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OBJECTIVE (2022): DDH is de toonaangevende deskundige organisatie in Den Haag op het gebied bewonersparticipatie bij de vormgeving en uitvoering van 

de energietransitie, het klimaatadaptief maken van de stad en het stimuleren van eigenaarschap van bewoners door het activeren, versterken 

en organiseren van burgerkracht

DOELEN STRATEGIE MAATREGELEN: METEN MAATREGELEN: ACTIES

Burgerkracht

• 20% groei van bewoners en 
bewonersgroepen op de verschillende treden 
van de activatieladder

• Een Haagse community van 6.000 actief 
betrokken mensen

• 1.000 nieuwe mensen staan op trede 
3: geïnteresseerd in wat hij/zij kan doen

• 750 nieuwe mensen staan op trede 4 of 
5: duurzaam doen of nog meer duurzaam 
doen

• 125 nieuwe mensen staan op trede 6 of 
7: sluiten zich aan bij een 
collectief (buurtinitiatief of bewonersgroep) 
en zetten zich in om anderen te activeren

Energiebesparing en schone energie

• 1700 woningen waarin 
1700 energiebesparende maatregelen (type 
klein/groot, gedifferentieerd naar maatregel 
en doelgroep 1-7) zijn getroffen

Klimaatadaptief

• 2900 m2 aan groen toegevoegd

• 100 m3 waterbergingscapaciteit
gerealiseerd

Eigenaarschap

• 100 mensen vinden instapwerk in de 
transitie ondersteund door de 
BuurtLeerWerkPlaats

• 30 bewoners voelen zich eigenaar van het 
wijkenergieplan en waarbij 250 bewoners 
actief betrokken zijn

• Werkgroep warmte verzelfstandigen tot 
koepel

Toonaangevende deskundige organisatie

• 80% van onze doelgroep en 
stakeholders/partners beoordeelt ons 
met minimaal een 8 (3 van de 4 sterren)

• 100 verzoeken om actief bij te dragen aan 
activiteiten / initiatieven van 
toonaangevende, deskundige stakeholders

• N toonaangevende, deskundige mensen die 
actief deelnemen aan onze 
activiteiten/initiatieven

De Haagse duurzaamheidsbeweging 

versterken door bewoners te 

informeren en activeren om 

duurzaam aan de slag te gaan

• 500 contactmomenten met ons
• 1.000 deelnemers/bezoekers (aan o.a. 

evenementen/campagnes/materiaaluitleen)*
• Bewonersactivatie monitor
• Grote eenmalige activiteiten (6 campagnes, 2 

publieksevenement) worden afgesloten met een quickscan
volgens een vast format.

• Checklist handelingsperspectieven
• Duurzame maatregelen woningen
• Actief aanjagen van onttegeling/vergroening in 3 ‘hot-spots’ 
• Zichtbaar maken van vergroeningsinitiatieven.
• Jubileum ‘5 jaar Operatie Steenbreek in Den Haag’
• >600 Haagse gezinnen zijn betrokken bij een boomplantactie 

bij hun huis, school, werk of andere organisatie
• >10.000 inwoners van Den Haag zijn in 2021 voorgelicht over 

de positieve effecten van meer bomen in de stad

We gaan mensen informeren en activeren op gebied van schone en betaalbare 
energie, vergroenen en waterberging, door:
1. Vraagbaak voor bewoners (gemiddeld 8 uur per week)
2. Materiaal uitleen [12] (gemiddeld 8 uur per week)
3. Evenementen [2] en campagnes [6] (gemiddeld 8 uur per week)
4. Op maat handelingsperspectieven te bieden (gemiddeld 4 uur per week)
5. Datamining (gemiddeld 8 uur per week)
6. Uitvoeren ‘Operatie Steenbreek’ (gemiddeld 16 uur per week)
7. Uitvoeren ‘Plan Boom’ en Bomen voor Den Haag (gemiddeld 15 uur per week)
8. Uitvoeren ‘Waterzijdig inregelen’ (gemiddeld 16 uur per week tm april)
9. NPL budget: kleinschalige acties

De Haagse duurzaamheidsbeweging 
versterken door actieve 
bewonersgroepen te ondersteunen
en hun initiatieven zichtbaar te 
maken

