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ALLEKANTEN 2020

Met plezier presenteren wij de tweede rapportage 
van Allekanten, hét initiatief in de wijken Bouwlust en 
Vrederust 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 een klein jaar 
staan. Tot 13 maart 2020 was er een flinke toename in 
de instroom: Allekanten sloeg aan. En toen sloeg Corona 
toe en moesten ook wij dicht. We stonden echter niet stil! 
Ondanks Corona bereikten we veel. En wat zijn we blij dat 
we weer open zijn.

Wat we al wisten heeft Corona ons bevestigd: Allekanten 
is keihard nodig. We zetten in op langdurige en duurzame 
versterking van de wijk. Vanuit ons eerste huis in Bouwlust 
en vanuit ons tweede huis -dat sinds 2 juni ook open is- in 
Vrederust. Nu het weer mag nodigen u van harte uit een 
kop (vers gezette) koffie te drinken op de Speelzijde in 
Bouwlust of op de Dreef in Vrederust. Dan ziet u waarom 
Allekanten nodig is.

INLEIDING 

We heten iedereen persoonlijk welkom bij onze centrale balie 
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1.1 CORONA 

We noemden het al in onze inleiding: Corona.  
 
Ook wij zagen ons gedwongen onze deuren in maart te 
sluiten. Dit ging ons aan het hart: juist omdat er sinds 
januari toenemende inloop was ontstaan en Allekanten 
groeide.

Een gesloten pand betekende gelukkig niet dat Allekanten 
stil stond. Wij hebben de tijd gebruikt om:

• lessen voor te bereiden
• ons programma uit te breiden
• de administratie bij te werken
• de tuin op te knappen
• het pand te schilderen 
• het pand corona-proof te maken
• het pand verder te verduurzamen door dubbele  
  beglazing en een nieuw dak

Daarnaast hebben wij diverse online taallessen gegeven en 
hebben we telefonische spreekuren gehouden. Belangrijk 
om te vermelden is dat wij ook de wijk in zijn gegaan om 
mensen thuis te bezoeken. Velen van hen hebben geen 
internet, waardoor we niet online contact met hen konden 
houden. Onze bezoeken werden zeer op prijs gesteld. De 
aandacht en het bloemetje was voor de wijkbewoners erg 
fijn. Toch merkten wij ook een grote eenzaamheid. Veel 
mensen doen de deur niet open. Hoe bereiken we deze 
mensen alsnog? We doen een kaartje in de bus, werken 
met app-groepen en betrekken ook kennissen. Hoe meer 
mensen Allekanten weten te vinden, hoe groter onze 
impact.

1. PROJECTVOORTGANG DECEMBER 2019 -JUNI 2020

PROJECTVOORTGANG DECEMBER 2019 - JUNI 2020

‘Wegens Corona zijn we een aantal weken 
fysiek gesloten geweest. We hebben echter 
actief contact gehouden met vrijwilligers, 
werkfitters en stagiaires door bloemen langs 
te brengen, afspraken in onze tuin te maken 
en te videobellen. De kracht van Allekanten is 
persoonlijke aandacht en begeleiding. Ik ben er 
trots op dat ik samen met mijn team de bewoners 
in onze wijk heb kunnen helpen.’  Marianne, 
Teamleider bij Allekanten

Allekanten verbindt bewoners

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’. 

