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Strategisch meerjarenplan Evita Lokaal 
 
Aanleiding Evita Lokaal 
De zorg verandert en daarmee wordt een beroep gedaan op ‘participatie’ en zelfredzaamheid. 
Vanuit de thuiszorg merken wij dat er andere behoeften ontstaan; mensen willen en moeten 

langer zelfredzaam thuis blijven wonen máár hebben ook behoefte aan duidelijke informatie 
en ondersteuning hoe dit te organiseren. Mensen willen weten waar zij terecht kunnen.  

 

Evita Zorg, thuiszorgorganisatie en gevestigd in de wijk 
Benoordenhout, levert thuiszorg, is voortdurend in gesprek met 

wijkbewoners. Zij komt letterlijk achter de voordeur en kent de 
wijk daardoor goed. Daarnaast participeert zij in het platform 

Benoordenhout en is kartrekker van de tweejaarlijkse 
informatiebijeenkomsten. De transitie in de thuiszorg vraagt een 

andere rol van Evita als thuiszorgorganisatie waarbij stimulering 

van zelfredzaamheid en participatie centraal staan. De bewoners 
van Benoordenhout willen graag eigen regie houden door zichzelf goed te informeren, zo 

bleek ook uit de goedbezochte informatiebijeenkomsten.  
Vanuit de gesprekken met wijkbewoners en wijkvereniging werd duidelijk dat er een behoefte 

was aan een plek waar informatie verkregen kan worden over zorg, leefomgeving, veiligheid 

en welzijn. Tevens is Benoordenhout een wijk waar veel repats wonen, waar mensen niet 
makkelijk hulp vragen dan wel problemen en zorgen delen. Hetgeen zich in sommige gevallen 

uit in isolement en eenzaamheid. Met die kennis van de wijk is het idee bij Evita Zorg 
geboren het ‘huis van de wijk’ te ontwikkelen. Een plek waar op een laagdrempelige manier 

en in positieve sfeer, informatie verkregen wordt, activiteiten ontplooid worden en participatie 

op een natuurlijke manier op gang komt.  
 

 

Realisatie Evita Lokaal 
Begin 2014 besloot de directie van Evita Zorg het idee van het huis van de wijk om te zetten 

in een concreet plan en de huur van het naburige pand over te nemen. Zo startte de 
verwezenlijking van het huis van de wijk. 

Binnen acht maanden heeft Evita op eigen kracht het huis van de wijk ontwikkeld en een 
verbouwing gerealiseerd van € 98.500,- Dit werd bekroond met de opening op 25 november 

2014  door wethouder Karsten Klein en stadsdeeldirecteur Lilianne Blankwaard in 
gezamenlijkheid met veel aanwezige wijkbewoners.  

Karsten Klein zei die dag: “Een bijzonder initiatief dat zonder inmenging van de 

gemeente tot stand is gekomen, en dat ik graag ondersteun”. 
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Doelstellingen 
Het doel van Evita Lokaal is een plek te creëren voor en door de wijk, voor jong en oud. 

Waar oud leert aan jong. Waar jong iets doet voor oud. Een frisse plek waar participatie, 
zelfredzaamheid en saamhorigheid centraal staan. Waardoor sociale cohesie ontstaat 

in de wijk. Een plek waar mensen leuke zingevende activiteiten en ontmoetingen hebben  
en tegelijkertijd op een laagdrempelige manier informatie kunnen krijgen van aanwezige 

professionals. Met het Lokaal hebben we tevens tot doel dat op een natuurlijke wijze de 
grens vervaagd tussen informele en formele zorg. Dit gebeurt door wijkbewoners en 

organisaties met elkaar te verbinden. Het lokaal wil een sfeer creëren waarbij 

wijkbewoners, die in eerste instantie met een individuele drive (bijv. om maatschappelijk toe 
te willen voegen) binnenkomen, elkaar ontmoeten, versterken en uiteindelijk gezamenlijk 

mooie dingen bereiken. Hierdoor ontstaat oprechte saamhorigheid. Het doel is om een 
netwerk binnen Benoordenhout te creëren waardoor er met elkaar zorg gedragen kan 

worden in de wijk. Door in contact te zijn met elkaar krijgen wijkbewoners een gezicht. 

