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De coronacrisis heeft de maatschappelijke tweedeling verscherpt. Nu is het moment

om nog structureler in te grijpen. Kwetsbare Hagenaars zijn niet gebaat bij een

lappendeken aan hulp en projecten: een meer structurele aanpak door gemeente en

maatschappelijke partners is noodzakelijk. Wij vragen de gemeente om nog sterker de

regie te nemen en om in te zetten op een integrale en structurele aanpak. Door in te

zetten op preventie kunnen ontwrichtende problemen bij de wortel worden aangepakt

en zwaardere maatschappelijke, menselijke en financiële gevolgen vermeden.

Laagdrempeligheid en een wijkgerichte aanpak als uitgangspunt bij het bieden van

hulp en ondersteuning dragen hieraan bij. Zo kunnen we samen een verdere

tweedeling in de samenleving voorkomen.  

In dit manifest reiken we een aantal voorstellen aan die bijdragen aan het verstevigen

van het fundament en het vergroten van de veerkracht van kwetsbare Hagenaars zodat

zij maximaal kunnen blijven deelnemen aan onze maatschappij. 
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Vorig jaar riepen vijftien burgemeesters, waaronder onze Haagse burgemeester Jan

van Zanen, op om meer te investeren in kwetsbare wijken. Dit soort wijken kent Den

Haag ook: plekken met een hoge concentratie van mensen die hulp en ondersteuning

behoeven. De coronacrisis heeft de positie van veel kwetsbare inwoners verder onder

druk gezet, en bloot gelegd wat al langer sluimerde. Als maatschappelijke partners van

de gemeente hebben we daarom gekeken hoe we de boodschap van de

burgemeesters concreet kunnen vertalen naar wat er bij ons in Den Haag nodig is. In

aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen is onze oproep aan u: zet in op een meer

structurele, integrale aanpak van de problematiek in kwetsbare wijken. Graag trekken

we als maatschappelijke partners samen met de gemeente op om, met de menselijke

maat centraal, inwoners te helpen met wat vaak complexe, meervoudige problemen

zijn. 

 

Een probleem komt immers zelden alleen. Vaak staan inkomen en

schuldenproblematiek centraal. Gezinnen hebben zorgen over schoolkosten, de

beschikbaarheid van een betaalbare woning en soms zelfs over een gezonde

avondmaaltijd. De gevolgen hiervan zijn voelbaar in alle aspecten van het gezinsleven

met risico op onderwijsachterstanden en schooluitval. Steeds vaker zien we dat erg

jonge kinderen verstrikt raken in het criminele circuit. Hoe complex, persoonlijk en

uiteenlopend de situatie van mensen en gezinnen in Den Haag ook is, samen willen we

er alles aan doen om hen te helpen om volwaardig deel te (blijven) nemen aan onze

samenleving. 

Geachte leden van de raad,

Verstevig het fundament, bevorder veerkracht en ga tweedeling tegen 



De vijf thema’s die geïdentificeerd werden door de burgemeesters in hun appèl op het

rijk hebben we doorvertaald naar lokaal niveau: schuldhulpverlening, snelle toeleiding

naar werk, onderwijsachterstanden, extra inzet voor kinderen en jongeren en

ondermijning en leefbaarheid. In januari en februari heeft Xtra[^] gesprekken gevoerd

met stakeholders uit het Haagse veld om in kaart te brengen welke structuren er al

zijn, wat er nodig is in Den Haag, wat wij daar als maatschappelijke partners van de

gemeente zelf aan kunnen bijdragen en wat er van de gemeente - of zelfs van het rijk -

nodig is.  
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Om die complexiteit en veelzijdigheid van de problemen het hoofd te bieden, willen we

naar een nog integralere aanpak toe. Een aanpak waarin alle partners samenwerken

vanuit een heldere rolverdeling, met een gedeelde visie voor de lange termijn. Wij

vragen de gemeente om de integrale strategie in meerjarig verband uit te werken en

om in de uitwerking hiervan een coördinerende en faciliterende rol op zich te nemen.

