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Twee jaar Allekanten. Tijd voor feest. Tijd voor een 
terugblik. En tijd voor toekomstdromen. Met trots 
presenteren we ons jubileumverslag. U leest hierin 
het verhaal van Allekanten.

ALLEKANTEN? WAT WAS DAT OOK ALWEER?
Allekanten is 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, ondernemerschap, 
betaald en (vrijwilligers)werk. 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. 
We geloven in het versterken van bewoners en 
bewonersinitiatieven en bieden met Allekanten een 
uniek, innovatief en integraal concept.

In twee jaar tijd is er ongelofelijk veel gebeurd. We 
hebben ons niet uit het veld laten slaan door corona. 
We hebben een uitgebreider programma dan ooit. 
Maar vooral: we weten de wijk te bereiken. We maken 
het verschil in het leven van wijkbewoners. Echt het 
verschil.

We hebben in twee jaar tijd met medewerkers, 
vrijwilligers, bewoners en stagiaires dus waanzinnig 
veel bereikt. Allekanten is een prachtig huis in een 
kleurrijke wijk. Allekanten zet in op langdurige en 
duurzame versterking van deze wijk.

INLEIDING 

Wekelijkse opruimactie met bewoners in Corona-tijd.
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In december 2020 zijn we vanuit onze locatie met 
de Stichting Werk van Waarde in samenwerking met 
Gemeente Den Haag gestart met de Instapeconomie. 
Inmiddels verrichten ruim 30 wijkbuddy’s en 
buurtconciërges werk van waarde. Bij dit instapwerk 
gaat het om maatschappelijk of economisch 
waardevolle activiteiten die daarvoor nog niet 
werden uitgevoerd. Deelnemers ontvangen training, 
begeleiding en een vergoeding. Voor sommigen is het 
een opstap naar de reguliere arbeidsmarkt.
 
Gemeente Den Haag en diverse andere gemeenten 
hebben nu het voorstel ontvangen waarin de beste 
ingrediënten van Allekanten en de Instapeconomie als 
Wijk Ontwikkel Fabriek aangeboden wordt. Gericht op 
perspectief, stabiel inkomen, een beter leefklimaat 
en actieve burgerparticipatie.

Wij staan er klaar voor om nog jaren het hart van de 
wijk te vormen. Allekanten en de Instapeconomie 
bieden veel waarde voor het prachtige Bouwlust. 
Behoud deze waarde!

vlnr: Marwa, Khaloud, Sajeda en Shadha vierden met ons het 2-jarig jubileum!

‘Ik ben blij dat ik bij Allekanten ritme
heb opgebouwd en dat ik zelfs in
Corona-tijden nog een werkplek heb 
waar ik andere mensen kan helpen.’
Esther, vrijwilliger bij Allekanten

FATEN –
VRIJWILLIGER MET TALENT
(WIE HEEFT DAT NIET…?) 

Dag, mijn naam is Faten en ik ben 51 
jaar. Ik ben getrouwd en ik heb een zus, 
zij woont in Friesland. Ik kom uit Syrië en 
ik woon sinds 2015 in Nederland. Eerst 
woonden we in een asielzoekerscentrum in 
Ede en daarna in Dronten. Ik woon nu 3,5 jaar 
in Den Haag. Den Haag bevalt mij goed, er zijn 
veel activiteiten en musea, je kan er makkelijk 
werk vinden en er zijn veel moskeeën! Via een 
vriendin die Nederlandse taalles volgt, ben ik bij 
Allekanten terecht gekomen. Zelf geef ik ABC-les 
op de maandag. Omdat ik zelf altijd goed ben 
geholpen, is het voor mij extra belangrijk om wat 
terug te doen voor andere mensen. Door mijn 
lessen kan ik dat doen. Mijn ouders en familie 
hebben mij altijd goed gesteund in de dingen die 
ik doe. Ik ben trots op mijn ouders en mijn familie. 
Mijn vader is timmerman en mijn broers hebben 
verschillende banen, als vliegveldmedewerker, 
in de handel en als scheikundige. Graag help 
ik mensen met de Nederlandse taal, met 
computervaardigheden en met haken en breien. 
Ik ben erg goed in haken en breien, het oma 
poppetje op de foto heb ik helemaal zelf gemaakt. 
Bij Allekanten kun je veel mensen ontmoeten, 
je Nederlandse taal verbeteren en ervaring op 
doen, dus kom langs!
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Met de combinatie van Allekanten en de Instapeconomie richten we ons op de leefwereld van mensen
in de buurt. Niet gericht op één specifieke beleidskolom uit de systeemwereld maar afgestemd op de 
behoefte die leeft bij mensen in de wijk. Met als belangrijkste doelen ontwikkeling en ontmoeting voor
de wijk en haar bewoners. Voor elkaar en met elkaar bereiken we veel. 