Ons bloemetje in Corona tijd zorgde voor blije buurtbewoners
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PROJECTVOORTGANG DECEMBER 2019 - JUNI 2020

Nieuwe partners sinds december 2019 zijn:
• De buurtsportcoach
• Amazing womenscentre
• Olympia en Adecco
• Staedion

Zij werken naast onze bestaande partners, waaronder:
• Stichting Dalmar  
• Stichting Vismada
• Stichting Soneca 
• Stichting Aishel
• Stichting IECN 
• Stichting Hanuniye 
• Diversity plus – huiswerkbegeleiding
• Joop Ludo snuffelmarkten en bingo 

We zijn gestart met het project Van Afval naar Grondstof, 
waarover u een separate rapportage ontvangt. Dit is een 
uniek project, waar we duurzaamheid aan participatie 
koppelen. Vrijwilligers ruimen de buurt op (onder 
andere opruimen van bij-plaatsingen). In samenwerking 
met de HMS hebben we een eigen afvalstraat voor 
het pand gerealiseerd om afval te scheiden. We doen 
aan afvalscheiding in onze panden en verzorgen 
afvalvoorlichting in combinatie met Nederlandse taalles. 
Het project slaat aan: zo weten wij van een aantal 
deelnemers dat zij ook thuis GFT scheiden nadat ze de 
training hebben gevolgd. 

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. 

Wij zetten meerdere vrijwilligers uit de wijk in voor diverse 

Ons project ‘Van afval tot Grondstof’  slaat aan

werkzaamheden. Zo woont een van hen bij ons om de 
hoek. Faten is statushouder. Stil zitten is echt niets voor 
haar. Zij liep bij ons binnen om te participeren. Inmiddels 
geeft zij ABC-les, werkt zij aan onze balie èn zorgt zij 
voor ‘aanwas’ van mede-statushouders. Zij is bij uitstek 
een sociaal leider, die mensen inspireert. De vrijwillige 
participatie van mensen uit de buurt werkt. Zonder hen kan 

‘We krijgen hier mensen die niet fit zijn en 
die lang in uitkering gezeten hebben. Die 
hebben echt wel even tijd nodig om het 
echte leven in te stappen. Het is moeilijk als 
je ineens weer moet beginnen. Dat kan ik 
uit eigen ervaring vertellen’  Mohammed el-
Jabli – jobcoach/werkbegeleider van deelnemers en 
werkfitters

‘Via via ben ik bij Allekanten gekomen, eerst als 
leerling voor de taalles, maar inmiddels geef ik 
zelf taalles aan een groep beginners en draai ik op 
dinsdag de balie bij Allekanten in de ochtend. Bij 
Allekanten heb ik mijzelf gevonden. Ik ben trots 
op mezelf om wat ik heb bereikt!‘ Faten, vrijwilliger 
en docent bij Allekanten
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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.

Vitaliteit is een belangrijke pijler. Daarom zoeken wij continu 
naar nieuwe partners. Dit heeft begin 2020 geleid tot een 
samenwerking met de buurtsportcoach en we verzorgen 

• Fietslessen en een wandelclub
• Conversatieles Nederlands
• Snuffelmarkt en kledingruil
• Huiswerkbegeleiding voor jongeren/kinderen
• Nederlandse les
• Bingo- en ouderenmiddagen

PIJLER 3 |  ACTIVEREN, LEREN EN WERKEN  
(INCLUSIEF WIJKECONOMIE)
Allekanten is gestart als wijkbedrijf in een oud 
kinderdagverblijf dat anti-kraak werd beheerd. Inmiddels 
runnen we namens gemeente Den Haag/stadsdeel Escamp 
sinds 1 mei 2020 ook De Dreef, Pandje 4. 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 activering en 
participatie, scholing en (toeleiding naar) werk met elkaar 
verbinden. Ook deze locatie knappen we met elkaar op om 
er een plek van te maken waar mensen graag zijn.
Afgelopen maanden hebben we onder andere de volgende 
activiteiten georganiseerd:

• Klussen in- en om het pand
• Computerles (ook oefenen.nl)
• Huiswerkbegeleiding
• Bakkie Taal
• Taal in de buurt
• Online taalles
• CV- en sollicitatietraining
• Inloopspreekuren
• Werkfit-trajecten 
• ABC-les
   

Onder de pijler ‘Activeren, leren en werken’ vallen ook onze 
stages en afstudeeropdrachten. We bieden permanent 
stages voor studenten van De Haagse Hogeschool en ROC 
Mondriaan.