Van belang hierbij is om instrumenten zo in te richten dat ze hieraan bijdragen. We

vragen aan u om subsidies zo te verlenen dat integraliteit en meerjarigheid in de hand

worden gewerkt. Zo kan voorkomen worden dat organisaties (onbedoeld) langs elkaar

heen werken en waardevolle capaciteit wordt verspild door versplintering. We vragen

u ook om maximaal in te zetten op preventie zodat mensen vanuit hun eigen

(veer)kracht verder kunnen en complexe problemen niet tot meer ontwrichting leiden. 

Menselijke maat centraal

Voor veel mensen is de stap om hulp te vragen heel groot. Vaak schamen mensen met

schulden zich en trekken daarom niet aan de bel. Jongeren met vragen weten niet bij

welk loket ze moeten zijn en laten het dan maar zitten. De drempel om naar een

officiële instantie te stappen wordt niet zelden als erg hoog ervaren. Het belang van

laagdrempeligheid en een wijkgerichte aanpak kan daarom niet overschat worden.

Hier spelen welzijnsorganisaties met wortels in de wijk een fundamentele rol als

onafhankelijke buffer en verbindende schakel tussen overheid en burger. Met de

versteviging van een vaste en vertrouwde basis in de wijken kunnen zo ijkpunten voor

bewoners worden gecreëerd, waardoor op vijf belangrijke thema’s stappen kunnen

worden gezet. 

Inzet  op vijf hoofdthema's

^ Xtra is een onderdeel van een krachtenbundeling van maatschappelijke organisaties: JESS, JongLeren, MEE ZHN,

Wijkz en XtraWerk, alle gefaciliteerd door Xtra.
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Dit manifest is tot stand gekomen door gesprekken met een dwarsdoorsnede van

maatschappelijke organisaties in Den Haag, evenals landelijke partners. Er werd

gesproken met partners uit het onderwijs waaronder W. Hendricks (voorzitter van het

College van Bestuur - De Haagse Scholen), J. Snippe (lid College van Bestuur –

Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden), H. de Bruijn (lid College van Bestuur -

ROC Mondriaan), afgestemd met partners van wooncoöperaties zoals G. van Herk

(Bestuursvoorzitter Staedion), en andere maatschappelijke partners waaronder 

A. Hoogenboom (directeur Centrum 16.22), A. van Vliet (directeur Stichting Vreedzame

Wijk), C. Ortega (directeur stichting Leergeld Den Haag), en Streetsport Den Haag. Wij

bedanken deze partners voor de inspirerende gesprekken en hun waardevolle input.

We zien dit manifest niet als een eindpunt maar als een startpunt voor nog sterkere

samenwerking. Wij willen de maatschappelijke partners met elkaar verbinden, en

nodigen iedereen uit om hierbij aan te sluiten. 

 

Wij vragen u om uw steun en werken graag met u samen om onze voorstellen voor de

aanpak van kwetsbare wijken in de praktijk te brengen. 

Eric Lemstra en Margo van Rheenen 

Raad van Bestuur Xtra

Maatschappelijke partners

Video: Haagse inwoner (Trees), vertelt uit eigen ervaring over ondersteuning bij
eenzaamheid. Klik hier om de video te bekijken of bekijk de video op
www.xtra.nl/actueel.
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Schuldenproblematiek en armoede zijn ingrijpend en hebben vaak levenslange

gevolgen. Het is een veelvoorkomende oorzaak voor stress, met als gevolg dat de

capaciteit om te plannen, vooruit te denken en oplossingen te vinden afneemt [i].

Daarnaast zorgen geldproblemen voor een groter risico op gezondheidsproblemen,

zoals depressie. Volgens recent CPB-onderzoek stijgen de ggz-kosten met honderden

euro’s voor mensen met problematische schulden [ii]. Onderzoek van GGD Haaglanden

laat zien dat twee op de drie mensen die in Den Haag moeite heeft met rondkomen, en

een matige tot zeer slechte gezondheid ervaart [iii].  

