 
voor de buurt.

• We ontwikkelen een businesscase die ten 
grondslag ligt aan de Buurtleerwerkplaats

• We beginnen vast door opleiding en in
vulling van arbeidsplaatsen voor mensen 
uit de buurt te organiseren bij uitvoerende 
bedrijven.

Eigenaarschap Buurtteams en ontwikkeling 
buurtplannen
• Organiseren we een opleiding voor de 

buurtteams ten aanzien van teamvorming 
en effectieve inzet van aanwezige capaci
teiten.

• Creëren we scherper zicht op de rol van 
buurtteam door de uitganspunten hiervoor 
te onderstrepen in een werksessie.

• Voeren we per buurt een 0meting uit ten 
aanzien van het buurtplan waarin we on
derzoeken of bewoners bekend zijn met 
de inhoud van het buurtplan, ze er zich  
in herkennen, of ze het gevoel hebben 
gehad eraan te hebben bijgedragen en  
in hoeverre ze zich als ambassadeur voor 
de plannen willen opwerpen en mee willen 
werken aan de uitvoering.

• Organiseren we een vervolg op de HK100 

bijeenkomsten van 2018, naar aanleiding 
van de inhoudelijke punten die hierin zijn 
gerapporteerd.

• Starten de buurtteams met het concreet 
uitwerken van het buurtplan op (tenminste 
een van) de volgende onderwerpen:  
vergroening, aanpak VvE’s, stimuleren 
elektrisch koken en sociale waarde.

Realiseren van extra financiering
• Opstellen plan van aanpak ten  

aanzien van de financiële strategie.
• Financiële strategie (acquisitie richting 

potentiële financiers) uitvoeren.

Onze basisactiviteiten
Duurzaam Den Haag heeft twee basis
activiteiten gedefinieerd, te weten Ontwik
keling van gestandaardiseerde producten 
en diensten en Doelgroepactivatie. Beiden 
vormen de kern van onze organisatie en zijn 
essentieel voor het succesvol kunnen uit
voeren van onze missie en het behalen van 
de resultaten genoemd in de drie pijlers.  
Als basisactiviteiten staan ze ten dienste  
van de gehele organisatie voor het gehele 
palet aan activiteiten en diensten. Ze worden  
ondersteund door Corporate communicatie.  

Ontwikkeling gestandaardiseer-
de producten en diensten
In 2019 maken we tijd vrij om naast de  
uitvoering van activiteiten gericht te werken 
aan het standaardiseren van producten en 
diensten waar ook andere partijen (waar
onder bewonersinitiatieven) in Den Haag 
gebruik van kunnen maken ten behoeve  
van de grote opgave: verduurzaming van  
de stad en de energietransitie. Daarmee  
creëren we waarde voor Den Haag: succes
volle aanpakken en methodieken kunnen 
worden gekopieerd, herhaald en opgeschaald 
omdat verschillende partijen in de stad  
ermee aan de slag kunnen. De werking  
van Haagse Krach!
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koplopers) en in Molenwijk/Puntpark en 
MoerwijkOost (waar we ons richten op de 
voorlopers). We doen dat op de manier die 
kenmerkend is voor Duurzaam Den Haag; 
vertrekkend vanuit het geloof in Haagse 
Krach en met als doel om bewoners en  
ondernemers vanuit gedeeld eigenaarschap 
aan het stuur te zetten. In het uitvoeren van 
het project werken we heel gericht volgens 
de activeringstrategie die in 2018 specifiek 
voor de drie buurten is onderzocht en zet
ten we in nauwe samenwerking met de drie 
buurten steeds volgende stappen op weg 
naar een CO2neutrale en klimaatadaptieve 
buurt. Daarbij creëren we ook waarden die 
voor de bewoners van belang zijn zoals 
werkgelegenheid, opleiding en inkomen.  
Zo gebruiken we de energietransitie als  
hefboom voor de transitie van de buurt.

