Verslag en Aktielijst projectgroep Welzijn en Beheer
Datum : 10 mei 2022
Locatie: de Henneberg
Aanwezig:
Mevr. Marian van den Hoek, mevr. Nicky van Spronsen, mevr. Felicia Groenendijk, Mevr.
Sonnie Yildiz, mevr. Liette Boersma, Mevr. Yvonne Hartman, Mevr. Esther Langen, dhr.
Mathi den Exter, dhr. Esser, Dhr. Stefan Pouw, dhr. Sam Develing, dhr. Stef Binkhorst. Dhr.
Ronald Sikking en dhr. Sam, mevr. Paula Weeda en dhr. Sam Develing.
Liette Boersma, Esther Langen en Stefan Pouw zijn te gast bij WB en vertellen iets over
de werkzaamheden die zij uitvoeren:
Sportief Besteed Groep is een overkoepelende organisatie met diverse werkmaatschappijen.
We vormen een dynamisch geheel waarin kennisdeling en verbinding voorop staan. Samen
met overheden, scholen, verenigingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties gaan we
uitdagingen aan en realiseren we uiteenlopende activiteiten, projecten, campagnes en
evenementen. Dé gezonde en actieve samenleving realiseren wij graag samen met jou! Wij
bedenken concepten die inspireren en aanzetten tot bewegen, verbinden en actie, waarbij
plezier, educatie, creativiteit en talentontwikkeling voorop staan. Iedere dag zetten wij
belangrijke stappen in het bereiken van onze missie. Van het schrijven van aanbestedingen en
het regelen van financieringen tot het opleiden van beweegcoaches en het uitrollen van
erkende interventies.
In Loosduinen zijn drie weekmaatschappijen actief: Loosduinen Beweegt, Sportief Plus en
Young Talents. Zie hieronder wie de contactpersonen zijn voor Loosduinen.
Voor Loosduinen Beweegt is Steven Pouw het aanspreekpunt
(s.pouw@sportiefbesteedgroep.nl). Met Loosduinen Beweegt brengen we jongeren in
beweging. Gedurende het hele jaar organiseren wij activiteiten gericht op jongeren; denk
hierbij aan pannakooien, voetbal/basketbal, bootcamp, etc.
Voor Sportief Plus is Stephan Stam het aanspreekpunt (s.stam@sportiefplus.nl). De
Vitaliteitsbegeleiders onder Sportief Plus verbinden de mantelzorgers en thuiswonende
senioren aan het sociale, educatieve, culturele en sportieve aanbod dat Den Haag rijk is. Door
het in gesprek gaan met en het luisteren naar de verhalen van de mantelzorgers en senioren
gaan de Vitaliteitsbegeleiders op zoek naar de behoefte van de doelgroep. De behoefte
vertalen wij naar het warm toe leiden naar lokaal aanbod in Den Haag en als er een hiaat
wordt gesignaleerd dit met lokale partners oppakken.
Voor Young Talents is Rachelle Oostdijk het aanspreekpunt (r.oostdijk@ouryoungtalents.nl).
Bij Young Talents staat de (talent)ontwikkeling en groei van jongeren centraal. Onze ervaren
jongerencoaches kennen de leefwereld van jongeren. Zij inspireren de jongeren om het beste
bij zichzelf naar boven te halen en een positieve impact te maken op de samenleving.
Voor jongeren worden pizza-avonden, sportavonden, tik-tok workshops, dansworkshops, etc.
georganiseerd. Het blijft lastig jongeren te bereiken en er wordt structureel gekeken hoe dit
kan worden verbeterd.

Sonnie Yildiz is te gast bij WB en komt kennismaken met de wijkberaden.
Sonnie Yildiz heeft de taken overgenomen van Mariel de Jong. Haar takenpakket:
gebiedsgericht werken, leidinggevende functie :jeugd en opbouw werker. WMO
contactpersoon (service punten WMO- WCO) is Remko Canters. Herstructurering naar
andere organisaties is ongewijzigd gebleven. Wijkorganisaties kunnen nog wel beroep doen
op WIJKZ. WIJKZ heef een jaarlijkse begroting met een strakke financiering, aanbod wordt
neergelegd ( specifiek indienen) aanvullende opdrachten is geen financiële ruimte voor, het
stadsdeel bepaald of hiervoor extra gelden worden vrijgemaakt tof dat er opdrachten zullen
verdwijnen. Geen reserve pot. Hoe zit het met zorg voor Oekraïne ?, daar is de gemeente
verantwoordelijk voor en zal gelden hiervoor vrijmaken en wordt het een extra project
waarvoor WIJKZ kan worden ingehuurd. Nieuwe welzijnsvisie opgesteld ( jarig plan)
richtlijnen brief voor komend jaar is ontvangen: i.p.v. 4 terug naar 2 ambities: opgroeien en
ontwikkelen en actief samenleven. Focus op bepaalde wijken, wijkscans en vanuit stadsdeel
komt input .
Felicia Groenendijk
Is sinds maart 2022 werkzaam bij het Stadsdeelkantoor Loosduinen en vervult de functie van
WJP’er. Zij zal samen met Majda el Adlouni ( of wellicht om de beurt) de WB vergaderingen
bijwonen indien mogelijk namens het stadsdeelkantoor.
Aktielijst:
Datum
10-05-2022

10-05-2022

Onderwerp
Liette Boersma en Stefan
Pouw uitnodigen voor
bijeenkomst 100 jaar CL
100 jaar CL

Actie
-

Stavaza
afgerond

Terugkoppeling
werkgroepen/

lopend