• 50 Haagse bewonersgroepen informeren we actief over 
duurzaamheid

• 25 bewonersgroepen / initiatieven die nog niet met 
duurzaamheid bezig zetten duurzaamheid op hun agenda en 
pakken duurzame thema’s en activiteiten

• Maandelijks een bewonersgroep / initiatief zichtbaar 
gemaakt in de community en breder in Den Haag (via free 
publicity)

• Tevredenheidsenquete onder bewonersgroepen over ons 
aanbod en hoe we hen eventueel verder kunnen 
ondersteunen

• Duurzame maatregelen woningen
• Bewonersgroepenactivatie monitor
• Bewonersactivatie monitor per wijk/buurt
• Aantal ingeleverde tegels

1. Acties en campagnes ondersteunen en beproefde campagnes kopiëren naar 
andere buurten (gemiddeld 8 uur per week)

2. Actief en gericht informatie(materiaal) en kennis delen met bewonersgroepen, 
gericht op betrekken van de middengroepen in de wijk (gemiddeld 8 uur per 
week)

3. Initiatieven en samenwerking tussen bewonersgroepen en systeempartijen in de 
Haagse duurzaamheidsbeweging zichtbaar maken (gemiddeld 8 uur per week)

4. Uitvoeren ‘Operatie Steenbreek’
5. ET-O1: Participatie in wijken organiseren waar nog geen actieve 

bewoners(groepen) zijn
6. ET-O2: Zorgen voor ondersteuning, kruisbestuiving en onderlinge verbinding van 

koplopergroepen, en nieuwe koplopergroepen laten aansluiten door: WG warmte 
voorzetten, opzetten Koepelorganisatie/digitaal platform en HEBA coördinatie

7. ET-O3: bijdrage leveren aan de participatie rond energietransitie met de inzet van 
bottom up activiteiten in Molenwijk/Puntpark, Moerwijk-Oost, Koningsplein e.o.

8. Uitvoeren project ‘Klimaatfonds’
9. NPL budget: kleinschalige acties

De Haagse duurzaamheidsbeweging 
versterken door als ‘vertrouwde 
derde partij’ betrokkenen bij de 
Haagse duurzaamheidsopgave – en 
hun resources – met elkaar te 
verbinden

• Kwartaalanalyse en delen over wat er leeft in de stad
• S3 Verbinden en meten (dynamics formulier)
• Stakeholders: tevredenheidsenquête

1. Actief ons netwerk te blijven vergroten
2. Onze kennis, ervaring en netwerk inbrengen
3. Samenhang te zoeken met gemeentelijke communicatie en aanbod
4. Stakeholders te vragen om een korte tevredenheidsenquête in te vullen en aan te 

geven hoe we hen geholpen hebben en eventueel verder kunnen ondersteunen.
5. Elk kwartaal analyse maken over wat er in de stad speelt op het gebied van 

buurtparticipatie, energietransitie en klimaatadaptatie.
(totaal gemiddeld 16 uur per week)

6. Uitvoeren ‘Operatie Steenbreek’
7. ET-O4: Het bijdragen aan de communicatie over Energietransitie naar de stad: 

website door ontwikkelen als aanvulling op GDH-website en bijdragen aan 
stadsbrede communicatie activiteiten (gemiddeld 9 uur per week)

De Haagse duurzaamheidsbeweging 
versterken als wegbereider. We 
zetten in op innoveren door 
‘nieuwe combinaties’ te maken 
rondom participatie en 
energietransitie in combinatie met 
groen en sociaal met maximaal 
eigenaarschap van bewoners

Over de succesfactoren en lessons learned wordt kort 
gerapporteerd, met daarin expliciet aandacht voor de 
verbinding met het aanbod van, en aansluiting op, het beleid 
van de gemeente

• 4 bewonersgroepen en/of maatschappelijke organisaties uit de stad zijn geholpen 
met innovatieve collectieve oplossingen (waar vraag naar is, maar waarin de markt 
(nog) niet voorziet)

• 4 innovatieve collectieve concepten zijn uitgewerkt
• 4 bedrijven/ondernemers en kennisinstellingen die testlocatie/-gelegenheid 

zoeken, hebben gelegenheid gekregen hun kennis en deskundigheid in de praktijk 
te brengen en hun theoretische concepten in de praktijk te toetsen

(totaal gemiddeld 20 uur per week)
• Uitvoeren ‘Pilot Moerwijk’ 