Het project Nieuwe Energie en Groen in de 
Buurt is een langlopend project waar een 
groot deel van de capaciteit van Duurzaam 
Den Haag naar toe gaat. Het raakt aan de 
grootste opgave voor Den Haag waar het 
gaat om verduurzaming, namelijk het ver
duurzamen van de gebouwde omgeving.  
De doelstelling van het project in 2028 is  
dat de die buurten, bestaand uit 10.000  
huizen en utiliteitsgebouwen CO2neutraal 
en klimaatadaptief zijn en dat gedeeld  
eigenaarschap is georganiseerd. Om daar  
te komen zijn we in 2017 begonnen met  
de kwartiermakersfase en het opstarten  
van processen in de drie buurten om te 
gaan verduurzamen. 

Indicatoren en beoogde resultaten: 
• Aardgasvrije woningen → Bewoners of 

gebruikers van 50 woningen verdeeld over 
de drie buurten gebruiken geen aardgas 
meer.

• Vergroening → Er is door bewoners en 
ondernemers 1.750 m2 vergroend in drie 
buurten door middel van onttegeling, 
groene daken of verticaal groen.

• Samenwerking → Er is in 2 buurten een 

Buurtleerwerkplaats opgestart, dat is een 
fysiek gebouw waar mensen uit de buurt 
terecht kunnen om te participeren, leren 
en werk te vinden in relatie tot de energie
transitie in hun buurt.

• Verantwoordelijkheid en activatie →  
De drie buurtteams die al actief zijn  
in de buurten voelen zich eigenaar van 
|het buurtplan dat in 2018 is gemaakt  
en geven hier concreet inhoud aan op de 
onderwerpen vergroening, aanpak VvE’s, 
stimuleren elektrisch koken en sociale 
waarde die nader wordt bepaald door  
de buurt.

• Financiële middelen → Het organiseren 
van € 500.000 aan de benodigde extra 
financiering.

Activiteiten:
50 gasloze woningen
• Door het opschalen van de gestarte pilots 

uit 2018 en het ontwikkelen van nieuwe 
pilots in 2019. In 2018 is gestart met drie 
pilots: Realisatie van laagtemperatuurver
warming in het plafond in een utiliteits
gebouw (Molenwijk), het realiseren van 
laagtemperatuurverwarming in het plafond 
in een woonhuis (MoerwijkOost) en het 
installeren van geluidloze warmtepompen 
in 2 woningen (Koningsplein e.o.).

• Voorsorterend op verdere groei na 2020 
brengen we alvast de onderhoudsplannen 
van woningcorporaties voor de drie  
buurten in kaart en ontwikkelen we een 
strategie voor het gasloos maken van 
deze woningen.

• Ontwikkelen we een financiële strategie 
voor eigenaren van particulier vastgoed 
voor de loskoppeling van het aardgas.

• Ontwikkelen we met input van VvE’s uit  
de buurten een handleiding voor VvE’s 
voor het verduurzamen van hun vastgoed.

1750m2 vergroenen
• Per buurt in beeld welke mogelijkheden  

er zijn om te vergroenen door een inventa
risatie te doen met het buurtteam en door 



Om het ontwikkelen van producten en dien
sten gestructureerd aan te pakken hebben 
we in 2018 geleerd hoe we het ontwikkel
traject van nieuwe producten en diensten 
kunnen opknippen in verschillende fasen. 
Op deze manier, en in steeds meer detail, 
worden de risico’s naar beneden gebracht 
en de levensvatbaarheid van het product of 
de dienst vergroot. In 2019 brengen we het 
geleerde in de praktijk. Het uitgangspunt 
hierbij is dat elke activiteit die we in 2019 
uitvoeren in de basis een vorm van product 
of dienst kan zijn die breder ter beschikking 
kan worden gesteld aan partijen die actief 
een rol vervullen bij de verduurzaming van 
de stad en de energietransitie in Den Haag 
en – tegen vergoeding – aan partijen buiten 
Den Haag (in de regio).

Beoogde resultaten: 
• Waardevalidatie van onze producten  

en diensten aan de hand van gegevens  
uit literatuur, uit vergelijkingen met de 
praktijk en door voor te leggen aan  
beoogde gebruikers van het product  
of de dienst. 

• Selectieprocedure om te bepalen  
welke producten en diensten (door) te 
ontwikkelen en in de markt te zetten.

