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van de informatie die wij geven zijn de grootste impact.” 

 

 

 

December 2020 

GreenWish – Ineke van Zanten en Rinske van Noortwijk  



2 
 

GreenWish – december 2020 
 

 

 

Inhoud 
 

1 Inleiding ......................................................................................................................................3 

2  Resultaten van de enquête ..........................................................................................................4 

2.1  De projecten ........................................................................................................................4 

2.2 Het effect van COVID19 op de uitvoering .............................................................................5 

2.3 Bijdrage van de projecten aan duurzaamheid ......................................................................6 

2.4 De olievlekwerking ............................................................................................................ 10 

2.5 Bereik van de projecten onder bewoners .......................................................................... 11 

2.6 Impact op duurzaam gedrag .............................................................................................. 12 

2.7 Suggesties voor de regeling ............................................................................................... 12 

3 Conclusies ................................................................................................................................. 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De subsidieregeling Duurzame Wijkactie Den Haag is een subsidie, waarmee bewoners worden 

gestimuleerd om duurzaamheidsinitiatieven in hun wijk te ontplooien. Er kan maximaal 5.000 euro 

worden aangevraagd. Daarvan is (maximaal) de helft bedoeld voor proceskosten. Aanvragers kunnen 

advies inhuren om hun project te versterken. Het overige deel (ook maximaal 50%) kan worden 

gebruikt voor andere doeleinden van het project. 
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1 Inleiding 

 

Rond de subsidieregeling “Duurzame Wijkactie Den Haag” is een community van actieve Hagenaars 
ontstaan. Initiatiefnemers die elkaar kennen en met raad en daad bijstaan bij duurzame projecten. De 
regeling is al meerdere jaren achtereen actief en heeft verschillende vormen gekend. De essentie is 
dat de gemeente Den Haag met deze regeling het ontstaan en professionaliseren van 
bewonersinitiatieven op het gebied van duurzaamheid wil stimuleren. En met succes! 
 
Want vanuit alle hoeken van de stad komen hier ideeën samen over duurzaamheid in de eigen buurt. 
Het zijn projecten over duurzame energie, minder gebruik van fossiele brandstoffen, auto’s delen met 
buurtbewoners, groene daken, het tegengaan van voedselverspilling en verpakkingen, composteren 
in de buurt. Samen maken mensen hun buurt levendig voor nu en in de toekomst.  
 
In 2020 deden 29 projecten mee. Zij ontvingen een bedrag van maximaal 5.000 euro. Vijf daarvan 
werden aan het eind van het jaar goedgekeurd, en deden niet mee aan de enquête. De resultaten van 
deze projecten worden volgend jaar meegenomen. Dit onderzoek heeft betrekking op 24 projecten. 
Natuurlijk was 2020 een bijzonder jaar. Buurtprojecten floreren door ontmoeting en onderling contact 
en dat was dit jaar door COVID19 veel minder mogelijk. Dat betekende dat bijna alle projecten hun 
opzet moesten wijzigen (met name van offline naar online) en in meer of mindere mate vertraging 
opliepen. 
 
Net zoals in 2019, 2018 en 2017 is een enquête gehouden. Alle aanvragers  hebben we een online 
vragenlijst gestuurd, met de vraag deze in te vullen en waar mogelijk ook deelnemers aan hun 
activiteiten te stimuleren dat te doen. Er kwamen dit jaar 48 reacties. De vraag “Hoe heeft COVID19 
de uitvoering van je project beïnvloed”, kwam specifiek aan de orde. 
 
Aanvragers en deelnemers ontvingen dezelfde vragenlijst. Via de eerste vraag (“was je aanvrager of 

niet”) kwamen ze bij verschillende vragenlijsten terecht. Naast de vraag over COVID19 deden 

respondenten uitspraken over: 

- Bijdrage aan duurzaamheid door de projecten; 

- De olievlekwerking (alleen aanvragers):  

o organisaties met wie ze samenwerkten; 

o aantallen mensen dat meedeed aan hun project; 

- Hoe bekendheid werd gegeven aan het project (alleen aanvragers); 

- Verandering in gedrag (alleen deelnemers); 

- Of mensen zelf een duurzaam wijkproject willen starten (alleen deelnemers); 

- Suggesties voor de subsidieregeling. 

Op basis van de antwoorden leest u in dit verslag een korte impressie van de impact van de projecten.  
 

