
Netwerkdiner 18 oktober 2018 



Identificeren, verbinden en versterken initiatieven op het gebied van zorg, 
welzijn, wonen en ondersteuning – “zorg coöperaties” 
 
Advies aan de gemeente hoe met de initiatieven om te gaan 
 
Public Result, BMC, AT Osbourne en Haagse Zorgkracht in alle stadsdelen 

 

De opdracht Sociaal Eigenaarschap 

http://www.haagsezorg.nl/


HET NETWERK 
 
WEBSITE - Haagse Zorgkracht 

 

Haagse Zorgkracht 

http://www.haagsezorgkracht.nl/


Gezamenlijk advies aan 
Gemeente Den Haag 



1. Randvoorwaarden voor initiatief 
2. Relaties 
3. Co-creatie en rollen 
4. Resultaten programma 
 



Randvoorwaarden 
voor initiatief 

1. Mensen 
 

Advies: blijf actieve 
bewoners ondersteunen 
en erken hun waarde op 
bijv. informele zorg en 
vroeg signalering  
 

  

 

 

 



Randvoorwaarden 
voor initiatief 

2. Locaties – zichtbare 
plek in de wijk 
 

Advies: Verleen huursubsidie, 
zoek mee naar medehuurders 
om kosten te delen 

Quota regeling nieuwbouw en 
transformatie, ruimte voor 
ontmoeting 
 

  

 

 

 



Randvoorwaarden 
voor initiatief 
3. Verdienmodel 
Advies:  

• Geef inzicht in de geldstromen in de buurt 
met budgetmonitoring en 
buurtbudgetten, 

• Deel de inkoop-agenda en het 
subsidieoverzicht met 
bewonersinitiatieven. 

• Stel als voorwaarde in de inkoopcriteria 
dat aanbieders samenwerken met 
bewonersinitiatieven. 

  

 

 

 



Relaties 
Onderling netwerk en duurzame 
relaties met de gemeente nodig 

Advies: 

• Investeer in de doorontwikkeling van 
het netwerk Haagse Zorgkracht door 
een bijdrage aan platform en 
bijeenkomsten. 

• Overleg halfjaarlijks met Haagse 
Zorgkracht over de ontwikkeling van 
bewonersinitiatieven in wonen en 
zorg in Den Haag 

  

 

 

 



Relaties met welzijn… 

Advies: 
• Enthousiasmeer en inspireer welzijnsorganisaties 

om met actieve bewoners samen te werken (win-
win) 

• Stel bij aanbesteding van het welzijnswerk 
inkoopcriteria op rond samenwerking met 
burgerinitiatieven 

• Geef bewoners een rol in het beoordelen van de 
inkoop van zorg en welzijn, bijvoorbeeld via de 
Wmo-adviesraad 

  

 

 

 



Co-creatie en rollen 

Behoefte aan “bewegwijzering” 
binnen gemeente 

 

Advies: ‘smoelenboek’ maken voor 
initiatieven; wie moet je waarvoor 
hebben en hoe bereik je hen? 

Zorg voor coördinatie op 
wijkniveau; rol van stadsdeel? 
 

 

  

 

 

 



Resultaten Sociaal 
Eigenaarschap 

De kloof meer gedicht? 
Advies: 

Denk na over de bestendiging van de geleerde 
lessen. Waar wordt kennis en ervaring van het 
programma binnen de Gemeente geborgd? 

Extra investering nodig in sociaal zwakkere wijken.  

  

 

 

 



Toevoegingen, tips, 
correcties, vragen? 

Bespreking op 23 oktober 

 

Tips en aanvullingen kunnen live 
of kan je mailen naar: 

initiatief@haagsezorgkracht.nl 

 



Toekomst van het netwerk 



0. We laten het hier bij 
1. Minimale voortzetting 
2. Rechtspersoon worden 
3. Rechtspersoon worden en opschalen 
 

Grofweg 4 scenario’s… 



Scenario Vorm Diensten Kosten 

0 0 0 0 

1 Los netwerk 2 netwerk events 10,000 EUR/ jaar 

2 Vereniging met 
leden 

Zoals bij 1, plus: 
Rechtspersoon: 
Belangenbehartiging 
Gezamenlijke aanvraag van middelen/ 
aanbesteding/ Right2Challenge 
Kennisopbouw 
Aanspreekpunt externe partijen 

1 fte (verdeeld over meerdere 
mensen) 
Oprichtingskosten 
10,000 EUR 

3 Coöperatieve 
vereniging met 
leden, evt in 
combinatie met  BV 

Zoals bij 2 plus: 
Dienstenpakket met korting af te 
nemen voor leden: 
Website, PR, Communicatie, 
Administratie, Boekhouding, 
Fondsenaanvraag etc 

2 fte (verdeeld over meerdere 
mensen) 
Flexibele schil van ZZP-ers 
Oprichtingskosten 
10,000 EUR 



Tour organiseren voor de nieuwe wethouder 
Waar moet zij langs? 
Workshop Co-creatie, communicatie en rollenspel 
Wie wil meedoen? 
 

Wat we dit jaar nog willen doen: 


