
Kick-Off Haagse Tafel Moerwijk 2020-2021

1.  De kick-off bijeenkomst Haagse Tafel Moerwijkn partijen (beter) kunnen 

samenwerken

Donderdag 8 oktober 2020 hebben wij met elkaar, in een middag- en avondsessie een start gemaakt met 

de Haagse Tafel Moerwijk. Twee mooie bijeenkomsten met goede en waardevolle gesprekken. We gaan 

van hieruit met vertrouwen verder. De Wijkscan 2019, jouw ervaring, suggesties en energie gebruiken we 

om samen toe te werken naar een concreet actieplan, met als doel om de samenwerking tussen partijen 

en de samenhang van activiteiten op het gebied van welzijn in jullie wijk te versterken!

Geef graag uiterlijk maandag 19 oktober 

aan ons door wie namens jouw organisatie aan de Haagse 

Tafels deelneemt. 

Kijk ook even naar de deelnemerslijst van de kick-off bijeenkomst

en geef aan wie je hebt gemist. 

Samen met de gemeente kijken wij dan wie er voor de 

vervolgbijeenkomsten van de Haagse Tafels moeten worden uitgenodigd.

2. Terugblik kick-off Haagse Tafel Moerwijk

Wie waren aanwezig?

Van de mensen en organisaties die waren uitgenodigd voor de kick-off, hebben maar liefst 25 personen 

zich aangemeld. Diversiteit alom, met vertegenwoordiging vanuit professionele welzijnsorganisaties, 

vrijwilligers, inwoners, gemeente en andere professionals zoals huisartsen. Iedereen in dit traject 

is gelijkwaardig en alle inbreng is waardevol als die bijdraagt aan de welzijnsopgave en als die 

ertoe bijdraagt dat inwoners zelf meer regie verkrijgen. In onderstaand overzicht (bijlage) zijn alle 



aanmeldingen in een overzicht gezet zodat je kunt zien wie zich heeft aangemeld. Wij vragen jullie om 

aan te geven welke mensen / organisaties eventueel nog missen. 

Wat?

In de sessies hebben jullie vol energie verteld waar jullie trots op zijn in de wijk. De 3 meest genoemde 

punten die hierin naar voren kwamen, waren:

•  Wijkbewoners hebben veel voor elkaar over en staan voor elkaar klaar;

•  er zijn heel veel (kleine en grote) initiatieven en activiteiten voor, door en in de wijk;

•  met weinig middelen wordt veel gerealiseerd.

Na input van jullie, hebben we samen de volgende 6 centrale thema’s vastgesteld:

•  GEZOND LEVEN 

•  ONTMOETEN

•  LEREN

•  FINANCIEN

•  OPGROEIEN

•  LEEFBAARHEID

Deze thema’s worden in de komende Haagse Tafels uitgewerkt waarbij er voldoende ruimte is om 

toe te spitsen op en voor specifieke inbreng van onderwerpen. Zo kan onder het thema ‘ontmoeten’ 

bijvoorbeeld verder worden ingezoomd op het onderwerp ‘participatie’. 

Hoe?

Met een duidelijke opbouw zullen we de komende drie bijeenkomsten in twee groepen gaan werken. 

Dit doen we omdat er ten minste 25 deelnemers zijn voor de Haagse Tafels en wij liever geen Tafel 

van boven de 12 deelnemers hebben. Jullie ontvangen een uitnodiging voor de bijeenkomsten via ons 

secretariaat. De bijeenkomsten zullen in eerste aanleg digitaal zijn. Zodra het echter kan, komen we 

heel graag weer fysiek bij jullie in de wijk bij elkaar. Maar voor nu gaan we uit van digitale bijeenkomsten. 

Bianca en Dirk zullen de opbrengsten van de twee groepen per bijeenkomst bundelen en in de 

verslaglegging weer met jullie allemaal delen. Voor de volledigheid hebben we de spelregels als bijlage bij 

dit verslag gevoegd.



Toewerken naar het actieplan:

•  Eén wijk, één actieplan

•  Gevuld en concreet gemaakt vanuit de 6 centrale thema’s

•  Op basis van activiteiten: samenwerken en samenhang

•  Uitgaande van elkaars competenties: weten wie kan wat

•  Met concrete, SMART-geformuleerde afspraken

In december 2020 zullen we met jullie allemaal samenkomen voor de slotbijeenkomst: wat gaan wij als 

partners in de wijk samen anders of beter doen door samenwerking en een betere afstemming van ons 

aanbod. 