  

https://www.greenwish.nl/wp-content/uploads/Subsidieregeling-Duurzame-Wijkactie-Den-Haag-Impact-projecten-2019.pdf
https://www.greenwish.nl/wp-content/uploads/Subsidieregeling-Duurzaamheid-door-Haagse-wijken-verslag-van-de-projecten-2018.pdf
https://www.greenwish.nl/wp-content/uploads/RapportDdHW2017.pdf
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2  Resultaten van de enquête  

2.1  De projecten 
 

De onderwerpen van de projecten zijn divers. Relatief veel energietransitie dit jaar, maar ook 

waterbesparing, meer groen in de wijk, samen met je buren composteren, voedselverspilling 

tegengaan, het verminderen van verpakkingsmateriaal, leefbare wijken, buurtmoestuinen en 

verschillende bewustwordingsactiviteiten kwamen aan bod. De Haagse wijken zijn actief bezig met 

duurzaamheid en de kring groeit! Hieronder staan de 24 projecten die de vragenlijst hebben 

ontvangen.  
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2.2 Het effect van COVID19 op de uitvoering 
 

Niet verwonderlijk is dat COVID19 op bijna alle projecten effect had. Twee projecten konden nog niet 

starten, 18 projecten ondervonden op een andere manier last. Ontmoetingen konden niet fysiek 

doorgaan, of in veel kleinere groepen. Onderdelen van het project duurden langer, zoals het 

aanvragen van offertes of inspecties. Veel kwam moeizamer tot stand. En iedereen had thuis vele 

ballen in de lucht te houden, waardoor de focus ook op andere zaken lag. Toch hebben de meeste 

projecten een corona-proof alternatief gevonden. Veel van de geplande meetings zijn online 

georganiseerd of er werden 1 op 1 gesprekken gevoerd. Dat laatste duurt natuurlijk  langer, maar 

levert ook weer andere informatie op. 

 

“ Het festival moet waarschijnlijk met 1.5m-maatregelen georganiseerd worden, misschien 

zelfs als een "sit-down" versie” 

“Onderdeel van deze route is dat we bij particuliere eigenaren binnen willen kijken om te zien 

wat ze al gedaan hebben om hun huizen te verduurzamen. Door alle maatregelen rondom 

COVID is dit nu niet goed mogelijk” 

“Fysieke grote bijeenkomsten hebben nog niet allemaal plaats kunnen vinden, vanwege 

COVID, maar wel hebben we veel kleinere bijeenkomsten, op huis niveau, al wel kunnen 

doen” 

“COVID heeft invloed gehad op onze vrijwilligers waar we tijdens dit project afhankelijk van 

zijn. Iedereen heeft vele ballen hoog te houden en dit betekent dat zowel de 

werkvoorbereiding, technische adviezen als de uitvoering vertraging hebben opgelopen.” 
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“ Er is een enquête gemaakt om de mening van particulieren bewoners te kunnen peilen 

zonder dat ze daarvoor bij elkaar hoeven te komen. Het goede is dat er door de tijd heen wel 

veel gesprekken zijn gevoerd met mensen her en der en dat er nog alternatieve 

mogelijkheden zijn bijgekomen door heel veel rond te rijden in de stad en mogelijke locaties te 

bekijken. Dus de mensen zijn niet bijeen geroepen, maar stuk voor stuk in informele 

gesprekken wel om hun input gevraagd” 

“Enkele workshops moesten in kleine groepjes gegeven worden, maar daardoor wel vaker 

herhaald worden” 

“Alles moet telefonisch en dat werkt niet altijd. Met een grote groep mensen buiten samen 

komen om de route te gaan lopen, is op dit moment niet toegestaan” 

 

2.3 Bijdrage van de projecten aan duurzaamheid  
 

De infographic geeft een overzicht van de bijdrage aan duurzaamheid zoals de aanvragers deze zelf 

inschatten. Uiteraard kun je de mate van impact niet los zien van het type project. Zoveel verschillende 

aspecten kwamen aan de orde: groen, composteren, duurzame energie, auto’s delen, het tegengaan 

van voedselverspilling en verminderen van verpakkingen, buurtmoestuinen, verduurzamen van 

sportverenigingen etc.  

 ‘Bewustwording van duurzaamheid’ (86%) en ‘elkaar beter leren kennen’ (76%) scoorden net zoals 

eerdere jaren hoog. Dat betekent dat de projecten die ondersteund zijn met een 

duurzaamheidssubsidie ook een sterk positieve impact hebben op sociale cohesie en daarmee op 

sociale duurzaamheid! Hoewel het bij overheden verschillende afdelingen en onderwerpen zijn, gaan 

duurzaamheid en sociaal in de praktijk hand in hand. Dit jaar hielden relatief veel van de projecten zich 

bezig met de energietransitie, daarom valt ook de ingeschatte impact op CO2 reductie hoog uit: 81%. 