‘Bij Allekanten heb ik fietslessen gegeven 
aan dames die nog nooit op een fiets 
hadden gezeten. Het was zo mooi om te 
zien hoe ze al na drie lessen zelfstandig 
heen en weer konden fietsen in de 
achtertuin van Allekanten. Zelfs de buren 
kwamen complimenten geven die vanaf 
hun balkon mee hadden gekeken’ Yoeri, 
buurtsportcoach  

‘Feit dat de heren na de les aan Asefeh 
vragen of ze niet vaker les kunnen krijgen 
is voor mij teken dat het weer geslaagd 
was vanochtend.’ Frans - vrijwillig taaldocent 
(onder andere de ‘mannengroep’) en gepensioneerd 
functioneel beheerder bij de Politie 

Wij werken daarnaast aan vitale inwoners door 
gezondheidsvoorlichting en een ‘klasje’ bewegen op 
muziek. We geven alle activiteiten in het Nederlands. 
Activiteiten zijn daarmee ook - laagdrempelig- Nederlandse 
taalles.

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

• Gezonde lunch met gezondheidsvoorlichting
• Fietsles
• Naai-atelier 
• Nederlandse les
• Debatten met jongeren
• Voorlichting over afvalscheiding
• CV- en sollicitatietraining
• Schoonwandelen en conversatie



ALLEKANTEN 2020

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 juni 2020.

KWANTITATIEF

PROJECTVOORTGANG DECEMBER 2019 - JUNI 2020

SZW

OCW

DPZ

DSO

SROI

DIENST DOELSTELLINGEN 
RESULTATEN 
DECEMBER 2019

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

3.1 WAT GAAT ER GOED? 

In het eerste half jaar van 2020 hebben we in samenwerking 
met gemeente Den Haag het pand aan de buitenkant 
flink opgeknapt en verduurzaamd. We hebben het dak 
gerepareerd, dubbele beglazing geplaatst en de ketel uit de 
jaren ‘90 vervangen door een energiezuiniger variant.
De gemeente heeft ons gekoppeld aan Olympia en Adecco 
om met elkaar invulling te geven aan hun SROI-paragraaf. 
In Q3 geven we dit verder vorm. We stellen geschikte 
kandidaten voor betaald werk bij diverse partners, 
waaronder Olympia en Adecco voor.  
Een mooi voorbeeld van: 

 ‘voor elkaar, met elkaar’.

SAMENWERKING
GEMEENTE DEN HAAG

Een mooi voorbeeld van onze samenwerking met gemeente Den Haag.  

De verduurzaming van ons dak

We zijn trots op de groei in onze resultaten, die wij ondanks Corona wisten te bereiken 

RESULTATEN 
JUNI 2020

412

310

20

9

121

147

9

4

-
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ALLEKANTEN 2020

U las het al eerder in deze rapportage: Vanaf 1 mei 
2020 runnen we Pandje 4 voor stadsdeel Escamp. 
Vanwege Corona zijn we op 2 juni opengegaan voor 
Bewonersorganisatie de Dreef op Dreef 4. We verzorgen 
de administratie, coördinatie en programmering van 
activiteiten in samenwerking met het bestaande Kernteam. 
We zetten in op de volgende thema’s: 

• Ontmoeting en verbinding
• Informatie en advies
• Werk en activering

We bouwen het programma verder uit en combineren 
activiteiten tussen de twee locaties van Allekanten. In onze 
volgende rapportage nemen we de eerste resultaten van 
Pandje 4 op.