ZO MAKEN WIJ IMPACT 

Luc Manders – maatschappelijk ondernemer, in gesprek met buurtbewoners bij Allekanten.

Het Impactschema van Allekanten en de Instapeconomie. Vult u gerust de baten in!  

IMPACT SCHEMA Allekanten, Instapeconomie en de (wijk)partners

AANPAK VAN

OUTPUT RESULTAAT:
Directe financiële baten

OUTCOME: Indirecte
monetariseerbare baten

LEIDT TOT MINDER DRAAGT BIJ AAN BONUS-IMPACT OP

Schuld
problematiek

Gezondheid
Zorgkosten

Sociaal
isolement

Kosten welzijn/ 
maatschappelijke 

ondersteuning

Taalbeheersing

Lagere lasten
voor burgers

Veerkrachtige
wijk

Onderwijs
en huiswerk 

Maatschappelijke 
participatie

Sterke stad 

Kosten jeugdzorg
en onderwijs 

Uitkeringslasten

Werkloosheid
en inactiviteit

Productie en 
werkgelegenheid

Cohesie

‘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, teamleider bij 
Allekanten, gestart in augustus 2019
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Bij Allekanten vragen we waar mensen goed in zijn en waar mensen behoefte aan hebben.
We werken met elkaar aan persoonlijke doelstellingen. Met peer-2-peer en train-the-trainer
methodieken werken we met professionals, bewoners, vrijwilligers, wijkpartners en studenten
– we zijn een erkend leerbedrijf. En dan ontstaat er van alles.  

WAT DOEN ALLEKANTEN EN
DE INSTAPECONOMIE ALLEMAAL?

Voorbeelden van lessen en activiteiten. Door professionals, vrijwilligers en studenten.  
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WAAR ZIJN WIJ GEVESTIGD?

* Uit Startdocument Regiodeal Den Haag Zuidwest.

** Bron; Leefbaarheidscircel en Startdocument Gemeente Den Haag

We werken vanuit een voormalig kinderdagverblijf
op de Speelzijde 8 in de Haagse wijk Bouwlust
als onderdeel van Den Haag Zuidwest.  

‘Het gebied kent een grote sociaal - economische 
multi-problematiek, gekenmerkt door armoede, 
schulden, door langdurige werkloosheid, 
radicalisering, polarisatie, gezondheidsproblemen 
en opgroeiende kansarme jongeren in een sociaal 
zwakke omgeving. Deze problematiek is vaak ook 
bron van overlast gevend gedrag en/of criminaliteit. 
De sociale cohesie is laag. Veel bewoners voelen
zich regelmatig onveilig in hun eigen buurt en
ervaren grote sociale overlast. Bijna de helft van
de bewoners heeft moeite om rond te komen.’ *

BOUWLUST POTENTIE 
V vele nationaliteiten en culturen
V veel positiviteit en energie bij bewoners
V veel mensen met talent
V groene omgeving en veel ruimte en parken
V veel jonge mensen en veel ouderen
V veel wens en bereidheid om te participeren
V veel tijdelijke inzet van gemeente Den Haag

MAAR DIT IS OOK BOUWLUST ** 
X  73,5% huur- en corporatiewoningen 

(vs. 55.7% Den Haag)
X  20% ernstig eenzaam 

(ouder dan 19jr)
X  42% voldoet aan beweegrichtlijn 

(vs. 51% Den Haag)
X  37,7% aandeel personen met uitkering 

(vs. 28.1% Den Haag)
X  Bijna 50% heeft moeite om rond te komen. 

 Gemid. Besteedbaar inkomen € 30.900 
(vs. € 40.600 Den Haag)

X  16% is hoger opgeleid 
(vs. 34% Den Haag)

X  Sociale cohesie 4.9 
(vs 5.6 Den Haag)

MERYEM – WIJKBEWONER 

Mijn naam is Meryem. Ik kom uit Aleppo, dat is 
een plaatsje in Noord-Syrië. Ik ben 40 jaar, en 
ben moeder van 1 zoon van 1 jaar. Ik ben 4 jaar 
getrouwd met Ismail. In Syrië was ik leerkracht op 
een basisschool. Ik gaf Arabische les aan kinderen 
van groep 1 tot groep 6. Ik ben trots op mezelf 
en mijn familie. Voornamelijk mijn vader, omdat 
mijn vader erg veel moeite heeft gedaan om te 
zorgen voor ons en dat we een goede opleiding 
konden volgen. Mijn vader heeft vroeger erg hard 
moeten werken om onze studies te bekostigen. 
Bij Allekanten wil ik graag de Nederlandse taal 
leren. Als ik dit onder de knie heb, wil ik graag 
een opleiding volgen om onderwijsassistente te 
worden. De Nederlandse taal is belangrijk om 
verder te kunnen in Nederland, daarom vraag ik 
anderen die nog niet goed Nederlands spreken 
om ook naar Allekanten te komen.