Tevens heeft Evita Lokaal een signaleringsfunctie. Bij een ‘niet pluis’ gevoel kan er direct 
geanticipeerd worden door een gesprek aan te gaan en waar nodig op de juiste wijze 

doorverwezen worden. Het doel is tevens om bij te dragen aan de ondersteuning van 
mantelzorgers. Evita Lokaal als basis waar mantelzorgers met vragen en verhalen terecht 

kunnen en waar zij informatie kunnen krijgen. Vanuit Evita Lokaal wordt 
buurteigenaarschap gestimuleerd door mensen en organisaties met elkaar te verbinden en 

te informeren. Met alles wat er in Evita Lokaal plaatsvindt, wordt er een bijdrage geleverd 

aan de missie van de gemeente: Mensen zolang mogelijk zelfstandig, vitaal, gezond 
en gelukkig thuis te laten wonen”. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
4 zekerheden Evita Lokaal 
Bij Evita Lokaal kunt u altijd rekenen op de volgende 4 zekerheden: 

 De coördinator als vertrouwd gezicht. 

 Voor en door de wijkbewoners van Benoordenhout, van jong tot oud. 

 Boeiende activiteiten en informatie over wijk, zorg en welzijn. 

 Iedere werkdag geopend van 09.30 -16.30 uur en op afspraak 
 
 

Wat doen we om de doelstellingen te halen? 
In Evita Lokaal worden activiteiten georganiseerd die ertoe bijdragen dat de eigen kracht van 
wijkbewoners versterkt wordt waardoor men langer zelfstandig kan blijven. Wij willen een 

‘civil society’ in de wijk creëren door samenwerkingen tussen wijkbewoners, instellingen, 
bedrijfsleven, scholen, (sport)clubs en sociaal wijkteam vanuit het Lokaal te laten ontstaan en 

stimuleren.  
 



 

Pagina 4 van 20 

 

 

 
 

 
 

 

Evita Lokaal is het centrale informatiepunt voor de wijk; wijkbewoners kunnen hier terecht 
voor allerlei vragen, advies en doorverwijzing over vervoer, welzijn, zorg en andere 

voorzieningen. In het Lokaal houden diverse professionals, zoals de ouderenconsulente, 
wijkagent en wijkverpleegkundige spreekuur. Er worden in samenwerking met professionals 

informatieve voorlichtingen georganiseerd. Daarnaast worden binnen Evita Lokaal culturele, 
creatieve en ook leerzame workshops georganiseerd. Vanuit Evita Lokaal worden 

hulpmiddelen verhuurd. In Evita Lokaal worden tevens scholingen aan zorgprofessionals en 

mantelzorgers gegeven. Door de dagelijkse opening van Evita Lokaal en de aanwezigheid van 
de vaste coördinator ontstaat er een vertrouwde plek waar buurtbewoners zich veilig voelen 

om te komen en hun verhaal te vertellen. Dit in combinatie met het participeren van het Evita 
Lokaal binnen diverse netwerken in Benoordenhout zorgt ervoor dat het Evita Lokaal een 

kloppend hart binnen de wijk wordt. Vanuit Evita Lokaal wordt constant geanticipeerd op de 

behoeften die er maatschappelijk zijn.  
 

 

Waarom is het Lokaal een succes? 
 De 4 zekerheden; 

 Een vaste coördinator die werkelijk geïnteresseerd is en open staat voor iedereen die 

binnenkomt; 

 Evita Lokaal pakt eigenaarschap en is verantwoordelijk voor eigen succes; 

 Evita Lokaal werkt voor haar eigen doelgroep – de ouderen – door samen te werken 

met iedereen; 

 Participatie lukt wanneer je werkt vanuit een netwerkgedachte en openstaat voor een 

ander; 

 Evita Lokaal heeft de vrijheid om zelf invulling te geven aan haar activiteiten; 

 De netwerkgedachte: participatie is meedoen. En hoe doe je dat? 

Wanneer mensen in het Lokaal komen staan wij steeds open voor het verhaal van 

een persoon en komen we met die persoon samen op weer een nieuw gezamenlijk 

idee, kun je mensen op weg helpen en verbind je mensen met elkaar waardoor weer 

mooie initiatieven ontstaan; 

 Frisse sfeer; 

 Iedereen is welkom. 