3.1 WAT VERDIENT DE AANDACHT? 

Graag maken we ook gebruik van deze rapportage om onze 
zorg uit te spreken. De samenwerking met de gemeente 
om Werkfitters bij Allekanten in te zetten voor de VANG-
pilot behoeft verbetering. Om de instroom te bevorderen 
geven we voorlichtingen, betrekken, informeren en 
enthousiasmeren we veelvuldig diverse contactpersonen 
en leidinggevenden bij de gemeente. Ook hebben we onze 
zorgen geuit bij de programmadirecteur. We hopen daarom 
dat we de eerste aanmeldingen in juli mogen ontvangen. 
In juli 2020 willen we met Gemeente Den Haag de situatie 
evalueren om direct een verbetertraject in te zetten.

“ Ik ben hier binnengekomen als 
jobcoach. Echter zijn we er voor de hele 
wijk en zo hebben wij ook binnenlopers 
die vastlopen met bepaalde zaken 
en die helpen wij ook. Zo heb ik de 
overbuurman Robbie kunnen helpen met 
een probleem waar hij al maanden mee 
rond liep en dat is een geweldig gevoel! ” 
Marcel van der Salm – jobcoach/werkbegeleider 
van deelnemers en werkfitters bij Allekanten

‘Bij Allekanten zijn we geen bedrijf, we 
zijn een familie. We delen lief en leed en 
werken samen aan betere toekomst voor 
iedereen binnen de familie. Je bent altijd 
welkom en we doen voor je wat we kunnen 
doen. Zonder de vrijwilligers, stagiaires en 
partners zouden we niet kunnen bestaan. 
Zo hebben we Suliman van 17 jaar, die 
ons elke donderdag en vrijdag helpt als 
tolk, docent en een eigen project aan het 
opzetten is voor een eigen Allekanten 
voetbalteam.‘ Asefeh - Management assistent 
Allekanten 

PROJECTVOORTGANG DECEMBER 2019 - JUNI 2020

Deelnemers aan het taal en naaiatelier op vrijdag ochtend (Foto genomen voor Corona)   
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VOORUITBLIK Q3 & Q4 2020 
Bijeenkomst stichting Dalmar,  onze partner in het pand

Ontwikkelingen tot eind 2020 en verder
In Q3 start de impactmeting door Rebel om onze business 
case en de impact van Allekanten extern te valideren. 
De uitkomst van deze analyse kan gebruikt worden voor 
nieuwe locaties van Allekanten in wijken van Den Haag. 
Door Corona heeft de impactmeting helaas vertraging 
opgelopen. Deze stond aanvankelijk gepland in Q2 2020.

We professionaliseren onze werkzaamheden in de tuin, de 
keuken, het naaiatelier en de afvalscheiding. Op basis van 
de behoefte in de wijk organiseren we onze activiteiten. 
Deze zijn nu nog overdag. Hopelijk breiden we uit naar 
de avond, omdat onze dagcapaciteit vrijwel vol is. We zijn 
blijvend op zoek naar uitbreiding van activiteiten, locaties 
en samenwerking met partners.

We gaan door met 1001-verhalen. Het is onze doelstelling 
om 1001 mensen te leren kennen. Op Facebook (https://
www.facebook.com/Allekanten/) en Instagram (https://
www.instagram.com/allekanten/) plaatsen we korte 
interviews met mensen die we leren kennen. Het interview 
werkt als een kettingbrief: elke geïnterviewde introduceert 
nieuwe mensen en interviewt hen.

Samen met Stichting Soneca hebben we een 

Mediawerkplaats ontwikkeld. We maken onze eerste 
podcast over de ‘praktijk van Allekanten ‘ in Q3. We leren 
deelnemers -jongeren en zo mogelijk ook werkfitters- 
onder andere interviewen, filmen en editen om 
berichten op diverse (sociale) media te kunnen plaatsen. 
We onderzoeken daarbij ook de mogelijkheid voor 
online Nederlandse taallessen, zodat deze plaats- en 
tijdonafhankelijk digitaal te volgen zijn.

We ontwikkelen momenteel met gemeente Den Haag en 
andere partners de pilot ‘Instapeconomie’.  De verwachte 
start van deze pilot is in Q3 2020 en deze pilot past integraal 
binnen de 3 pijlers van de Regiodeal.  