2019 - 2021JUBILEUMVERSLAG: TWEE JAAR ALLEKANTEN EN DE INSTAPECONOMIE

6



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

MET WIE WERKEN WE SAMEN?
Met alle bewoners en wijkpartijen die dat graag willen. Wijkpartners kunnen van de faciliteiten
van het pand gebruik maken; gratis maar altijd onder voorwaarde dat we elkaar helpen (wederdienst). 
Voor elkaar, met elkaar. We respecteren elkaar en werken samen met iedereen die onze doelstellingen 
onderschrijft en die het beste voorheeft met de wijk en haar bewoners.

SAMENWERKINGSPARTNERS IN 2-JAAR TIJD
met hart voor de wijk en de mens
Oké, er zullen er misschien nog een paar ontbreken, 
want de lijst is lang. Hier een poging om een 
zo compleet mogelijk beeld te geven van onze 
samenwerkingspartners: Bewoners, bezoekers, 
vrijwilligers, de buurtsportcoach, Amazing 
Womenscentre, Olympia, Adecco en Public Support, 
Staedion, Stichting Dalmar, Stichting Vismada, 
Helpdesk geldzaken, Energie-academie, Stichting 
Soneca, Stichting Aishel, Stichting IECN, Stichting 
Hanuniye, Haagse Milieu Service, Impegno, Diversity 
plus, Joop Ludo snuffelmarkten en bingo, Oumnia 
Works, Veilig Thuis, Politie, Reakt, Parnassia, Rabobank, 
Gemeente Den Haag, Start-Foundation, Society Impact, 
Purpose, Mooi welzijn, Deloitte, Stichting Werk van 
Waarde, de Participatiekeuken, Made-in-Moerwijk, 
Haagse Hogeschool, Rijnlandcollege, Erasmus 
Universiteit, locatie 2e kamer verkiezingen, ROC 
Mondriaan, overige en toekomstige partners.

MEIKE – STUDENT/ HBO STAGIAIRE
ORGANISATOR 2-JAAR JUBILEUM 

Ik ben Meike, 21 jaar, geboren in Amersfoort en 
woonachtig in Den Haag samen met mijn vriend 
Leon. Ik studeer Voeding en diëtetiek aan de Haagse 
hogeschool en loop nu stage bij Allekanten. Ik heb 
zelf geen geloof, maar ik geloof wel degelijk in 
mezelf, Ik ben heel erg trots op mijn zelfstandigheid, 

ik woon vanaf mijn 16e jaar op mijzelf, ik verhuisde 
nadat ik klaar was met de Havo naar Cambridge in 
Engeland. Ik ging naar Cambridge omdat ik de Havo 
tweetalig heb gevolgd, 50% Nederlands en 50% 
Engels, en ik nog geen zin had om in Nederland te 
gaan studeren. Ik heb een jaar aan de Cambridge 
University gestudeerd en ben daarna weer naar 
Nederland gekomen en ben toen in Nederland gaan 
studeren. Ik wil heel graag mensen leren hoe je 
lekker en gezond kunt eten, ook met weinig budget, 
want ik ben student en weet daardoor dat je met 
een klein budget ook heel gezond kunt eten. Ook 
ben ik heel goed in koken en vind het ook heel erg 
leuk om mensen dit te leren. Wat ik heel graag aan 
de lezers van dit stuk wil meegeven, is dat gezond 
eten ook heel lekker kan zijn. Helaas weten nog niet 
heel veel mensen dit, en het is mijn doel om mensen 
dit bij te brengen.
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DIENST 

