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In zeven stappen naar een stad vol solidariteit 

Manifest Eerlijk Haags Welzijn - PvdA Den Haag  

Janneke Holman en Martijn Balster 

 
Na jaren bezuinigingen op welzijn en de coronapandemie is het één over twaalf. Ruim de helft van 

onze inwoners is matig tot ernstig eenzaam. Bijna een kwart van de Haagse ouderen is kwetsbaar. 

Den Haag is de stad waar mensen - vooral jongeren - de meeste stress ervaren. De PvdA Den Haag 

slaat alarm. We moeten het sociaal werk meer gaan waarderen. PvdA-lijsttrekker Martijn Balster en 

raadslid Janneke Holman presenteren een zevenpuntenplan voor een stad vol solidariteit. 

 

Bezuinigen op onze wijkhelden: oliedom 
De Haagse PvdA heeft zich hevig verzet tegen de bezuiniging die het vorig college in heeft gezet. 

Daardoor werden verschillende sociaal werkers ontslagen of op een flexcontract gezet. Veel van die 

sociaal werkers hebben een vertrouwensband in de buurt opgebouwd. Dat die daardoor zijn 

verdwenen, vinden wij eeuwig zonde. Gelukkig heeft de PvdA de bezuiniging voor een deel kunnen 

stoppen in het laatst gesloten coalitieakkoord en is er extra geld gekomen voor straatcoaches en het 

sociaal en mentaal welzijn van onze stadsgenoten met het coronaherstelplan. Maar voor de lange 

termijn is het niet genoeg.  

 

Tegelijkertijd dreigt juist en nieuwe kaalslag. Neem de VVD, die bezuinigt de komende periode nog 

eens 10 miljoen op het welzijnswerk. Dat is ongeveer een derde van het budget. Hierdoor raken 

extra ouderen de weg kwijt in ingewikkelde regelingen of eindigen in isolement en krijgen jongeren 

geen steun meer in de rug. Zo dreigt de solidariteit van onze stad nog verder uit te hollen. 

 

Corona 
De  coronapandemie laat flinke sporen na. Iedereen heeft het moeten ervaren. We konden ons huis 

nauwelijks uit en we moesten onze sociale contacten verminderen. Wij of mensen in onze omgeving 

werden ziek. Ondernemers gingen onderdoor aan de mentale druk. Sociaal werkers en onze 

bewoners stroopten de mouwen op. Ze kookten en bezorgden maaltijden en bezochten eenzame 

ouderen of gezinnen. Hiermee hebben zij de coronapandemie een beetje draaglijker gemaakt. Deze 

initiatieven lieten zien hoe belangrijk sociaal werk is.  

 

Maar zij alleen kunnen het afglijden van wijken of het in problemen raken van jongeren niet 

tegenhouden, of eenzaamheid voorkomen. Nu, bijna twee jaar verder, zijn nog steeds ontzettend 

veel mensen eenzaam. Zij hebben een levensgrote behoefte om elkaar te ontmoeten en verbinding 

te voelen. Er zijn structureel te weinig goede jongerenwerkers, ouderenwerkers of straatcoaches. Zo 

dreigen te veel kinderen en jongeren op achterstand te raken.  
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Urgentie 
Ruim de helft van onze inwoners is matig tot ernstig eenzaam. Dan gaat het niet alleen om ouderen 

maar ook om jongeren. En het neemt toe. Dat geldt ook voor de kwetsbaarheid van bewoners. 

Gemeten in de sociaal- economische status zien we grote verschillen. Bijna een kwart van de Haagse 

ouderen is kwetsbaar.  

 

Van de G4 ervaren mensen de meeste stress in Den Haag, vooral jongeren. Dat kan gaan om geld, 

werk, gezondheid, familie, etc. In wijken als Transvaal, Schilderswijk, Laak en Zuidwest stapelen 

problemen zich voor sommige stadsgenoten zich extra op. Mensen hebben vaak meerdere 

gezondheids- en sociale problemen. De wijken scoren op kwetsbaarheid en sociale samenhang veel 

slechter dan het Haags gemiddelde. Wat simpelweg betekent dat mensen er minder kans hebben op 

geluk, perspectief en een goede gezondheid. Voor veel mensen is het steeds moeilijker een weg te 

vinden naar hulp en instanties. Het gevoel er alleen voor te staan neemt toe. 

 

Sociaal werk verdient onze waardering 
Sociaal werkers kunnen dit gevoel, dat zij er alleen voor staan, juist doorbreken. Ze helpen niet alleen 

mensen één op één, maar zorgen voor samenhang in de buurt. Zo kunnen ze een groep buren 

begeleiden die wel iets willen maar niet weten hoe, helpen om een straatfeest te organiseren, met 

kinderen en jongeren de wijk opruimen en van jongs af aan meegeven dat het belangrijk is om naar 

je buurt om te kijken. Ze kunnen kinderen in aanraking laten komen met kunst en cultuur, voor wie 

dat niet vanzelfsprekend is. Daarnaast kunnen ze mensen de weg naar voorzieningen laten zien, hen 

de weg tonen in alle regels en voorkomen dat mensen tussen wal en schip vallen. Ouderen bieden ze 

activiteiten en contacten die maken dat ze niet eenzaam zijn, maar onderdeel van de samenleving 

kunnen blijven, ook als het geestelijk of lichamelijk niet meer zo gemakkelijk gaat. Kinderen met een 

moeilijke thuissituatie coachen ze door moeilijke onderwerpen bespreekbaar te maken en hen zo 

van verkeerde afslagen te behoeden. Ze signaleren (gezondheids)problemen zo vroeg dat ze kunnen 

voorkomen dat ze erger worden. Met goede sociaal werkers in onze wijken zien we precies wat er 

gebeurt en wat er dreigt mis te gaan. Een goede sociaal werker is iemand die je kent, die je 

vertrouwt, die je belt. Iemand die je hulp aanbiedt, je af en toe een por geeft.  