 

Wat biedt het Lokaal? 
 Dagelijks geopend; 

 Uitleen hulpmiddelen; 

 Vertrouwd gezicht; 

 Verpleegkundig spreekuur; 

 Signalering en doorverwijzing; 

 Diverse scholingen (alle materialen aanwezig voor medische scholingen); 

 Gemeentelijk servicepunt; 

 Spreekuur wijkagent; 

 Zingevende en creatieve activiteiten; 

 Kopje koffie; 

 Ontmoetingsplek; 

 Netwerk van diverse buurtbewoners en organisaties; 

 Buurteigenaarschap wordt gestimuleerd door mensen te verbinden en te 

enthousiasmeren. 
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Doelgroep 
Evita Lokaal is een ‘thuis’ voor de wijkbewoners 

van Benoordenhout. Van jong tot oud. In het 
Lokaal komen mensen met en zonder beperking. 

Zowel mensen die gezond ouder worden, mensen 
met een chronische ziekte zoals Parkinson en 

mensen die te maken hebben met 

geheugenklachten/dementie. Ook verenigingen, 
welzijnspartners, scholen, clubs en ondernemers 

die actief zijn in de wijk zijn verbonden aan het 
Lokaal. Evita Lokaal draait op vrijwilligers (allen 

wijkbewoners) die zich willen inzetten voor wijkbewoners. Daarbij staat altijd centraal dat wij 

mensen willen motiveren datgene te doen waar zij een prettig gevoel bij hebben. Hierdoor 
dragen mensen bij aan de maatschappij en dat geeft voldoening. 

 
 

Organisatie 
Evita Lokaal heeft één betaalde coördinator. Evita heeft gekozen om met één betaalde 
coördinator te werken; zij is het gezicht van het Lokaal en de verbinder met de wijk. De 

coördinator onderhoudt de contacten in de wijk met de bewoners, overige 
welzijnsorganisaties en bedrijven en gaat de samenwerkingen aan. De coördinator is 

verantwoordelijk voor: 

 Het borgen van de maatschappelijke rol in de wijk met Evita Lokaal, dit doet zij door in 

gesprek te blijven met wijkbewoners, gemeente, de wijkvereniging, zorg- en 
welzijnspartners, de wijkagent, het platform, en andere actieve instellingen in de wijk.  

 Een netwerk opbouwen en onderhouden in de wijk met maatschappelijk betrokken 

wijkbewoners, de wijkvereniging, zorg- en welzijnspartners, de wijkagent, het platform, 
en andere actieve instellingen in de wijk.  

 Operationele taken 

- Werving en aansturing vrijwilligers   
- Dagelijkse bezetting  

- Een afwisselend creatief, cultureel en informatief programma 

- PR en Marketing 
- Commerciële verhuur 

- Oprecht betrokken zijn bij de gasten van Evita Lokaal 
 

Bovenal houdt de coördinator altijd de doelstellingen van Evita Lokaal voor ogen. 

 
 

Vrijwilligers 
Doel is dat het Evita Lokaal zoveel mogelijk door bewoners uit de wijk gedraaid wordt. De 

vrijwillige gastvrouwen, -heren zorgen ervoor dat Lokaal een gezellige ruimte is waar 

buurtbewoners graag komen en verzorgen een goed kopje koffie met iets lekkers erbij. 
Daarnaast voeren zij onderhoudende gesprekken met bezoekers. Zij ondersteunen 

verschillende activiteiten/workshops en verspreiden foldermateriaal door de wijk. Een aantal 
vrijwilligers zijn geschoold en bekwaam voor het gemeentelijk Servicepunt en kunnen 

bezoekers te woord staan en doorverwijzen naar professionals. Naast vrijwilligers heeft Evita 

Lokaal ambassadeurs nodig die Lokaal grotere bekendheid geven en wijkbewoners 
enthousiasmeren om deel te nemen aan activiteiten.  
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Samenwerkingen 
De coördinator zoekt voor haar activiteiten voortdurend de samenwerking met lokale 

instellingen en bedrijven. Dit doet zij omdat lokale partners de wijk goed kennen en door het  
zoeken van de verbinding kun je elkaar versterken. Dit voorkomt dat partijen opnieuw het 

wiel uitvinden en dubbele initiatieven ontwikkelen. Daarbij kan er, door samenwerking, indien 

nodig een betere doorverwijzing plaatsvinden. Dit sluit weer aan bij ons doel om participatie 
en een netwerk in de wijk op te tuigen. Als je met elkaar een netwerk creëert in een wijk dan 

kan er oprechte saamhorigheid ontstaan. Tevens is Evita Lokaal van mening dat er 
activiteiten ontplooit moeten worden die bijdragen aan een behoefte die er leeft. De 

coördinator en directeur Evita Zorg hebben periodiek overleg met de gemeente en specifiek 
het stadsdeelkantoor over thema’s en beleid wat hen bezighoudt en hoe wij daar met Evita 