1. Schulden

Schulden- en/of armoedeproblematiek heeft ook zijn weerslag op kinderen. Bij

kinderen die opgroeien in armoede blijven bijvoorbeeld diverse hersengebieden

kleiner [iv]. Het gevolg is dat zij sneller leerachterstanden oplopen. Kinderen die

opgroeien in armoede vertonen een sterkere angstreactie en hebben minder controle

over hun gevoelens van stress en angst [v]. Vaak komt dit voort uit familiare instabiliteit

en conflicten in de thuissituatie. Armoede treft dikwijls alleenstaande ouders met een

klein netwerk en strekt zich zelfs uit over meerdere generaties [vi]. Kinderen die in

armoede leven worden in hun omgeving ook vaker geconfronteerd met

middelenmisbruik, psychopathologie en mishandeling. 

Het risico om in een vicieuze cirkel te

belanden dreigt dus snel. Zo durven

mensen vaak niet te melden dat zij

(problematische) schulden hebben.

Gemiddeld wachten mensen vijf jaar

voordat ze hulp zoeken bij hun schulden.

Slechts een klein deel weet de weg naar

hulp te vinden [vii]. De verwachting is dat

de coronacrisis het reële aantal

huishoudens met problematische schulden

heeft doen stijgen. 
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Optie Toelichting
Maatschappelijke

kosten

Afwachten

Er wordt niet ingegrepen, maar wel krijgt ze andere

hulp zoals crisisopvang, financieel toezicht en de inzet

van een psycholoog. 

€ 23.000 p.j. 

Ingrijpen zodra

ze 18 is

Er wordt niet ingegrepen totdat Anna 18 is. Haar

problemen en haar schuld groeien, net als de

maatschappelijke kosten voor hulpverlening.  

€ 127.000 p.j. 

Direct ingrijpen
Anna wordt toegelaten tot de schuldhulpverlening die

het jongerenperspectieffonds biedt. 
€ 9.000 p.j.
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De volgende casus van Instituut Publieke Waarde en Xtra illustreert de

maatschappelijke kosten bij schuldhulpverlening. De 16-jarige Anna heeft 10.000 euro

schuld. Omdat zij jonger dan 18 jaar is, komt zij niet in aanmerking voor

schuldhulpverlening. Voor jongeren tussen de 18 en 27 jaar bestaat het

jongerenperspectieffonds: dit fonds biedt schuldhulpverlening voor mensen in deze

leeftijdsgroep die geen aflossingscapaciteit hebben. Aangezien Anna nog geen 18 is,

zijn er drie mogelijkheden: afwachten, proberen om eerder in te grijpen, of ingrijpen

zodra zij 18 is. De maatschappelijke kosten zijn voor elke mogelijkheid als volgt: 

Deze casus geeft aan dat vroeg ingrijpen de maatschappij ontzettend veel geld en

vooral zorgen scheelt, wat niet enkel een positief effect heeft op de cliënt, maar ook op

de hulpverleners en de maatschappij in brede zin. Door het centraal stellen van mensen

met schulden, en door de obstakels zoals de strakke leeftijdsgrens weg te nemen,

wordt Den Haag (financieel) gezonder en veerkrachtiger. 

Casus: de maatschappelijke kosten bij schuldhulpverlening
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Video: Haagse inwoner (Indy), vertelt uit eigen ervaring over ondersteuning bij
schuldenproblematiek. Klik hier om de video te bekijken of bekijk de video op
www.xtra.nl/actueel.

Vroegsignalering voorkomt erger. Creëer laagdrempelige inlooppunten in de wijken

waar mensen terecht kunnen voor hulp. Naast fysieke loketten kan de online

toegankelijkheid voor hulpzoekenden sterk worden uitgebreid. 

Betrek wooncorporaties in de signalering van bijvoorbeeld betalingsachterstanden.

