Veel samenwerking zorgt voor
veel bewegingen in de buurt,
dit zorgt voor meer toevallige
ontmoetingen wat zorgt voor
meer public familiarity
(publieke vertrouwdheid) wat
zorgt voor meer veiligheid wat
zorgt in meer zorg voor elkaar
en sneller hulp vragen
Droom:
Community Up
Echt in gezamenlijkheid de wijk maken,
geld in 1 pot, samen visie creëren, lange
en korte termijn.

Het zijn de kleine en toevallige
momenten van aandacht en
verbinding die voor welzijn,
geluk en gezondheid zorgen

'Bondgenoten'
Moerwijk
'bondgenoten' Jan Luykenlaan'

Doel: Moerwijk/Heeswijkplein: Bewoners overal aan tafel/Community Up

Bondgenoten:
Bewoners, moerwijkcooperatie,
wijkvereniging Mooi Moerwijk,
CLLD, Mooiwelzijn opbouw en
jongerenwerk, Streetsport,
buurtsportcoach, Huisartsen,
Vestia, Politie, Stadsdeelkantoor,
BPT (in oprichting), Coop,
Biesieklette, Gewoon sociaal,
Meon, social impact
makelaar(Gemeente Den haag)

Moerwijkse
Mommy's

Buurtkamer HWP10

Bewoenrsgroep
Assumburgweg

activiteiten

ontmoeting

samenwerking

Jongerenwerk/
buurtcoaches

fysiek verbetering

meldingsbereidhe
id verhogen door
betere
samenrwerking,
vergroten
vertrouwen

Buurtlab

jongerensoos

buurtkamer

invulling winkels
verbeteren

samenwerking
ondernemers

vuil/rattenoverlast
aanpak

De Post/Reakt

samenwerkingspartners:
Stichting Leergeld,
Vreemdzame wijken, DSO,
CJG, Directie veiligheid,,
Roemer Visscher
College(VMBO en praktijk
onderwijs), (na de
zomervakantie
basisscholen)

BPT oprichten

De buurtuin

Project: Armoede
bestrijden jeugd

Made in Moerwijk

Voedselbank

Veiligheid

professionals

Werkgelegenheid/talentontwik
keling jongeren en
volwassenen

bewoners

Piezo
Pikala

actie onderzoek
in eigen wijk

Moerwijk
Heeswijkplein
e.o.

Streetcourt met
voetveld
(proberen uit te
breiden met meer
sport

Activiteiten op het plein
zoals
4x p.j. ondernemers +
jongerenwerk
Streetsport/jongerenwerk
experimenteren met
preventieactiviteiten
kleine activiteiten vanuit
HWP10

wijkconcierges
andere werk/leer
trajecten

Stadsboerderij
DaMoer

Satelieten
verbonden door
Piezomethodiek

vrijwilligerswerk
plein

Bibliotheek

Twickelstraat 5/
lobby
(gedeeltelijke)
broodwerkplaats

Ontwikkelingen
Stadsdeelkantoor

Loev
verbindingen leggen andere
ontwikkelingen

Twickelstraat
120/HWW zorg
Bieb

Jan
Luykenlaan/priorit
aire gebieden

Allianties,
Zuidwest
op zijn best

kinderwinkel
Huis van Gé

ontwikkelingen
Vestia

Ontwikkelen Blue
zone/Huis van Gé
(preventief aanbod
wat aansluit bij de
wijk. Professionals
anders in contact
brengen met de wijk

Ontwikkelingen
Stadhuis

Intern draagvlak
creëren voor deze
werkwijze:
-reﬂectiesessies
- individueel
- summerschools

Bieb
Stadsboerderij DaMoer

'bondgenoten' Bij Betje (hopelijk
weer Betje Wolfstraat)

Reﬂectiesessies ism
Haags Samenspel en
Rene Kuilenburg.
Wat gaat er goed
wat kan er beter
(ook in relatie tot
wijkagenda)

Subsidie aanvraag
Blue Hunter

Wijkprojecten in ontwikkeling
Wijkkrant
samenwerking
made in Moerwijk,
Wijkvereniging Mijn
Moerwijk en de drie
buurtkamers

Bpt/buurtvaders
1. heeswijkplein
2. Jan Luykenlaan
3. Westhovenplein
4. Kloosterbuurt
Jongeren BPT

Streetlevel
hulpverlener

Wijkfeest
28
augustus

Satelieten
verbonden door
Piezomethodiek
naar werk/leer
constructies naar
Betaalde baan

Zes werkzame mechanismen
Het PiëzoCentrum als veilige thuishaven. Deelnemers die ontwrichtende gebeurtenissen
hebben meegemaakt, ervaren in het PiëzoCentrum en bij hun individuele begeleiders
veiligheid, gastvrijheid en zorg voor elkaar.
Integrale begeleiding. Deelnemers die kampen met meerdere problemen krijgen beter grip
op de thuissituatie en worden meer maatschappelijk zelfredzaam.
Mens- en talentgerichte interventie. Deelnemers krijgen binnen de PiëzoMethodiek beter
zicht op wat ze zelf willen en kunnen en op de mogelijkheden die er binnen de
(Nederlandse) samenleving zijn.
Netwerkinterventie. Deelnemers die beperkte sociale netwerken hebben maken in het
PiëzoCentrum contact met de andere deelnemers, vrijwilligers en professionals.
Ontwikkelingsgerichte interventie. Deelnemers die beperkte werkervaring en/of
werknemers-vaardigheden hebben, of werkervaring die in de nieuwe situatie van beperkte
betekenis is, krijgen de kans om met uiteenlopende activiteiten vanuit een
ontwikkelingsgericht perspectief aan de slag te gaan.
Nederlandstalige omgeving. Deelnemers die laaggeletterd zijn en/of de Nederlandse taal
onvoldoende beheersen, komen in het PiëzoCentrum in een (Nederlands)talige omgeving
terecht voor educatieve activiteiten en lerend vrijwilligerswerk waarin de Nederlandse taal
actief wordt toegepast.

