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RIS-nummer: 300463       

 

Schriftelijke vragen: functioneren welzijnsorganisaties in Den Haag   

Indiener: Marieke van Doorn, D66 

 

Datum: 5  september 2018 

 

Aan de voorzitter van de gemeenteraad, 
 

Deze zomer vernam de D66-fractie signalen uit de stad over de slechte werksfeer/werkdruk 

bij een Haagse welzijnsorganisatie die belangrijk werk doet in kwetsbare wijken als Transvaal 

en de Schilderswijk. Dat het belangrijke preventie-werk met jongeren uit deze wijken op peil 

blijft en beter wordt, acht de D66-fractie van groot belang voor het optimaliseren van de 

kansengelijkheid in de stad. Met het oog op de in het coalitie-akkoord aangekondigde 

herstructurering van het Haagse Welzijnswerk is een duidelijke en daadkrachtige opstelling 

van het college gewenst. 

 

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Marieke van Doorn, 

D66  de volgende vragen: 

 

1) Wordt het college direct op de hoogte gesteld in het geval van verslechterde werksfeer, 

hoog ziekteverzuim en/of ondercapaciteit bij Haagse welzijnsorganisaties? Zijn hier 

duidelijke richtlijnen voor die gehanteerd worden of is het aan de verantwoordelijk  

ambtenaar om het moment te bepalen of een onwenselijke situatie gedeeld moet 

worden met het college?  

 

2) Is het college op de hoogte van de juridische procedure die is gestart n.a.v. de 

verslechterde werksfeer bij een van de Haagse welzijnsorganisaties en/of van een 

extern bureau dat onderzoek doet naar de werksfeer? Zo ja, zou het college de 

Gemeenteraad op de hoogte kunnen stellen van de uitkomsten van deze juridische 

procedure en extern onderzoek? 

 

3) Deelt het college de mening van de D66-fractie dat het tijd wordt voor een herijking 

van de kwaliteitsinstrumenten voor het meten van de effectiviteit van het 

welzijnswerk in Den Haag, waarin de college-prioriteiten van “taakgerichte en 

wijkgerichte” inzet voorop staan? 

 

4) Kan het college de tien belangrijkste lessen die welzijnsorganisaties leren op weg naar 

verdere professionalisering van de sector delen met de gemeenteraad, voortkomend 

uit extern onderzoek en reguliere rapportages aan de gemeente van de Haagse 

welzijnssector zelf? 

 

5) Kan het college innovatie in de Haagse welzijnssector stimuleren, door te faciliteren 

dat tijdelijke tekorten bij de grotere welzijnsorganisaties worden opgevangen door 

mensen van kleinere organisaties, zodat kruisbestuiving van methoden en ervaringen 

kan leiden tot innovatie?  
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6) Kan het college,  i.s.m. de Haagse welzijnssector, per wijk aangeven welke specifieke 

kennis benodigd is om met de uitdagingen ter plaatse om te kunnen gaan, bv. qua 

opleidingsniveau? Kan het college aangeven in hoeverre de welzijnsorganisaties het 

opleidingsniveau van de medewerkers, dat voor het specifieke werk in hun wijk 

vereist is, al hebben kunnen brengen en voor hoeveel medewerkers 

bijscholingstrajecten gewenst zijn?  

 

 

 

Marieke van Doorn  
D66 
 

 

 