De signalen die deze corporaties opvangen kunnen vervolgens overgedragen

worden aan partijen met nog meer expertise op dit gebied.  

Neem toekomstige risico’s bij signalen mee in de hulpverlening. Voorkom dat

mensen geen hulp krijgen omdat hun schulden ‘niet hoog genoeg’ zijn, terwijl

geldproblemen alleen maar in omvang toenemen wanneer hulp niet wordt verleend. 

Zet in op een heldere rolverdeling en samenwerking tussen de betrokken

maatschappelijke partners, waarbij de gemeente een coördinerende rol inneemt.

Laat welzijnsorganisaties en maatschappelijke partners optreden als buffer tussen

de overheid en burgers. Door hun laagdrempeligheid en de wortels in de wijk, wordt

zorgmijding door burgers die overheidsinstanties wantrouwen voorkomen. Mensen

zijn vaak bang dat het openlijk praten over hun geldproblemen leidt tot ingrijpende

gevolgen, zoals schuldsanering of het kwijtraken van voogdijschap. 

Den Haag heeft een integrale schuldenaanpak nodig die mensen met schulden

centraal zet en obstakels in de schuldhulpverlening wegneemt: 
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Bij werkloosheid is de eerste klap een daalder waard. Begin 2021 was ruim vijf procent

van de Haagse beroepsbevolking werkloos. Dat zijn zo’n 14.000 mensen, waarvan een

groot aandeel jongeren [viii]. In Den Haag lag de netto arbeidsparticipatie met 59% het

laagst van de G4-gemeenten. Het is ook lager dan het landelijk gemiddelde (66%) [ix].

We moeten voorkomen dat de actieve zoektocht naar werk omslaat in langdurige

bijstand. Het Haagse programma Werkoffensief 500+ schetst de risico’s die ontstaan

wanneer er te laat wordt ingegrepen. Van de in totaal 27.000 bijstandsgerechtigden in

Den Haag, zaten er in 2019 bijna 22.000 al langer dan anderhalf jaar in de bijstand.

Twee derde daarvan is jonger dan 50 jaar. Eén op de vier bijstandsgerechtigden kampt

met schulden [x].  

2. Snelle toeleiding naar werk

Via het Haagse Werkoffensief 500+ is de inzet om jaarlijks 500 bijstandsgerechtigden

uit de bijstand door te laten stromen naar (betaald) werk. Eind 2021 meldde het

programma dat de groep mensen die langdurig in de bijstand zit nog zwaardere en

complexere problematiek bleek te hebben dan de gemeente vooraf had ingeschat.

Hierdoor werd de weg naar werk ernstig belemmerd of zelfs onoverbrugbaar geacht

[xi]. De aanwezige arbeidshulpverlening in Den Haag is versnipperd, wat de slagkracht

beperkt. 

Dit terwijl arbeidsbemiddeling en re-

integratietrajecten en scholing zeer

effectief zijn in het verhogen van

baankansen. Vooral LVB-jongeren en

MBO-leerlingen van niveaus 1 en 2 vallen

onder kwetsbare doelgroepen. Voor

beiden geldt dat het type werk waar zij

naar zoeken vaak een beperkt

toekomstperspectief heeft [xii]. Voor LVB-

jongeren is het vaak moeilijk om een

volledige MBO-opleiding af te ronden,

waardoor het nog moeilijker kan worden

om werk te vinden. 
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Stel als gemeente Den Haag samen met maatschappelijke partners een visie en

actieplan op. Een coördinerende en faciliterende rol van de gemeente in de

uitvoering is noodzakelijk. Een scherpe visie kan ook het werkgeverscommitment

verstevigen. 

Zet in op een heldere rolverdeling en samenwerking tussen de betrokken

maatschappelijke partners om versnippering tegen te gaan, met de gemeente in een

coördinerende rol. 

Besteed meer aandacht aan LVB-jongeren en MBO-leerlingen van niveau 1 en 2 in

de toeleiding naar werk. 