SZW

OCW

DPZ

DSO

SROI

Stagiaires

Stagiaires + baan erna 

Instapbanen

Nationaliteiten

Gem. aantal bezoekers per
dag in en na Coronatijd

Hulpspreekuren en door-
verwijzingen sociale kaart

Begeleiding m.b.t. 
woonvragen

Verschillende activiteiten/
lessen/ evenementen

Jongste en oudste 
deelnemer

Facebook

Instagram

Jubileumboekje

DOELSTELLINGEN

Bewoners in beeld brengen 

Bewoners activeren

Bewoners Werkfit-trajecten bieden via Gemeente 

Bewoners naar werk/WSP bemiddelen

Bewoners met beweeg-, sport-, en gezondheidsactiviteiten

Bewoners met taalbegeleiding

Aantal wijkinitiatieven gefaciliteerd

Aantal startups gefaciliteerd

3 banen door SROI-invulling via gemeente Den Haag 

Social work, Administratief, Managementassistent,
Zorg en Welzijn, Voeding en diëtiek, mbo – hbo – wo en 
middelbare school snuffelstages 

En 1 HBO-Stagiaire Cum-Laude

Wijkbuddy’s

Buurtconciërges

Top 3; Syrië, Somalië, Nederland 

In Corona-tijd op afspraak 

o.a. naar Veilig Thuis, Impegno, Reakt,
Helpdesk Geldzaken, uitzendbureaus

o.a. voorkoming huisuitzettingen, verhuizing, dakloosheid 

Top 5;  Taalles, naailes, eten, prikken in de wijk, 
informele hulp/spreekuren - voertaal is Nederlands

Met informele oppas (p2p) en bingo 

Mede vormgegeven door stagiaires 

O.a. met een fotografe uit de buurt 

Met 100+ verhalen uit de wijk - Uitgereikt op 5 september ‘21 

840

525

38

> 30

> 240

> 250

> 10

7

0

> 25

2

22

13

> 30

25-50

> 100

> 25

> 50

1 jaar
90 jaar

490 volgers

330 volgers

250

BEREIKT
IN 2 JAAR

ONZE RESULTATEN IN 2 JAAR TIJD
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WELKOM IN DE INSTAPECONOMIE

V  Voor ca. 75% van de bijstandsgerechtigden in Den Haag is in 
de reguliere arbeidsmarkt (nog) geen realistisch perspectief. 

V  Bij instapwerk gaat het om maatschappelijk of economisch 
waardevolle activiteiten in de wijk die nu niet worden uitgevoerd.

V  Instapwerk geeft mensen een nieuwe plek in de arbeidsmarkt. 
Voor sommigen is dit een opstap naar de reguliere arbeidsmarkt  

V  Deelnemers verrichten werkzaamheden en ontvangen training, 
begeleiding en een vergoeding

V  Effecten voor deelnemers en de wijk worden gemeten door 
onderzoeksbureau Purpose.

Gestart: december 2020

Aantal deelnemers: 30 
    •  20 wijkbuddy’s; informele zorg in de buurt, 

gezonde maaltijden, wandelen, taalmaatje
    •  10 buurtconciërges; schone en veilige buurt 
    •  Allen; meldpunt, signalering, doorverwijzing, 

verbinding, op basis van vrijwillige inzet  

Partners: Gemeente Den Haag, Rabobank, 
Start Foundation, Rabobank, Staedion, Deloitte, Purpose

Stichting Werk van Waarde in samenwerking met gemeente Den Haag

‘Werk helpt. Mentaal gaat het 
beter met mij. Ik dacht dat ik 
mijn leven lang ging wachten. 

Maar hier krijg ik ideeën.’ 
Deelnemer instapeconomie 

‘Thuis zijn is niet gezond.
Veel slapen op de bank.

Nu heb ik ritme’
Deelnemer instapeconomie 
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Vanaf 2022 starten we met de beste ingrediënten 
van Allekanten en de Instapeconomie een lokale 
wijkcoöperatie onder de naam Wijk Ontwikkel Fabriek 
Bouwlust (WOF). Deze wordt ondersteund door een 
landelijk servicebureau. Gericht op perspectief, 
stabiel inkomen, een beter leefklimaat en actieve 
burgerparticipatie.

De Wijk Ontwikkel Fabriek Bouwlust bestaat uit 
A-leden (actieve bewoners), B-leden (bedrijven/
instanties die financieren en werk aandragen) en 
C-leden (servicebureau).  In samenwerking met 
Gemeente Den Haag en tegelijkertijd diverse andere 
gemeenten werken we dit als lokaal maatwerk uit. 

AANBEVELING  
We hebben geconstateerd dat we met Allekanten en de Instapeconomie in een belangrijke 
behoefte voorzien. We spannen ons met elkaar in voor de wijk en haar bewoners. Dat vraagt 
structurele investeringen en vertrouwen in bewoners en ondernemers in Den Haag Zuidwest.  

VOORUITBLIK 2022 – 2024
Bewoners en wijkpartners aan zet? 

George Lahdo, één van de kanjers van de vrijwilligers bij Allekanten.
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