 

“Het levert een bijdrage aan armoedebestrijding door een lagere energierekening” 

“Het heeft tevens ook een spin-off teweeg gebracht in actieve bewoners die nu ook 

moestuinen, verticaal groen, boomspiegels en andere dingen samen willen gaan doen” 

“Vooral bewustzijn creëren en mensen samenbrengen rondom duurzaamheid, ook de 

internationale inwoners. Spin-off projecten en het veranderen van de keuzes die mensen zelf 

maken aan de hand van de informatie die wij geven zijn de grootste impact” 

 

Het community gevoel onder de aanvragers groeit. Mensen leren elkaar kennen en benaderen elkaar 

voor advies en overleg. Het is ontzettend leerzaam en handig om te weten hoe je collega-

initiatiefnemers zaken aanpakken. De reguliere bijeenkomsten onder aanvragers helpen bij het 

smeden van contacten. Op het verzoek en met toestemming van de deelnemers zelf zijn 

contactgegevens onderling gedeeld. Dit jaar zijn er twee bijeenkomsten georganiseerd. 
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Op 19 februari is er samen met Moerwijk Coöperatie, met inbreng van LSA Bewoners, een fysieke 

bijeenkomst geweest. We gingen onderling in gesprek over het fenomeen Bewonersbedrijven: 

initiatieven van burgers die maatschappelijke en duurzame taken uitvoeren en daarmee een 

verdienmodel realiseren, naast natuurlijk veel impact. De bijeenkomst van 5 oktober vond 

noodgedwongen online plaats, maar was niet minder geanimeerd. Deelnemers wisselden ervaringen 

uit hoe zij omgingen met COVID19 in relatie tot de uitvoering van hun project. Aan beide ontmoetingen 

deden ruim dertig mensen aan mee: aanvragers uit de editie van dit jaar mee maar ook van eerdere 

jaren en belangstellenden. 

 

“Deze subsidie regeling geeft laagdrempelig ruimte aan experiment, wat als wenselijk wordt 

ervaren. De digitale bijeenkomst, uiteraard als noodgreep, heeft een meerwaarde gehad om te 

voelen waar iedereen mee bezig is” 
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2.4 De olievlekwerking 

 
Via de projecten die –soms geheel, soms deels- zijn gefinancierd via de regeling zijn veel mensen en 

hele diverse organisaties bereikt. Er is onderling samengewerkt, mensen hebben actief meegedaan of 

bezochten de activiteiten.  

Bijna alle aanvragers (95%) werkte samen met een of meerdere organisaties en bedrijven in Den Haag. 

Een deel van de aanvragers (19%) werkte zelfs met meer dan 10 organisaties samen. De regeling heeft 

dus niet alleen een impact op duurzaamheid en sociale cohesie, maar ook op samenwerking binnen 

de stad. 

De samenwerkingsrelaties zijn divers. Natuurlijk de gemeente, Duurzaam Den Haag en Fonds 1818, 

maar er is ook samengewerkt met bedrijven, maatschappelijke organisaties, sportverenigingen, 

onderwijs (alle niveaus), restaurants en andere initiatieven. Er is ook samengewerkt met verschillende 

afdelingen van de gemeente (waaronder  de diverse stadsdelen). De subsidie verbindt formele 

organisaties met informelere vormen, zoals bewonersorganisaties en andere initiatieven. In dat 

opzicht past het heel goed in deze tijd, waarin de verantwoordelijkheden en de zorg voor lokale 

leefbaarheid aan het verschuiven zijn. Geef de bewoners de mogelijkheid voor initiatief, en wees 

vanuit de formele organisaties daar dienstbaar aan. 

 

Er is samengewerkt met…. 