Investeer in maatwerk en individuele ontwikkelplannen. 

Zet doorlopende begeleiding in om duurzame banen te behouden. 

Maak deelcertificaten mogelijk en richt een werkalliantie met maatschappelijke

partners op om dit te bewerkstelligen.  

Faciliteer onderzoek naar detacheringsconstructies. Met goedkeuring van de

gemeenteraad, willen we graag bijdragen aan het onderzoeken van de concrete

mogelijkheden op dit vlak. 

Door tijdig in te grijpen op een snelle toeleiding naar werk, kan de persoonlijke,

financiële, en maatschappelijke schade beperkt worden. Een steuntje in de rug kan

het verschil maken tussen (langdurige) werkloosheid en een succesvolle plaats op

de arbeidsmarkt. Om dit te kunnen realiseren worden daarom de volgende acties

voorgesteld: 
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Video: Haagse inwoner (Darnell) vertelt uit eigen ervaring over ondersteuning bij
toeleiding naar werk. Klik hier om de video te bekijken of bekijk de video op
www.xtra.nl/actueel.
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3. Aanpak onderwijsachterstanden    
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Onderwijs is een sleutel tot een kansrijkere toekomst. Scholen kunnen leerlingen

vormen tot veerkrachtige en weerbare mensen die voorbereid zijn op de obstakels die

onvermijdelijk bij het leven horen. Scholen richten zich niet enkel op de cognitieve

ontwikkeling, maar ook op de ontwikkeling op sociaal-emotioneel vlak. Zo spelen

scholen een fundamentele, preventieve rol in het helpen van kwetsbare Hagenaars.

Tijdens de coronacrisis hebben de schoolsluitingen bij veel kwetsbare kinderen

gezorgd voor (een verdieping van) onderwijsachterstanden. Naast achterstanden op

kernvakken als taal en rekenen, hebben de schoolsluitingen ook een negatief effect

gehad op het welzijn van kinderen. Het inlopen van deze onderwijsachterstanden en

het versterken van de veerkracht van kwetsbare Hagenaars verdient extra aandacht.  

Het kind moet centraal staan. Wanneer er vanuit de thuissituatie niet kan worden

voorzien in stabiliteit die kinderen behoeven voor hun cognitieve, sociaal-emotionele,

en mentale ontwikkeling, is het extra belangrijk dat de netwerken rondom het gezin, de

school, en de wijk dit opvangen of aanvullen. Deze netwerken kunnen kinderen en

jongeren een lange-termijn perspectief meegeven, en ondersteuning bieden bij

ogenschijnlijk onoplosbare problemen waar zij mee kampen. Om kinderen meer

veerkracht mee te geven, zijn twee sporen aan maatregelen nodig.  

1. Het rijker maken van schooldagen in

duur en de aandacht voor sociaal-

emotionele ontwikkeling voor kinderen.  

2. Het beter aansluiten van de systemen

rondom school en in de wijk. Het is

bijvoorbeeld zaak dat de verbinding tussen

school en sociaal-maatschappelijk werk

wordt versterkt door een ruimere inzet van

jongerenwerkers en een betere aansluiting

op het verenigingsleven.  

Zet het kind centraal en zet in op sociaal-emotionele

ontwikkeling 
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Neem als gemeente een coördinerende rol in en ontwikkel een heldere rolverdeling

en samenwerking tussen de betrokken maatschappelijke partners.  

Zet in op een rijke schooldag waar niet alleen aandacht is voor kennis maar ook

voor het bijdragen aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Initieer

voorscholen en weekendscholen om kinderen meer begeleiding, stabiliteit en rust

te bieden. 