• Selectie van 3 potentiële producten  
waarmee we het ontwikkeltraject  
doorlopen om zodoende te leren  
en ervaring op te doen (in Q1 2019).

• 10 Producten of diensten in het proces 
van gestructureerde ontwikkeling  
(Q2 t/m Q4 van 2019).

Activiteiten:
• Het ontwikkelen van producten en  

diensten via het proces van gestructureer
de productontwikkeling.

• Het presenteren van onze producten  
en diensten op 3 tot 5 relevante bijeen
komsten waar partijen zijn die met onze 
gestandaardiseerde producten en dien
sten potentiele opdrachtgevers zijn.

• We presenteren onze aanpak voor  

het vormgeven van de energietransitie 
inclusief gestandaardiseerde producten 
en diensten in 3 tot 5 publicaties.

• We adviseren een andere gemeente  
rond onze methodiek met betrekking  
tot het inzetten van burgerkracht door 
middel van een adviseur. 

Doelgroepactivatie
Het onderzoek uit 2018 dat in het kader  
van Doelgroepactivatie is uitgevoerd, heeft 
inzichtelijk gemaakt dat mensen duurzaam 
in beweging brengen maatwerk vereist. 
De ene wijk is de andere niet, net als dat 
het van elke doelgroep van belang is na te 
gaan hoe het dagelijks leven eruit ziet, waar 
prioriteiten liggen en waar weerstand zit als 
het gaat om duurzaam gedrag. Waar de ene 
doelgroep warm voor loopt, kan voor de 
andere doelgroep soms juist een reden  
zijn om de hakken in het zand te zetten. 

Dat vereist van DDH een andere manier  
van kijken, luisteren en werken. Nog meer 
dan al het geval was, vergt het een persoon
lijke en menselijke aanpak. Het vraagt van 
de organisatie om duurzame relaties aan te 
gaan en aansluiting te zoeken bij het dage
lijks leven van mensen. Een werkwijze die  
in lijn is met onze kernwaarden en waarin 
we ons in 2019 verder ontwikkelen. Doel
groepactivatie is het fundament onder de 
activiteiten die we uitvoeren en draagt daar
mee altijd direct of indirect bij aan het beha
len van de resultaten in het jaarplan. Mede 
dankzij de basisactiviteit Doelgroepactivatie 
heeft Den Haag een organisatie die met  
een palet aan activiteiten, boodschappen  
en tools individuen en groepen duurzaam  
in beweging kan brengen.

Beoogde resultaten: 
Voor de koplopers in de stad (de groep  
die duurzaam aan de slag is of wil):
• Totaalpakket ontwikkeld en in gebruik 

waarmee – in samenwerking met  

kennispartners en lokale aanbieders –  
1) onzekerheid wordt weggenomen met 
betrouwbare informatie over duurzame 
maatregelen, 2) vraag en aanbod bij  
elkaar komt, om 3) bewoners en onder
nemers in Den Haag de stap te laten 
zetten van ‘geïnteresseerd zijn’ naar 
‘duurzaam doen’ of van ‘duurzaam doen’ 
naar ‘nóg meer doen’. DDH onderzoekt 
de mogelijkheden om zich te ontwikkelen 
tot ‘Duurzame Consumentenbond’.

Voor de voorlopers in de stad (de groep  
die nog niet duurzaam aan de slag is of wil):
• Methodiek ontwikkeld en in gebruik om 

doelgroepen voor wie duurzaam doen 
(nog) geen vanzelfsprekendheid is te  
bewegen tot een volgende stap op de 
activatieladder.

Activiteiten:
• In kaart brengen welke competenties DDH 

in huis moet hebben om doelgroepen te 
activeren door een inventarisatie hiervan 
op te stellen. 

• Organiseren van een training content 
creatie om doelgroepen goed te kunnen 
bereiken.

• We maken op basis van het doel
groepactivatieonderzoek uit 2018 een 
overzicht van de prioriteiten uit het dage
lijks leven van mensen die we koppelen 
aan duurzame handelingsperspectieven.

