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ALLEKANTEN 2019

Met trots presenteren wij de eerste rapportage van 
Allekanten, dé centrale plek in de wijk Bouwlust 
waar mensen op eigen tempo en kracht met elkaar 
werken. Werken aan persoonlijke doelstellingen. 
Werken aan taalontwikkeling en gezondheid.
Werken aan financiën, netwerk, (vrijwilligers)werk en 
ondernemerschap. Allekanten is het eerste project 
van de Regiodeal in combinatie met doelstellingen 
van het werkoffensief +500.

Sinds augustus 2019 bouwen we met (wijk)partners, 
onderwijs, bedrijfsleven en gemeente Den Haag 
aan een concrete invulling van de doelstellingen 
Samenleving en participatie, Vitale inwoners en 
Activeren, leren, werken en wijkeconomie.
U herkent hierin ongetwijfeld de drie pijlers van 
de Regiodeal. We zetten daarbij de peer-2-peer 
en de train-de-trainer methodieken in. Bewoners 
ondersteunen elkaar, gaan nieuwe contacten 

aan, ontwikkelen talenten en doen waar mogelijk 
werkervaring op. We geloven in het versterken van 
bewoners en bewonersinitiatieven en bieden met 
Allekanten een uniek, innovatief en integraal concept.

In deze rapportage vertellen we waar we na 5 
maanden al staan. In korte tijd hebben we met 
medewerkers, vrijwilligers, bewoners en stagiaires 
veel bereikt. Een stevig fundament van een prachtig 
huis. We vertellen in deze rapportage ook kort wat we 
in 2020 willen doen. Allekanten zet in op langdurige 
en duurzame versterking van de wijk. 

In de bijlage presenteren we ons wekelijkse 
programma.

Wij nodigen u van harte uit eens een kop
(vers gezette) koffie te drinken op Speelzijde 8.
Dan ziet u waarom wij trots zijn.

INLEIDING 

Eerste werkzaamheden in augustus 2019
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Onze doelstellingen zijn gekoppeld aan de pijlers van de Regiodeal en het werkoffensief +500.
Per doelstelling beschrijven we onze kwalitatieve resultaten. Sommige resultaten komen bij meerdere 
doelstellingen terug.

PIJLER 1 Samenleving en participatie
Allekanten is een laagdrempelig en warm huis 
door, voor en met wijkbewoners. We stimuleren 
burencontact en burenhulp en organiseren 
ontmoetingen op wijkniveau. Het is dé centrale 
plek in de wijk voor ontwikkeling en samen werken 
aan de toekomst. Een veilige plek die bewoners 
verantwoordelijk stelt voor hun groei en hierin 
ondersteunt. Allekanten is de community, die bouwt 
aan ontmoeting en samenwerking voor het versterken 
van de samenleving als geheel. Waarom is Allekanten 
uniek? Bij Allekanten kunnen mensen terecht voor 
taalles, gezondheid, ondernemen, (vrijwilligers)
werk en financiën. Wij versterken bewoners en 
bewonersinitiatieven, zoals individuele begeleiding
en faciliteren van verschillende stichtingen met 
kennis en ‘huur om niet’ voor onder andere:
 • Stichting Dalmar
 • Stichting Soneca,
 • Joop Ludo snuffelmarkten en bingo
 • Stichting Hanuniye
 • Stichting Vismada
 • Stichting Aishel
 • Stichting IECN
 • Diversity plus – huiswerkbegeleiding

Buurtbewoners leren elkaar kennen bij Allekanten en 
komen elkaar vervolgens tegen in de buurt.
Dit verstevigt hun sense of community. Ook sociale 
veiligheid wordt vergroot als wijkbewoners actief met 
elkaar zijn.

KWALITATIEF 

PROJECTVOORTGANG AUGUSTUS-DECEMBER 2019

PIJLER 2 Vitale inwoners
Een vitale inwoner van Bouwlust is een gezonde, 
zelfredzame inwoner die kansen krijgt, zijn 
talenten kan ontwikkelen (op cultureel, sociaal en 
maatschappelijk niveau), die hulp durft te vragen 
en weet waar deze hulp op een zo laagdrempelige 
manier kan worden gehaald. Een gezonde leefstijl en 
goede gezondheidsvaardigheden geven meer fysieke 
en geestelijke slagkracht, vergroten daarmee het 
zelfvertrouwen, de weerbaarheid en veerkracht van 
de mensen. Sport levert belangrijke bijdrage aan een 
gezonde leefstijl en de vitaliteit van de inwoners van 
Bouwlust. Sport verbroedert, inspireert en creëert 
hoop. Ook taal en onderwijs zijn in deze pijler een 
belangrijk aandachtspunt. Taal is een belangrijke 
voorwaarde om zelfredzaam te zijn en om mee te 
doen aan activiteiten.