Draag bij aan een gelijk speelveld voor kinderen met alle achtergronden. Richt

daarom in iedere kwetsbare wijk plekken in waar kinderen in alle rust kunnen

werken aan hun huiswerk en waar begeleiding beschikbaar is. Zorg dat die plekken

aansluiten op bestaande netwerken en een schakel vormen in de keten rondom

scholen, gezinnen en wijken. Leg de link met het jongerenwerk zodat

jongerenwerkers ook hier kunnen werken aan de vertrouwensband met kinderen en

indien nodig hulp kunnen inschakelen. Werk ondertussen aan de versterking van

het onderwijs en de verrijking van de schooldag zodat de door een aantal ouders

gevoelde noodzaak tot huiswerkbegeleiding op termijn overbodig wordt. 

Zorg voor structurele initiatieven in plaats van tijdelijke projecten. Financiering

moet gericht zijn op de lange termijn.  

Stel een verbindende visie met een systeemaanpak op. 

Den Haag heeft een integrale visie nodig om kwetsbare kinderen een kansrijkere

toekomst te bieden, en hun veerkracht te vergroten. Meer samenwerking tussen

kinderopvang, onderwijs, en zorg voor kinderen en gezinnen zorgt ervoor dat

leraren worden ontlast en dat de keten rondom school, het gezin en de wijk wordt

verstevigd. Daarom wordt het volgende voorgesteld: 
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Thuis moet een veilige haven zijn. Kinderen en jongeren die opgroeien in situaties waar

familiale instabiliteit, conflict of onveiligheid spelen, dragen de gevolgen daarvan vaak

de rest van hun leven mee. In gezinnen waar bijvoorbeeld psychische- of

verslavingsproblemen spelen, lopen kinderen een hoger risico op het ontwikkelen van

ernstige klachten. Denk aan hechtingsproblemen, stemmingsstoornissen, angsten en

psychosomatische klachten.  

4. Extra inzet voor kinderen en  
     jongeren

In kwetsbare huishoudens moeten kinderen het soms ontgelden. Alleen al in het

eerste half jaar van 2021 vroegen 2400 mensen in Den Haag advies aan Veilig Thuis

inzake huiselijk geweld [xiii]. Er werden duizenden onderzoekscasussen gestart in dat

half jaar [xiv]. Extra aandacht voor de risico’s op toename van spanningen en de

kwetsbaarheid rond huiselijk geweld en kindermishandeling is onontbeerlijk. Door

meer inzet op vroegsignalering wordt de hulpverlening die gericht is op kinderen in

kwetsbare huishoudens effectiever, en kan zwaardere hulpverlening zoals jeugdzorg

voorkomen worden. De samenwerking tussen kinderopvang en basisonderwijs kan

hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Vroegsignalering vergt een langdurige

vertrouwensband met jongeren, integrale ondersteuning, en meer jeugdwerkers. Zij

bieden stabiliteit en veiligheid, hebben een signalerende functie en coachen

jongeren bijvoorbeeld in het aangeven van grenzen.

Maart 2022

Maak vroegsignalering en preventie de norm

Jeugdwerkers kunnen optreden als buffer

tussen de overheid en burgers. Door hun

laagdrempeligheid en de wortels in de

wijk, wordt zorgmijding door burgers die

overheidsinstanties wantrouwen

voorkomen. Onafhankelijke

zorgprofessionals in deze bufferfunctie

kunnen alle problemen die spelen op tafel

krijgen. Door netwerken rondom jongeren

te bouwen, creëren we vertrouwensbanden

en meer ogen die deze kwetsbare groep in

de gaten houden. 
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Partners voor een structurele en duurzame samenwerking binnen deze netwerken zijn

ouders, (middelbare) scholen, en jeugdwerkers. De samenwerking moet worden

opgezet vanuit structurele initiatieven, niet vanuit tijdelijke projecten. Het versterken

van de weerbaarheid van deze doelgroep is te belangrijk om slechts projectmatig aan

te pakken. Met een systeemaanpak die gestoeld is op een verbindende visie, en extra

aandacht van jeugdwerkers voor deze kwetsbare groep, creëren we een stabielere

omgeving waarin de wereld- en de blik op de wereld die deze doelgroep heeft wordt

verruimd. 