• Verdiepingsslag maken op de resultaten 
uit het 5plus1 onderzoek uit 2018 door 
een analyse te maken van de grootste/
belangrijkste doelgroepen per buurt, voor 
welke thema’s deze groepen warmlopen 
en waar weerstand zit. De resultaten uit 
deze analyse zijn input voor de active
ringsstrategie per buurt.

• We maken een plan waarin staat wie van 
de medewerkers op welke wijze zijn/haar 
competenties uitbreidt of aanscherpt.

Ondersteuning vanuit Corporate  
Communicatie
In lijn met de ambities van Duurzaam Den 
Haag zetten we corporate communicatie in 
om meer zichtbaar te maken wie we zijn en 
wat we doen om de Haagse krach beweging 
van mensen in Den Haag die duurzaam  
(willen) doen te stimuleren en ondersteunen 
en daarmee meer impact te realiseren. 

Beoogd resultaat:
• Het percentage bewoners dat Duurzaam 

Den Haag kent als organisatie waar je 
terecht kunt als je duurzaam aan de slag 
wilt of bent groeit met 10%.

Activiteiten:
• We zetten onze online en offline corporate 

communicatiemiddelen, waaronder de 
website, social mediakanalen, nieuws
brief, jaarplan en jaarverslag en bijeen
komsten, gerichter in om de bekendheid 
van ons aanbod voor het stimuleren  
en ondersteunen van Haagse Krach te 
vergroten bij initiatiefnemers en andere 
partijen die een actieve rol hebben bij  
de verduurzaming van Den Haag en de 
energietransitie.

• Medewerkers presenteren meer dan  
voorheen op bijeenkomsten het Duurzaam 
Den Haagaanbod en nemen initiatief om 
hierover in publicaties te vertellen.

• Met de doelgroepactivatieonderzoeks
resultaten als uitgangspunt laten we 
onze communicatie beter aansluiten bij 
bestaande en nieuwe doelgroepen: de 
koplopers en voorlopers. We kruipen als 
het ware in de huid van de buurtbewoners 
en buurtondernemers. 

• We gaan structureel samenwerken met  
focusgroepen: groepen van 6 – 10 mensen 
die gezamenlijk hun visie op de commu
nicatie vanuit DDH naar de buurt geven. 
Als bewoner of ondernemer helpen zij ons 
in te leven en communicatiemiddelen op 
maat te kunnen bieden. 
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 Onze mensen,  
 partners en  
 financiers

In 2019 voeren wij ons werk uit met een 
team van vaste medewerkers (thans 9.3 fte): 
Heleen Weening (directie), Reinder Boon, 
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 (administratie). Om ook 
ten aanzien van onze personele component 
verder te blijven ontwikkelen is in 2018 inge
zet op de uitvoering van een ‘vlootschouw’ 
waarbij gekeken wordt naar competenties, 
ontwikkelingsperspectief etc. van onze  
medewerkers in relatie tot de meerjaren
doelstellingen van DDH. In 2019 zullen  
de uitkomsten hiervan worden uitgewerkt  
in ons personeelsbeleid. 

Naast dit vaste team zijn de volgende  
mensen betrokken. Germ van der Werf is 
als externe controller verbonden aan DDH. 
Daarnaast werken we met vrijwillig mede
werkers, studenten (afstudeerders en stagi
airs), en een steeds groter wordende groep 
‘associates’ 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. 

In 2019 willen we twee nieuwe mensen  
aantrekken om DDH te versterken. Enerzijds 
is er het plan om een business developer 
aan te stellen en anderzijds wordt ingezet op 
de aanstelling van een projectondersteuner.  
De eerste zal zich moeten bezighouden met 
de ontwikkeling van gestandaardiseerde 
diensten en producten waar ook andere 
partijen in de stad gebruik van kunnen ma
ken, en de ontwikkeling van new business, 
gericht op de toekomst, maar zal daarnaast 

ook in de reguliere activiteiten meedraaien. 
De projectondersteuner krijgt als rol het 
ondersteunen van de projectleiders in de 
uitvoering van de activiteiten. Bedoeling is 
dat de projectleiders worden ontlast door 
zaken buiten de directe uitvoering bij de 
ondersteuner neer te leggen waarmee we 
tegelijkertijd een verlaging van de personele 
kosten in de projecten kunnen realiseren  
en een verhoging van de effectiviteit van  
de projectleiders, die zich bovendien meer 
kunnen gaan toeleggen op (door)ontwikke
ling van activiteiten en gestandaardiseerde 
producten en diensten.