Lokaal vorm aan kunnen geven en/of bij aan kunnen sluiten. 

 
De coördinator is actief deelnemer bij het Ondernemersnetwerk Benoordenhout, 

Wijkvereniging Benoordenhout en het platform Benoordenhout.  
 

Op dit moment werkt Evita Lokaal reeds samen met: 

 
De wijkvereniging Benoordenhout Aloysius college 

Platform Benoordenhout Actieve wijkbewoners 
Ondernemersnetwerk Benoordenhout De Haagse stembevrijders 

Kunstenaars uit de wijk Burenhulpcentrale 

De contactclub De wijkagent Peter Hoogeveen 
De sixties club Verpleeghuis Nebo 

Saffier de residentie groep HDM 
VóórWelzijn Stadsdeel kantoor Haagse Hout 

Stek Bernardusschool 
Tennisvereniging de Aeronauten FysioFit 

Sociaal WijkzorgTeam Oorwerk  

Vegro uitleen hulpmiddelen Diverse ondernemers Benoordenhout 
Middin Jeu de Boulesbaan ‘Bosjes van Zanen’ 

Josien Coppoolse  
De beweegtuin 

Nederlandse oogvereniging 
Parkinson On The Move 

 

 

Marketing en Publiciteit 
Evita Lokaal heeft naamsbekendheid nodig om de doelstellingen te behalen. Daarom zoeken 
wij nauwe samenwerking met de wijkvereniging, het wijkblad en de wijkwebsites om de 

zichtbaarheid te vergroten. Onze 

brochures liggen op diverse centrale 
plekken in de wijk, dit wordt 

bijgehouden door vrijwilligers en 
samenwerkingspartners. De coördinator 

bezoekt bijeenkomsten in de wijk en 

benadert actief partijen in de wijk, 
daarnaast maakt zij deel uit van het 

ondernemersnetwerk, het platform en  
is lid van de wijkvereniging 

Benoordenhout.  
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Minimaal eenmaal per jaar wordt er deelgenomen aan de wijkmarkt en tweemaal per jaar is 
het Evita Lokaal actief deelnemer bij de voorlichtingsbijeenkomsten die door zorg- en 

welzijnspartners en de wijkvereniging worden georganiseerd. Regelmatig worden er 
persberichten naar de plaatselijke kranten gestuurd en berichten gedeeld via Twitter en 

Facebook. De coördinator verstuurt iedere twee maanden een digitale nieuwsbrief. De 
achttien vrijwilligers zijn onze ambassadeurs, zij verspreiden zeer actief het woord.  

 

 

Bekostiging en begroting  
Het tot stand komen van het Lokaal is op eigen kracht gebeurd. Evita Zorg heeft het initiatief 
genomen om vanuit eigen middelen de verbouwing en inrichting van het Lokaal te 

financieren. Het Lokaal is een ruimte die gehuurd wordt.  De coördinator is de enige betaalde 

kracht. Boeken en spelletjes zijn gedoneerd door buurtbewoners. Gepeild op 31 december 
2015 heeft Evita Zorg reeds € 160.598,87 gefinancierd. (dit is inclusief verbouwing)  
 
 

Het doel van Evita Lokaal is kostenneutraal te draaien. 

 
Evita Lokaal wordt op de volgende manieren gefinancierd: 

- Evita Zorg zal het Lokaal jaarlijks voor een deel financieren vanuit haar doelstelling 
sociaal maatschappelijk ondernemerschap. 

- Inzet wijkbewoners: door manuren van betrokken wijkbewoners zoals vrijwilligers, 

ambassadeurs, wijkbewoners die kosteloos een activiteit organiseren/hulp aanbieden 
om bijv. gratis te flyeren. 