Toen Marie (26) door haar vriend uit huis werd gezet, wist ze niet waarheen en sliep in haar
auto. Ze zou pas een paar weken later haar salaris krijgen en had geen geld voor een andere
verblijfplaats. De maatschappelijke opvang bleek vol. Eerder in haar jonge leven had Marie
hulp gekregen in de vorm van een maatwerkarrangement vanuit de gemeente, maar dit was
afgelopen. Hierdoor kon ze niet terecht bij de gemeente omdat haar dossier was gesloten.
Moedeloos geworden dreigde ze haar geloof in de instanties te verliezen. 

Vanuit een flexibel ‘jongeren budget’ heeft het Jeugd Interventie Team (JIT) Marie toen een
paar dagen kunnen voorzien van een plek in een hostel in de buurt van haar werk. Dit deden zij
onder de voorwaarde dat zij de betaling van het hostel zelf op zich nou nemen zodra haar
salaris was gestort. Deze voorwaarde werd nageleefd.  

Het JIT (onderdeel stichting JESS) is gedurende de hele dag bereikbaar. Jongeren kunnen
binnenlopen of bellen en trajectbegeleiders zijn 24/7 bereikbaar via hun eigen mobiele
telefoonnummers. Dit zijn werknemers met een lange adem die jongeren hoop mee proberen
te geven en te motiveren.  

Casus: het maatschappelijk belang laagdrempeligheid van
welzijnsorganisatie 
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Ga uit van een preventieve aanpak en signaleer vroeg wanneer er iets speelt.  

Stel meer jeugdwerkers aan om duurzame netwerken rondom kinderen en jongeren

op te zetten.  

Zorg voor structurele initiatieven in plaats van tijdelijke projecten. Financiering

moet gericht zijn op de lange termijn.  

Financiering moet ruimte bieden om creatiever om te gaan met oplossingen. Het

gezin, de jongeren, en de kinderen moeten centraal staan, niet het systeem.  

 Verleen enkel subsidies op een manier dat integraliteit en meerjarigheid in de hand

worden gewerkt. 

Stel een verbindende visie met een systeemaanpak op.  

Verhoog de leeftijdsgrens voor jeugdhulp. Jongeren ouder van 18 jaar behoeven

ook extra aandacht en een veilig, stabiel vangnet. Deze leeftijdsgroep is kwetsbaar

en beïnvloedbaar.  

Door handvatten aan te reiken die zorgen dat deze groep bijvoorbeeld stages kan

lopen bij organisaties die ver van hen af staan, leren zij meer over de

mogelijkheden en kansen die Nederland en Den Haag bieden. Dit perspectief kan

het verschil maken voor deze kwetsbare groep. 
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Door ondermijning vervagen heersende normen over de Nederlandse samenleving en

rechtstaat en vice versa. Zwaar geweld en liquidaties in woonwijken bedreigen de

leefbaarheid in wijken. De maatschappelijke effecten hiervan zijn breed merkbaar:

bewoners voelen zich niet meer veilig in hun eigen wijk, of durven hun kinderen niet

meer buiten te laten spelen. De thuisomgeving wordt een onveilige basis en vormt een

voedingsbodem voor criminaliteit. De grote uitdaging in Den Haag is dat

ondermijnende criminaliteit verhardt, versnelt en verjongt. Kinderen worden soms in

groep 8 al geronseld voor drugscriminaliteit, onder andere via het familiale netwerk. De

verstrekkende gevolgen hiervan op individuen en hun families (schooluitval, armoede),

heeft ook zijn weerslag op de leefbaarheid in Den Haag. Door de handel in drugs en het

geweld wat hiermee gepaard kan gaan, komt de veiligheid in eigen leefomgeving in het

gedrang. Daarnaast ziet de politie dat het verdiende geld vaak blijft in het criminele

circuit, met name voor illegale kansspelen. Wanneer kinderen de wereld van

criminaliteit eenmaal betreden, is het erg moeilijk om hieruit te stappen. De gewenning

aan het ‘snelle geld’ maakt het des te lastiger. Zeker in gezinnen die tegen de

armoedegrens aan leven en nauwelijks hun basisbehoeften kunnen betalen.  