Wij werken aan vitale inwoners door gezondheids-
voorlichting, een wandelclub en een ‘klasje’ bewegen 
op muziek. We geven alle activiteiten in het 
Nederlands. Activiteiten zijn daarmee in zekere zin 
ook Nederlandse taalles.

Ik vind het helpen van de medemens 
erg belangrijk, daarom doe ik ook graag 
vrijwilligerswerk. Ik heb geleerd dat elk 
probleem een oplossing kent en dat je het 
‘’slechte’’ altijd met liefde moet bestrijden. 
Dat is zeker niet altijd makkelijk, maar niet 
onmogelijk. Denise

’t meest trots ben ik erop dat ik er in korte 
tijd achter ben gekomen waar mijn krachten 
liggen en waar ik energie van krijg. Asma

Naailes met vrijwilligers
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PROJECTVOORTGANG AUGUSTUS-DECEMBER 2019

We organiseren met elkaar veel en diverse 
bijeenkomsten. Een greep uit de bijeenkomsten 
van afgelopen maanden en onze terugkerende 
evenementen:
•  Offerfeest, verjaardag van vrijwilligers, 

brainstormsessies, avondeten met diverse 
stichtingen   

•  Snuffelmarkten (1 à 2 keer per maand) 
•  Debatten met jongeren (maandelijks) 
•  Huiswerkbegeleiding voor jongeren/ kinderen 

(wekelijks)  
•  Bingo (1 à 2 keer per maand)  
•  Ouderenmiddagen (met bingo en lunch) 
•  Bakkie taal (wekelijks via Samen Haags) 
•  Taal in de buurt (inmiddels twee keer per week)   
•  Voeding en Taal voorlichting (wekelijks) 
•  Wandelclub (wekelijks) 
•  Naailes (1 à 2 keer per week)  
•  Werkfit-trajecten voor bijstandsgerechtigden 

(gestart in oktober in samenwerking met WSP)

NL-taalles (over eten) in ruimte 4

PIJLER 3   Activeren, leren en werken 
(inclusief wijkeconomie) 

Allekanten is een wijkbedrijf in een oud 
kinderdagverblijf dat anti-kraak werd beheerd. 
Zo zetten we, als maatschappelijke onderneming, 
bestaand vastgoed in. Eén van de manieren waarop 
we vanuit co-creatie werken, is het opzetten van een 
fysieke locatie waarin we activatie en participatie, 
scholing en (toeleiding naar) werk met elkaar 
verbinden. We zijn deze locatie grondig aan het 
opknappen met elkaar om er een plek van te maken 
waar mensen graag zijn.

Afgelopen maanden hebben we onder andere de 
volgende activiteiten georganiseerd:
• Bakkie Taal
• Klussen in- en om het pand
• Huiswerkbegeleiding
• Taal in de buurt
• CV- & sollicitatietraining
• Inloopspreekuren
• Computerles
• Robotica
• Werkfit-trajecten

Onder deze pijler vallen ook onze stages en 
afstudeeropdrachten. We bieden de volgende plekken:
De Haagsche Hogeschool
- 2 stagiaires Voeding en diëtetiek 
- 1 afstudeerder Voeding en diëtetiek 
-  1 afstudeerder Ruimtelijke Ontwikkeling, 

Climate & Management  
ROC Mondriaan 
- 3 stagiaires Zorg en welzijn
- 1 stagiaire Management Assistent

Ik volg de opleiding zorg en welzijn
niveau 2. Het is een opleiding, die als een 
tussenstap dient om uiteindelijk verder 
te kunnen studeren. Momenteel loop ik 
stage bij AlleKanten. Bij AlleKanten werk 
ik met een gezellig en een gemotiveerd 
team. Rayphan



ALLEKANTEN 2019

WWW.ALLEKANTEN.COM • INFO@ALLEKANTEN.COM • TEL. 085 13 09 138 • SPEELZIJDE 8 • 2543 XZ • DEN HAAG (BOUWLUST)

Per pijler zijn in art. 3 van onze projectopdracht onderstaande doelen geformuleerd.
In de tabel ziet u onze resultaten op deze doelstellingen tot en met eind december.

KWANTITATIEF

RESULTATEN AUGUSTUS-DECEMBER 2019

SZW

OCW

DPZ

DSO

SROI

DIENST DOELSTELLINGEN RESULTATEN

200

120

11

-

30

60

7

3

-

Bewoners in beeld

Bewoners geactiveerd

Bewoners Werkfit

Bewoners naar werk/WSP

Bewoners met beweeg-, sport-, en gezondheidsactiviteiten

Bewoners met taalbegeleiding

Aantal wijkinitiatieven gefaciliteerd

Aantal startups gefaciliteerd

3 banen door SROI-invulling via gemeente Den Haag

Als partner van de gemeente Den Haag zetten we 
in op integrale samenwerking tussen alle betrokken 
partijen. Het partnerschap met gemeente Den Haag 
willen we in deze rapportage benoemen.