- Wijkbewoners betalen soms voor activiteiten. 
- Commerciële en particuliere verhuur 

- Ondernemers en instellingen die tegen gereduceerd tarief activiteiten en 
bijeenkomsten ondersteunen en/of zoals de Bernardusschool kinderen/jong 

volwassenen taken en klusjes laten doen ten behoeve van het Lokaal 

 
Mogelijke financiering: 

- Gemeente Den Haag:  
o Op Stadsdeelniveau maakt Evita Lokaal een jaarplan maken waarbij de 

gemeente een jaarlijkse subsidie toekent om dit jaarplan te realiseren. 

o Projectteam Buurthuis van de toekomst  
- Fondsen en giften/sponsoring vanuit bedrijven (b.v. fonds 1818, Oranjefonds) 
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Evita Lokaal 2015 
 
Wat doen we om de doelstellingen te halen? 
In 2015 heeft Evita Lokaal ‘handen en voeten gekregen’. Om de doelstellingen te borgen zijn 
de 4 zekerheden van Evita Lokaal geformuleerd. 

 
Gebleken is dat Evita Lokaal tot nu toe een succes is doordat Evita Lokaal voortdurend d  e 

samenwerking opzoekt met wijkbewoners en partijen. Doordat er 

vanaf de eerste dag is geïnvesteerd in de vaste coördinator - Nicole 
Bicker -  heeft het Lokaal een vertrouwd gezicht wat mede het 

succes van 2015 heeft bepaald. De bezoekers voelen zich welkom 
wanneer ze binnenstappen. Het is gebleken dat het belangrijk is dat 

er één iemand is die zich verantwoordelijk voelt en aanspreekbaar is 

voor de totale coördinatie en organisatie van het Lokaal. Kortgezegd: eigenaarschap. 
Tevens is het noodzakelijk dat er leiding en ondersteuning wordt gegeven aan de achttien 

vrijwilligers. 
 

De ervaring van het afgelopen jaar is dat buurtbewoners een doel/excuus moeten hebben om 
naar Evita Lokaal te komen. Zomaar binnenlopen gebeurt als je eenmaal vertrouwen hebt 

gewonnen en als mensen zich dus veilig voelen. Daarom organiseren wij informatie 

middagen, laagdrempelige activiteiten en interessante bijeenkomsten. 
Bewoners uit Benoordenhout staan er om bekend dat ze de vuile was niet 

buiten hangen, máár wel goed op de hoogte willen zijn. Doordat Evita Zorg 
letterlijk achter vele voordeuren in Benoordenhout komt en goed contact 

heeft met het ouderwerk kennen we ‘verborgen’ vraagstukken en issues 

binnen de wijk, denk hierbij aan verborgen armoede en eenzaamheid. Dit 
zijn dan ook de redenen waarom wij er, samen met de wijkvereniging en het 

Sociaal wijkteam, voor gepleit hebben dat er een gemeentelijk Servicepunt 
in Benoordenhout moet zijn. Half juni is er een projectgroep opgestart met 

de gemeente Den Haag, Stadsdeel Haagse Hout – Moenin Goedan, Stichting 

Vóórwelzijn en Evita Lokaal. Nicole Bicker en vrijwilligers zijn vanuit de gemeente getraind om 
het Servicepunt te bemannen. Op 8 september 2015 werd het Servicepunt 

Benoordenhout geopend in Evita Lokaal. 
 

Het Evita Lokaal blijkt een broeikas te zijn voor nieuwe initiatieven. 
 

Vanuit het Lokaal hebben wij duidelijk de rol gepakt om te verbinden in de wijk. Dit doen 

we door activiteiten te organiseren, samenwerkingen aan te gaan en een plek te bieden 
waar mensen graag komen. Zo is bijv. het OndernemersNetwerk Benoordenhout ontstaan in 

het Lokaal. Daarnaast zijn we voortdurend in gesprek met wijkbewoners en partijen in de 
wijk om te kijken waar de behoeftes liggen en hoe we er met elkaar voor kunnen zorgen dat 

er gedaan wordt wat er gedaan moet worden. 