 

Kortom: sociaal werkers zorgen ervoor dat mensen zich thuis voelen in de stad, zich verbonden 

voelen met hun wijk en dat mensen contact hebben met hun buren. Juist dat is ontzettend 

waardevol in een tijd van individualisme en polarisatie. We moeten onze professionals in wijken en 

buurten dus alle lof geven.  

 

De PvdA investeert dan ook in professionalisering van het sociaal werk. Dit in tegenstelling tot 

rechtse partijen die het tot sluitpost in de gemeentebegroting maken. Wij willen Den Haag weer 

laten bemannen door een stevig team aan sociaal werkers die eenzaamheid blijvend vermindert en 

bewoners samenbrengt. Zo staan we samen sterker.  

 

Wij willen zorgen voor meer stadssolidariteit met zeven punten: 
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Meer stadssolidariteit 

 

• Mensen snakken naar meer ontmoetingsplekken. Daarom heeft de PvdA de afgelopen 

periode voorkomen dat meerdere buurthuizen de deuren moesten sluiten. En de komende 

jaren willen we twintig extra ontmoetingsplekken / buurthuizen opzetten waar mensen uit 

de wijk samen kunnen komen. De eerste buurthuizen komen in wijken waar nog geen 

ontmoetingsplekken zijn. We maken hiervoor meer budget vrij en gaan een faciliterende rol 

spelen als gemeente. Hierbij zoeken we samenwerking op met de buurthuizen in onze stad.  

• Meer ogen, meer oren. Jeugdwerkers en straatcoaches zijn veel op straat en hebben goed 

contact met betrokkenen in de wijk. Ze vervullen een verbindende rol. Daarom regelde de 

PvdA al extra straatcoaches. De komende periode willen wij hen in vaste dienst aannemen en 

nog vijftien extra straatcoaches, vijf extra kinderwerkers. Deze moeten als eerst in de meest 

kwetsbare wijken komen. 

• Altijd een vertrouwd aanspreekpunt, een meedenker, een meedoener voor kwetsbare 

mensen. Ons maatschappelijk werk en -opbouwwerk zou een veel grotere rol moeten 

krijgen. Veel mensen zijn eenzaam, redden zich niet gemakkelijk zelf, leven in isolement of 

lopen vast in regels, administratie, etc. Daarom willen we dat iedere bewoner die dat nodig 

heeft een vertrouwd, vast aanspreekpunt heeft. Het individueel welzijnswerk moet zoveel 

mogelijk in de stad werken: signalerend, in gemeenschappen, wijken en buurten. Uiteraard 

kunnen mensen in elke wijk ook op acceptabele afstand terecht in de servicepunten. Het 

welzijnswerk vervult hier de rol van spin in het web.  

• Geen concurrentie maar samenwerking in het welzijnswerk. Meer geld voor professionele 

inzet: niet alles kan door vrijwilligers worden gedaan. Voor de PvdA staat de kwaliteit en 

continuïteit van betrouwbare professionals voorop. Het professioneel welzijnswerk moet 

niet onderling concurreren, dat gaat ten koste van effectiviteit. Wij subsidiëren 

welzijnsorganisaties op basis van vertrouwen en binding met de wijk en op basis van 

continuïteit. Er komt dan ook meerjarige subsidie voor onze vaste welzijnspartners. 

Samenwerking met kleinschalige initiatieven (in de haarvaten) en vrijwilligersorganisaties is 

absolute voorwaarde. We willen kleinschalig welzijnswerk bevorderen dat het verschil maakt 

voor bewoners en impact heeft op de wijk. De bekostiging moet hier goed op aansluiten.  

• Verbinders voor in een solidaire stad. Sociale samenhang in wijken en buurten, we hebben 

het er veel te weinig over. Maar het is cruciaal. Er zijn vaak wel prachtige initiatieven, maar 

de samenredzaamheid van bewoners, juist als er veel kwetsbare bewoners zijn, of 

bijvoorbeeld veel verschillende mensen of zelfs spanningen, daar hebben we het weinig over. 

Opbouwwerk - met als doel om de samenredzaamheid van onze bewoners te vergroten, is te 

lang een ondergeschoven kindje geweest. Daarom wil de PvdA investeren in verbinders. 

• We breiden we de community builders uit naar tien. Zij kunnen bewoners activeren en 

bewonersgroepen aan elkaar verbinden. We zorgen dat de betrokkenheid van bewoners bij 

elkaar en bij de besluitvorming in en over de wijken toeneemt en steeds meer mensen mee 

kunnen doen en mee kunnen praten.  

• Tijd en ruimte om samen te werken. Welzijnswerkers zijn de ogen en oren van de wijk, net 

als wijkagenten, wijkverpleegkundigen, huisartsen en vrijwilligersorganisaties. Daarom geven 

we welzijnswerkers de tijd en ruimte om die samenwerking op te zoeken: bijvoorbeeld met 

de huisarts, waar regelmatig patiënten langskomen zonder gezondheidsproblemen maar 

omdat ze verlegen zitten op een praatje en aandacht. Sociaal werkers kunnen dit opvangen, 

maar moeten hier wel de tijd voor hebben: zo wordt de huisarts ontlast en is de patiënt 

geholpen met aandacht, hulp en activiteiten.  
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