In samenwerking met de gemeente hebben we in 2019 
het volgende ingericht: 
•  Pilot Helpdesk Geldzaken op maandag 

(evaluatie in januari 2020) 
•  Pilot gesprekken Hallo Werkdagen in Q4
•  Verduurzaming van het pand, bijna klaar

We hebben met de gemeente ook de inzet van 3 
medewerkers op basis van SROI en de inzet van een 
bedrijfscontactfunctionaris afgesproken. De eerste 
contacten zijn gelegd om dit voor elkaar te krijgen.  

SAMENWERKING
GEMEENTE DEN HAAG

Samenwerking Gemeente Den Haag

Tabel 1: Resultaten augustus - december 2019
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KORTE VOORUITBLIK 2020 

Koken bij Allekanten in 2020 – en we waren al begonnen

Na vijf maanden hard werken in 2019 bouwen we in 
2020 met elkaar verder aan Allekanten om de doelen 
te behalen die we hebben afgesproken. Dat betekent 
een verdere uitbouw van onze activiteiten om de 
buurt te bereiken, te betrekken en te mobiliseren. 
Hiervoor hebben we meer en nieuwe vrijwilligers 
nodig. We brengen meer bewoners in beeld. En hoe 
meer bewoners ons leren kennen, hoe groter ons 
‘bestand’ met mogelijke vrijwilligers. 
In 2020 bemiddelen we de eerste mensen naar WSP 
en werk. 

Eind 2019 plaatsen we een keuken. Met elkaar koken 
verbindt. We bieden kooklessen, waarin gezond eten 
centraal staat. Ook besteden we aandacht aan het 
budget. Hoe kan je met weinig geld toch een gezonde 
maaltijd op tafel zetten. We geven deze lessen in 
het Nederlands. We geloven dat elke les op deze 
manier ook een taalles is. We zijn bovendien van plan 
een kookboek ‘koken van Allekanten’ te maken met 
recepten uit alle windstreken. Van inwoners, door en 
voor inwoners.

In december 2019 is ook het project ‘Van Afval 
naar Grondstof’ getekend. Dit project valt ook in de 

Regiodeal in combinatie met het werkoffensief +500. 
Met Allekanten zijn we inmiddels gestart met dit 
project. De kern van dit project is sociale innovatie 
en participatie koppelen aan duurzaamheid en 
energietransitie door werkfitters. In 2020 voeren we 
de pilot in samenwerking met diverse partijen uit.
Vanaf januari start in samenwerking met Mooi 
Welzijn, een Servicepunt XL op onze locatie. 

Allekanten wil in 2020 een impactmeting door
Rebel laten uitvoeren om onze business case en
de impact van Allekanten extern te valideren.
De uitkomst van deze analyse kan eventueel gebruikt 
worden voor nieuwe locaties van Allekanten in
wijken van Den Haag.

VERZENDLIJST
WE STUREN DEZE RAPPORTAGE AAN DE DIVERSE GEMEENTELIJKE DIENSTEN DIE MEEBETALEN

EN DIVERSE STAKEHOLDERS IN GEMEENTE DEN HAAG. ONZE VOLGENDE RAPPORTAGE ONTVANGT U IN JUNI 2020. 

Wij hebben met aandacht en plezier 
aan deze eerste rapportage gewerkt. 
We hopen dat ook u trots bent op de 
eerste resultaten. Team Allekanten 
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WEEK PROGRAMMA ALLEKANTEN

BIJLAGE

DAG

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

OP AFSPRAAK

ACTIVITEIT

Open naaiatelier

Bakkietaal

Helpdesk Geldzaken

Inloop uur

Conversatieles

Sollicitatietraining

Sporten met Maaike

Naailes

Inloop uur

Wandelclub

Werkfit bijeenkomst

Computerles

Persoonlijke voeding
begeleiding

Workshop voeding samen
met taal bij Allekanten

Taal bij Allekanten

Huiswerkbegeleiding

Jongeren debat

Huiswerkbegeleiding

Snuffelmarkt

Bingo

Robotica

Huiswerkbegeleiding

Dagelijks individuele begeleiding op afspraak bij Allekanten

TIJD

10:00 - 12:00

13:00 - 15:00

13:00 - 16:00

10:00 - 12:00

10:00 - 12:00

13:00 - 14:00

14:00 - 15:00

10:00 - 12:00

10:00 - 12:00

10:00 - 10:30

10:00 - 12:00

11:00 - 12:00

12:00 - 13:00

13:00 - 14:30

9:30 - 11:30

16:00 - 17:00

19:00 - 21:00

11:30 - 17:30

10:00 - 15:00

13:00 - 16:00

15:00 - 16:00

11:00 - 16:30

LOK.

2

4

1.1

hall

4

4

3

2

hall

3

4

4

3

3

4

4

3

2

4

3

4

4

OPMERKINGEN

Besloten

Besloten

Om de 2 weken, zie kalender

3e zondag van de maand

1ste en 4e zondag v.d. maand

Om de 2 weken, zie kalender