5. Ondermijning en leefbaarheid

Omdat (drugs)criminaliteit de grenzen van

stadsdelen overschrijdt, is het essentieel

dat verschillende maatschappelijke

partners alsmede de politie en

jongerenwerkers efficiënt samenwerken.

Daarom vragen wij de gemeente om een

coördinerende rol op zich te nemen. Wij

bieden de gemeente aan om bij wijze van

een proef in een aantal wijken wijkallianties

aan te gaan met alle partijen in de

desbetreffende wijken om te kijken wat er

nodig is voor effectieve en doeltreffende

hulpverlening. 
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Stop verharding, versnelling en verjonging

In het verhogen van de leefbaarheid speelt de wijze van opereren een belangrijke rol.

Hulporganisaties en gemeente werken soms (onbedoeld) langs elkaar heen. Daarnaast

wordt capaciteit verspild door versplintering. De structuren voor hulpverlening zijn al

aanwezig, maar het moet duidelijker worden wie precies welke rol heeft. 



Formuleer, samen met maatschappelijke partners, een concreet plan op ter

versterking van de bewustwording over de gevolgen van (drugs)criminaliteit en

illegaal gokken bij jongeren.  

Formuleer een gemeenschappelijke wijkvisie, samen met de maatschappelijke

partners die actief zijn in de wijk. Denk aan bewoners, de politie,

welzijnsorganisaties en wooncoöperaties. Zo wordt geïnvesteerd in het versterken

van een duurzame, sociale basis in de wijken waarin het welzijn van mens en gezin

centraal staat. 

Faciliteer het verkennen van de meerwaarde van wijkallianties in een aantal wijken

die opereren o.b.v. de gemeenschappelijke wijkvisie.  

Richt financiering in op de lange termijn in plaats van tijdelijke projecten.  

Zet in op een heldere rolverdeling en samenwerking tussen de betrokken

maatschappelijke partners, waarbij de gemeente een coördinerende rol inneemt.  

Ontwikkel één convenant met alle partijen voor het uitwisselen van informatie

tussen verschillende partners wanneer het gaat over ondermijning en leefbaarheid.  

Ga als gemeente samen met ons de dialoog met het Rijk aan over het herzien van

kansspelwetgeving.  

Wanneer men in de haarvaten van de wijken actief is met een alliantie, kan er naar

verbinding worden gezocht en kunnen duurzame samenwerking en relaties

worden opgebouwd. Dit vormt het fundament voor een veiligere en inclusievere

omgeving, wat resulteert in een hogere mate van leefbaarheid. Wooncorporaties

investeren eveneens in deze leefbaarheid, ook hiervoor is samenwerking met

verschillende partners belangrijk.  
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Video: Haagse inwoner (Kimberley) vertelt uit eigen ervaring over ondermijning 
 en leefbaarheid. Klik hier om de video te bekijken of bekijk de video op
www.xtra.nl/actueel.
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Graag bedanken we Indy, Darnell, Kimberley en Trees voor hun deelname aan de

video-opnames en het delen van hun Haagse levensloop. Alle video's zijn te bekijken

op www.xtra.nl/actueel bij het bericht Haagse Levenslopen.

Met dank aan
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Voor meer informatie of vragen over dit manifest, kunt u contact opnemen met de

woordvoerder van Xtra. Xtra is onderdeel van een krachtenbundeling van

maatschappelijke organisaties: JESS, JongLeren, MEE Zuid-Holland Noord, Wijkz en

XtraWerk, alle gefaciliteerd door Xtra.

Charlotte Bos 

Hoofd Communicatie

Tel: 06 39 812 015

Mail: charlotte.bos@xtra.nl

PAGINA 20

VERSTEVIG HET FUNDAMENT, BEVORDER VEERKRACHT EN GA TWEEDELING TEGEN

Contact

Maart 2022