We versterken de samenwerking met de Haagse Milieu 
Service (HMS) en met Staedion. Beide partijen zijn 
betrokken bij de pilot VANG.

‘Wij zitten samen met Allekanten aan de 
Speelzijde 8. Wij kijken met plezier naar de 
toekomst en hopen op veel maatschappelijk 
betrokken samenwerkingen’ Achmed van 
Stichting  Soneca

PROJECTVOORTGANG DECEMBER 2019 - JUNI 2020
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VERZENDLIJST  

Wethouder Balster  op bezoek bij Allekanten ‘onder de indruk van de bevlogenheid‘  20 mei 

We sturen deze rapportage aan de diverse gemeentelijke diensten die ons financieren en diverse stakeholders.  
Onze volgende rapportage ontvangt u in januari 2021. 

NB.  Rapportage eind 2019 is te vinden op onze website onder het kopje IN HET LICHT. 

Tot slot: Wij hebben met aandacht en plezier aan deze tweede rapportage gewerkt. 
We hopen dat ook u trots bent op onze resultaten.

PROJECTVOORTGANG DECEMBER 2019 - JUNI 2020
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WEEK PROGRAMMA ALLEKANTEN

BIJLAGE

DAG

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

ACTIVITEIT

Alfabet leren

Taal en afvalscheiding 

Taal bij Allekanten [ Mannen ]

Helpdesk Geldzaken

Inloopuur Allekanten

Conversatieles 1

Conversatieles 2

Sollicitatietraining

Fietsles groep 1 

Fietsles groep 2

Buurtconcierges

Taal bij Allekanten [ Mannen ]

Taal bij Allekanten groep 1

Taal bij Allekanten groep 2

Sollicitatietraining

Gebied verkennen 

Ouderensoos [ Bingo ] 

TIJD

10:30 - 12:30

13:00 - 15:00

13:00 - 15:00

13:00 - 16:00

10:00 - 12:00

10:00 - 12:00

10:00 - 12:00

12:30 - 13:30

13:00 - 14:00

14:00 - 15:00

14:00 - 16:00 

09:15 - 10:30

09:15 - 10:30

10:30 - 11:30

11:00 - 12:00

12:00 - 15:00

13:00 - 15:00

LOK.

3

3

4

1.1

hal

3

4

4

tuin

tuin

tuin

2 & 4

3

3

4

buiten

3

OPMERKINGEN

Besloten

Plaatsing zwerfafval opruimen

Om de 2 weken, zie kalender
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WEEK PROGRAMMA ALLEKANTEN

BIJLAGE

DAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

ACTIVITEIT

Inloopuur Allekanten

Computerles

Ophalen fracties 

Naailes groep 1 

Wandelgroep 

Naailes groep 2

1001 gerechten 

Naailes beginners 

Inloopuur Allekanten

Gezamelijke gezonde lunch

Huiswerkbegeleiding

Huiswerkbegeleiding

Jongerendebat 
3e vrijdag van de maand 

Huiswerkbegeleiding

Snuffelmarkt

Bingo

Huiswerkbegeleiding ICEN

TIJD

10:00 - 12:00

10:00 - 12:00

10:00 - 12:00

13:00 - 14:30

14:00 - 15:00

14:30 - 16:00

16:00 - 19:00

09:30 - 11:30

10:00 - 12:00

11:30 - 13:00

16:00 - 17:00

17:00 - 18:00

19:00 - 21:00

13:30 - 17:30

10:00 - 15:00

13:00 - 16:00

11:00 - 16:30

LOK.

hal

4

buiten

3

buiten

3

keuken

4

hal

hal

2

4

3

2

3

3

3 & 4

OPMERKINGEN

om de twee weken, zie kalender

op inschrijving 

besloten

besloten

besloten

Om de 2 weken, zie kalender

Om de 2 weken, zie kalender

besloten 