Fonds 1818, KNHM Kern met Pit, Hou van je Huis, Bewonersorganisaties, Vliethage, Laakhage, Buurt bestuurt, Laak Bloeit, 

Spinozahof, Toverbosch, Wonnebald, Ons Eten Stadslandbouw Nederland & Den Haag, Voedsel Anders, UNICEF, Students 

The Hague De Kortste Weg/Milieudefensie, de compostbakkers, Duurzaam Den Haag, Haags Opgewekt, Haags Energie 

Initiatief Kindcentrum De Drie Linden, Wijkberaad Heesterbuurt, architecten en bouwbedrijven, Haagse Stroom, BNG 

Duurzaamgheidsfonds, Laaktheather, Stedin, leveranciers van zonnepanelen, Provincie Den Haag, diverse 

duurzaamheidsafdelingen van de gemeente Den Haag, stadsdelen, Energiecentrale Uniper, Haagse Hogeschool, Op Rozen, 

Wolf Gym 

…..en met nog veel meer mensen en organisaties 

 

Opvallend dit keer was, dat een klein aantal projecten vertraging opliep door andere afdelingen van 

de gemeente en de ACOR. 

“Ons project is niet door COVID vertraagd maar door het besluit van de ACOR (Advies 

Commissie Openbare Ruimte) om geen vergunning te verlenen voor onze buurtcompostbak / 

wormenhotel, voor intussen twee verschillende locaties.” 

“De vertraging zit nu bij de gemeente zelf helaas. De gemeente is verantwoordelijk voor het 

huurcontract van het gebruik van het schooldak. Letterlijk is ons aangegeven door OCW of 

we, na een aanloop van twee jaar en veel motivatie bij school en wijkbewoners, niet een 

ander dak kunnen zoeken. De afdeling DSO duurzaamheid helpt goed maar gaat er niet over” 
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Ondertussen wordt de medewerking van ambtenaren van de afdeling duurzaamheid als enorme hulp 

ervaren, maar het is natuurlijk een opmerkelijke combinatie om projecten wel te subsidiëren, maar 

niet vergunnen. 

“Ik ben blij met de regeling, omdat het je een steun geeft in je eerste stappen naar een 

project. Maar ik ben ook erg blij met de steun van enkele ambtenaren die als een soort 

'ambassadeurs' de interne afdelingen van de gemeente hebben kunnen (voor)bewerken voor 

onze plannen. Zonder die steun ben je nergens als project.” 

 

2.5 Bereik van de projecten onder bewoners 
 

De meeste projecten bereikten meer dan 100 mensen. Het totaal aantal mensen dat in aanraking 

kwam met de activiteiten wordt geschat op ongeveer 6.200, dat is -ondanks coronatijd- meer dan vorig 

jaar (raming 2019 - 4.000 mensen bereikt). Natuurlijk had COVID19 ook een effect op de aantallen 

bezoekers dan kon deelnemen. 

”Normaal gesproken ontvangen wij op het strand bij ons TrashUre Hunt Station in de zomer 

periode ongeveer 8.000 tot 9.000 mensen. Door de corona was dit afgelopen seizoen veel 

lager” 

“We hebben om deze reden nog geen fysieke bijeenkomst georganiseerd en alleen via krant en 

multimedia gepubliceerd. Dit zal zeker effect hebben gehad op het bereiken van potentiële 

deelnemers” 

 

Op verschillende manieren zijn mensen betrokken geraakt. Als hulp bij de organisatie, of als 

deelnemer aan een van de activiteiten. Omdat nog niet alle projecten volledig zijn uitgevoerd is de 

verwachting dat dat aantal bereikte deelnemers hoger zal komen te liggen. 
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Projecten werden vooral bekend gemaakt via Facebook en een eigen website. Ongeveer driekwart  van 

de projecten maakte daar gebruik van. Opvallend meer dan vorig jaar; toen maakte ongeveer een 

derde van de projecten gebruik van deze communicatie middelen. Ook andere social media werden 

meer ingezet dan vorig jaar. Instagram door een derde van de projecten, twitter door een op de vijf. 

Bovendien werden flyers en websites van andere organisaties veelvuldig ingezet voor publiciteit. 

Face to face was dit jaar minder makkelijk, maar er werd toch gezocht naar mond tot mond, en 

persoonlijk vertellen -digitaal via whatsapp en email- maar ook live via zeepkist-presentaties 

bijvoorbeeld. 

 

2.6 Impact op duurzaam gedrag 
 

“Ik deel mijn auto met meer mensen” 

“ik zet me in voor meer groen in de wijk” 

“Ik verbouw mijn eigen voedsel” 

Een van de vragen van de enquête ging over de impact op het gedrag. Deze vraag is alleen gevraagd 

aan deelnemers aan de activiteiten. Uiteraard is daardoor het aantal responses gering en beperkt tot 

enkele projecten die de vragenlijst inderdaad voorlegden aan hun deelnemers. Desalniettemin geeft 

dit toch een indicatie dat mensen door deelname aan het project gestimuleerd worden en actief 

andere keuzes maken. Meer lokaal en/of biologisch voedsel kopen, minder verpakkingen gebruiken, 

energiebesparing en zich inzetten voor groen in de wijk worden het meest genoemd. 