 
Tevens is het afgelopen jaar gebleken dat wij vanuit het Lokaal een signaleringsfunctie 

hebben opgepakt. Het is regelmatig gebeurd dat mensen die even binnen kwamen, danwel 
deelnamen aan een activiteit een hulpbehoefte hadden waar wij een helpende hand konden 

bieden. Doordat we oprecht geïnteresseerd zijn in mensen, een prettige plek bieden en tijd 
vrij maken om een gesprek te voeren ontstaat er een vertrouwensband. Hierdoor kan er op 

een natuurlijke manier doorgevraagd worden en waar mogelijk doorverwezen worden naar  
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de juiste instantie. Zelfs bij een ‘niet pluis gevoel’ houden we vinger aan de pols door bijv. 
eens extra te bellen. 

Vanuit Evita Lokaal ontstaan netwerken en initiatieven die ertoe bijdragen dat er 
buurteigenaarschap ontstaat. 

 
Evita Lokaal heeft in 2015 een aantal activiteiten ontwikkeld welke een terugkerend succes 

zijn gebleken. Zoals bijvoorbeeld de maandelijkse eetavond waarbij 

duidelijk is geworden dat eten een laagdrempelige manier is om te 
komen en dus verbindt. Zo ook de schildercursus, welke al een jaar 

lang een steady groep is van acht deelnemers (elk met een heel 
persoonlijk, soms psychiatrisch  verhaal)  

 

Veel activiteiten waaraan mensen deelnemen leidt tot het 
voorkomen van isolement. Bij Evita Lokaal komen inmiddels een 

aantal mensen met zeer veel regelmaat, die aangeven dat Evita 
Lokaal hun 2e huiskamer is geworden.  

 

De gemiddelde leeftijd van de bezoekers bij Evita Lokaal is 65 jaar. 
Doordat zich in die leeftijdscategorie nu groepjes ontstaan hopen 

wij dat voor deze leeftijdscategorie de eenzaamheid bespaard 
blijft.  

 

 

Successen 2015 
 50 bezoekers per week 

 18 vaste vrijwilligers 

 Een vaste coördinator 

 Dagelijks geopend 

 Vaste activiteiten die een vaste bezoekersgroep kent 

 Eigenaarschap in alles wat we doen 

 Onafhankelijk en op eigen kracht 

 Voldoet aan een behoefte in de wijk 

 Een kopje koffie of activiteit is aanleiding tot vertrouwensband 

 Uitvalsbasis voor wijkinitiatieven 

 Werken vanuit netwerkgedachte: verbinden en inzetten van diverse instellingen, 

ondernemers en wijkbewoners. 
 Dialoog en afstemming met wijkvereniging en stadsdeelkantoor 

 Signaleringsfunctie en doorverwijzing bij niet pluis gevoel 

 Benoeming Gemeentelijk Servicepunt 

 Ondernemers Netwerk Benoordenhout is ontstaan 

 Evita Lokaal neemt deel aan het seniorendebat, georganiseerd door de Gemeente 

Den Haag en de Stedelijke Ouderen Commissie. Evita Lokaal wordt als initiatief dat 

bijdraagt aan een seniorvriendelijke stad opgenomen in de film.  
Evita Lokaal is op 16 december door de gemeente Den Haag verkozen tot 

zorginnovatie, zie hier. 

 Aankondiging Evita Lokaal wordt op 20 januari 2016 benoemd tot Buurthuis van de 

Toekomst.  
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qOy4IMW1bSA
https://www.youtube.com/watch?v=PAk2HrDa7y0
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Vrijwilligers 
Doordat Evita Lokaal een participatieplek is voor de wijk streven we naar een actieve 

samenwerking met vrijwilligers. We gaan ervan uit dat jong en oud, met en zonder beperking 
altijd iets kan bijdragen aan de samenleving en willen dit ook stimuleren. In 2015 hebben wij 

actief vrijwilligers geworven via verschillende nieuwsbrieven, het wijkblad en denhaagdoet.nl. 
Inmiddels heeft Evita Lokaal achttien vrijwilligers die zich in actief inzetten voor de dagelijkse 

bezetting in Evita Lokaal, diverse workshops begeleiden en ervoor zorgen dat Evita Lokaal 
onder de aandacht blijft in de wijk. 