De Raad van Toezicht bestaat in 2019  
uit de volgende personen: René Dekeling, 
Leo Freriks, Willem Krzeszewski en Peter 
Smit. Jan Schinkelshoek neemt per 1 januari 
2019 afscheid als voorzitter van de Raad 
van Toezicht. Dan eindigt zijn zittingstermijn. 
De Raad van Toezicht heeft Peter Smit ge
kozen om Jan Schinkelshoek op te volgen 
als voorzitter. Met ingang van die datum  
zal een nieuw lid van de Raad van Toezicht 
worden benoemd. 

Impact in de stad hebben we natuurlijk  
niet alleen, dat doen we samen met onze 
partners en lokale initiatiefnemers en buurt 
en wijkinitiatieven. In 2019 continueren we 
onze samenwerking met vele partners in 
de stad, waaronder: Bibliotheek Den Haag, 
Fonds 1818, Gemeente Den Haag, Haagse 
Hogeschool, Haagwonen, Hoogheemraad
schap Delfland, MKB Den Haag, Museon, 
het Nutshuis, Omniversum, PEP, Platform 
Stad, Rabobank, ROC Mondriaan, Siemens, 
Staedion, Vestia en talrijke CO2compensa
tiepartners van het Klimaatfonds.

Ons werk wordt gefinancierd door Gemeente 
Den Haag en de Nationale Postcodeloterij, 
bijdragen van Fonds 1818, een aantal dona
teurs, en inkomsten uit opdrachten voor  
derden. Dit jaar zetten we in op acquisitie 
van bijdragen aan onze activiteiten en  

opdrachten van derden, waaronder  
financiering van Fonds 1818.

Het totaal aan baten in de begroting  
2019 bedraagt € 1.77 miljoen. € 527.000 
Daarvan zijn basisbijdragen van de gemeente  
(€ 480.000) en de Nationale Postcode loterij 
(€ 47.000). € 1.24 miljoen is afkomstig  
van projectsubsidies en bijdragen, van de  
gemeente (€ 689.000), en overige opdracht
gevers (€ 24.000), € 530.000 nog te acqui
reren. Voor details verwijzen we naar de 
begroting 2019. 



16 Jaarplan DUURZAAM DEN HAAG 2019 17

Begroting  
2019

Prognose  
2018

Begroting  
2018

Realisatie  
2017

BATEN € € € €
Basis bijdragen

Gemeente Den Haag, activiteiten 480.000 480.000 480.000 480.000

Doorgeschoven       (31.078)

Nationale Postcode Loterij 46.800 65.563 46.500 28.037

526.800 545.563 526.500 476.959

Projectsubsidies en bijdragen

Gemeente Den Haag 689.000 664.480 664.010 544.745

Fonds 1818   38.056 10.300 45.455

Doorgeschoven   75.775 151.505 (180.031) 

Overige bijdragen 24.000 152.448 84.535 155.451

Nog te acquireren 529.715   365.962  

1.242.715 930.759 1.276.312 565.620

TOTAAL BATEN 1.769.515 1.476.322 1.802.812 1.042.579

LASTEN

 

Personeelskosten, vast 875.500 661.513 685.500 578.575

Personeelskosten, variabel 11.500 80.000 158.000 53.168

Huisvestingskosten 45.900 44.788 44.500 42.807

Organisatiekosten 111.450 84.763 86.100 78.251

Afschrijvingen 2.000 2.000 600 598

Kosten activiteiten 714.585 576.114 819.965 279.389

1.760.935 1.449.178 1.794.665 1.032.788

Bedrijfsresultaat 8.580 27.144 8.147 9.791

Financieringsresultaat (500) (500) (500) (403)

RESULTAAT 8.080 26.644 7.647 9.388

BEGROTING
 

 Begroting over het boekjaar 2019 
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