 

2.7 Suggesties voor de regeling 
 

De waardering voor de regeling is groot. Tegelijkertijd zijn er ook kanttekeningen gemaakt: 

De al eerder genoemde samenwerking van de afdeling Duurzaamheid met andere afdelingen van de 

gemeente bijvoorbeeld. De inzet van medewerkers die de subsidieregeling uitvoeren wordt daarin 

overigens geroemd. 

Ook worstelen aanvragers nogal eens met het digitaal systeem van de aanvragen. De woorden 

langzaam, en niet altijd even duidelijk werden genoemd. 

Een derde punt: de kring van nieuwe aanvragers groeit. Elk jaar zien we nieuwe gezichten, mensen en 

groepen, die voor het eerst meedoen en zich inzetten voor duurzaamheid in hun buurt. Ook is er een 

groep oudgedienden, mensen die al jarenlang actief zijn, en steeds met nieuwe projecten aan de slag 

gaan. Vanuit die groep wordt de wens geuit, voor een subsidiemogelijkheid die voorbij gaat aan de 

pilotfase, voor het bestendigen van de projecten. Daar is de regeling Duurzame Wijkactie Den Haag 

niet voor bedoeld, maar het kan een gedachte zijn, om -in samenwerking wellicht met Fonds1818- te 

kijken of daar mogelijkheden voor zijn.  
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3 Conclusies 
 

Er is een aantoonbare impact op duurzaamheid en op de duurzaamheidsbeleving in Den Haag. Dat was 

de conclusie uit de enquêtes die in de drie voorgaande jaren is uitgevoerd onder de aanvragers van de 

duurzaamheid subsidie. De resultaten van 2020 volgen deze lijn. De resultaten van de 24 projecten die 

meededen aan deze enquête onderschrijven deze conclusies1.  

Er is een duidelijke positieve impact op duurzame doelstellingen van de gemeente op meerdere 

fronten. Mensen werken actief aan duurzaamheid, op hun eigen manier, en nemen daarin  andere 

mensen en organisaties mee. Informele netwerken en instituties werken samen. En er ontstaat ook 

steeds meer samenwerking tussen initiatieven onderling. 

• De impact op sociale cohesie, participatie en verbinding is groot. Er ontstaan nieuwe 

contacten, meer verbinding, meer participatie. De link tussen duurzaam en sociaal is een mooi 

bijeffect van de regeling. Bijvoorbeeld: voedselverspilling tegen gaan en armoedebestrijding, 

sociale cohesie door projecten waarin spullen worden gedeeld en het verminderen van 

autobezit etc. Duurzame initiatieven dragen bij aan de veerkracht van mensen. Duurzaam 

initiatief geeft je de kans om talenten in te zetten, deel uit te maken van een netwerk, en ook 

geld te besparen en te verdienen. 

• Er gaat een olievlekwerking uit van de regeling. Er is samengewerkt met tientallen Haagse 

bedrijven en organisaties. Dat past in deze tijd, waarin grenzen tussen organisaties en mensen 

“vervagen”. De initiatieven boren door de regeling ook externe financieringsbronnen aan, 

waardoor er per saldo meer wordt geïnvesteerd in de stad. 

• Er worden veel mensen bereikt die anders buiten het zicht van de gemeentelijke organisatie 

zouden blijven. Nieuwe doelgroepen, waarvan deelname aan het project ook leidt tot actief 

duurzamere keuzes in hun gedrag.  

Tot slot: Met bijdragen van de regeling gebeurt bijzonder veel moois. Het is goed om dat succes te 

laten zien. Misschien vooral ook wel binnen de deuren van het stadhuis. De behaalde resultaten en de 

energie van de duurzame bewonersprojecten kunnen wellicht een haakje zijn, voor een gesprek over 

de samenwerking tussen verschillende afdelingen (duurzaam, sociaal, energie, stadsdelen etc.). 

 

 

 
1 In 2020 zijn er in totaal 29 projectaanvragen gehonoreerd. De laatste vijf projecten ontvingen aan het eind 
van het jaar goedkeuring voor de subsidie. De impact van deze vijf projecten zal worden bevraagd tijdens de 
enquête van 2021. 