3. Vooruitblik

De komende weken gaan we met elkaar aan de slag. Vooruitkijkend benadrukken we twee belangrijke 

onderdelen voor de komende maanden: de huiswerkopdrachten en de planning.

Huiswerk

We maken het actieplan samen in de wijktafels. Om vaart te maken werken we tussen de buurttafels in 

met huiswerkopdrachten. Voor de eerstvolgende bijeenkomst wordt van jullie het volgende gevraagd:

Graag voorbereiden zodat we de 1e Tafel vlot aan de slag kunnen:

1.  Wat zijn vanuit jouw organisatie de 3 belangrijkste maatschappelijke opgaven per 

centraal thema ? Wat zijn die opgaven en waar stopt onze invloed (binnen deze 

tafels)?

2.  Wat zijn de 3 belangrijkste activiteiten die jouw organisatie uitvoert in de wijk per 

thema?

3.  Welke samenwerkingsinitiatieven op het gebied van welzijn lopen er al in de wijk?

4.  Welke onderzoeken en wijk-overleggen zijn er in de wijk die storend, overlappend 

of juist helpend aan de Haagse Tafels kunnen zijn?



Kick-Off Haagse Tafel 2020-2021

Haagse Tafel 1

• Vaststellen maatschappelijke opgaven

• Bespreking wijkscans

Haagse Tafel 2

• Aanpak & Interventies

• Wie doet wat, wat kan beter?

Haagse Tafel 3

• Actieplan 

• Werkafspraken

Centrale afsluiter

• Delen en vaststellen 

• Evaluatie

Do, 8 oktober

15.00u tot 17.00u/

19.15u tot 21.30u

Di, 27 oktober

13.00u tot 15.00u

Di, 10 november

13.00u tot 15.00u

Di, 1 december

13.00u tot 15.00u

Di, 15 december

13.00u tot 16.00u

Planning

4. Ten slotte, vragen en opmerkingen?

Voor vragen over de procesbegeleiding en de huiswerkopdracht kunnen jullie contact opnemen met 

Dirk Jimmink via 06-54281470 of dirk@jblorenz.nl. Voor vragen over de uitnodigingen en/of Teams 

kunnen jullie contact opnemen met Joyce Stakenburg via joyce@jblorenz.nl of 010-3040186.

 

Uiterlijk 20 oktober ontvangen jullie het programma voor de eerste Haagse Tafel. De uitnodigingen 

ontvangen jullie zo snel mogelijk. 

Graag tot snel!
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Maarten Boot

Isolde Verburgt

Barbara Cornelissen

Stef Katwijk

Dennis van Toorn

Marijke Beker

Bettelies Westerbeek 

Neo de Bono

Wanita Adjiembaks

Carmen Mola

Deo prahladsingh

José Loof

Anita van Bruggen

Irma Bolhuis

Aygul

Ingrid Leentvaar

Gianni Rojas-Cotino

Paul Donkers

David Attia

Jeannot Kant

Julia van Diepen

Bas Aukes

Glanville de 

Mariska van Andel

Charissa Perrenet

Salih Dadak

Bewegen Werkt / Gemeente Den Haag

PEP

Haags Steunsysteem

Gemeente, dienst Stedelijke Ontwikkeling

made in moerwijk

Stek - De Kinderwinkel

geloven in moerwijk ( protestantse kerk) 

Moerwijk Coöperatie

Mooi Welzijn

De pit van Moerwijk 

Dr Rowas diversion

GGD Haaglanden

HWW zorg

MOOI Welzijn

Keskin

Gemeente, Schuldenlab070

Impegno

Impegno

Gezond en gelukkig Den Haag 

Bureau SAMEN

Stichting in wording Fruitig & Fris

Gemeente Den Haag

Huisartsencentrum Moerwijk

Fruitig en Fris

Staedion.nl

Gemeente, stadsdeel

Bijlage:

Aangemelde deelnemers kick-off bijeenkomst Haagse Tafels Moerwijk (middag en avond)



Bijlage:

De spelregels bij de Haagse Tafels Moerwijk

1. We praten alleen over oplossingen die we zelf kunnen inzetten of realiseren.

2. Problemen benoemen mag, maar altijd gevolgd door een voorstel of een oplossing!

3. Iedereen zit aan tafel namens zijn of haar organisatie en heeft het mandaat om afspraken te maken. 

4.  Na elke bijeenkomst vernieuwt iedere persoon zijn/haar mandaat op basis van de uitkomst van de 

bijeenkomst.

5. Elke deelnemer spreekt zijn zorgen, of bedenkingen uit.

6.  We werken met bondige, concrete verslagen die uitleggen welke afspraken en keuzes we maken 

en waarom.