 

Ook is gebleken dat de achttien vrijwilligers welke bijna allemaal 
onbekenden voor elkaar waren, maar allen met een 

gemeenschappelijk doel nl. iets maatschappelijk willen betekenen, 
ontzettend veel lol, voldoening, zingeving en vriendschap hebben 

door hun vrijwilligerswerk bij het Lokaal. Willen bijdragen is soms 

een aanleiding maar vaak zijn het uiteindelijk potentiële 
bezoekers/deelnemers. 

 
 

Verhalen van bezoekers 
Meneer A. is een zéér intelligente man met een enorme staat van dienst op wiskundig en 
bouwkundig gebied. Inmiddels is meneer A. op een zekere leeftijd en woont alleen in 

Benoordenhout. Meneer A. zegt de wereld niet altijd te begrijpen en bovendien heeft hij een 
rechtsvaardigheidsgevoel wat hem in relaties heeft opgebroken. Meneer A. is onder 

behandeling van een psychiater die hem heeft aangeraden naar het Lokaal te gaan. Met 

duidelijke verbale en non-verbale weerstand meldde hij zich begin dit jaar in het Lokaal. 
Inmiddels komt de heer A. elke maandag naar de schilderles. Hij voelt zich geaccepteerd en  

gerespecteerd en drinkt met veel plezier twee kopjes espresso. Hij vertelt zijn verhaal, 
moppert soms wat, lacht zo af en toe maar het allerbelangrijkste…. Hij lucht zijn hart! En dat 

zorgt ervoor dat hij één middag per week uit zijn huis komt en zich onder mensen begeeft 
die inmiddels goede kennissen zijn geworden. Tevens kunnen wij zijn gezondheid, die ook te 

wensen overlaat, in de gaten houden en waar mogelijk ingrijpen. 

 
Mevrouw B. komt binnen korte tijd meerdere hulpmiddelen huren. 

Door met haar in gesprek te gaan en te vragen of het allemaal lukt komt 
haar hele verhaal op tafel. Haar man is ziek, maar het komt allemaal 

goed. Ze zijn altijd sportief geweest dus dit zal ook van tijdelijke aard 

zijn denkt ze. Regelmatig zien we haar voorbij wandelen, met haar man 
achter de rollator. Ze gaan naar het ziekenhuis. Soms zitten ze even op 

het bankje voor de deur om bij te komen en dan geven we ze een kopje 
koffie. Op een dag valt meneer B. voor de deur. Onze verpleegkundige 

helpt hem weer op de been, ze komen samen bij op ons bankje met een 
kopje koffie. We houden contact met haar en attenderen haar op de 

mantelzorgbijeenkomsten. Inmiddels komt zij iedere twee weken bij de 

Poëzie en Stem en heeft ze een heel klein beetje tijd voor zichzelf. Op 
deze manier houden wij haar in de gaten. 
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Mevrouw C. is een repat en komt bij ons voor informatie over Nederlandse les. We raken 

met haar aan de praat en zij vindt het blijkbaar gezellig. Ze heeft weinig vrienden doordat ze 
lang in het buitenland heeft gewoond en moeite heeft met de Nederlandse taal. Nadat ze een 

paar keer is geweest vraagt zij of ze iets bij ons kan doen want ze wil graag mensen 
ontmoeten en goed Nederlands leren praten. Nu is ze vrijwilliger bij ons! Het geeft haar 

zoveel voldoening weer eens iets zinvols te kunnen doen, ze is ons dankbaar.  

 
 

Ontwikkelde activiteiten en initiatieven 
* Zie bijlage: activiteiten + bezoekersaantallen 2015 
 

 

Een aantal activiteiten uitgelicht 
Verpleegkundig spreekuur 

Iedere dinsdagmiddag is er verpleegkundig spreekuur waar mensen terecht kunnen met 
algemene zorg gerelateerde vragen, maar ook kunnen de bloeddruk en de suikerwaarden 

gemeten worden.   

 
Eetavonden 

Iedere tweede vrijdag van de maand is er ‘samen eten’. In samenwerking met verschillende 
koks uit de wijk (bv. thuiskoks, de kok van de tennisvereniging, de kok uit Clingenbos en de 

toko van het Willem Royaardsplein). Deze avonden worden door gemiddeld twintig mensen 
bezocht.  

Sinds oktober 2015 organiseert thuiskok Michiel de Vlieger maandelijks het aanschuifdiner 

waar de eerste keer achttien mensen op af kwamen.  

 
Aquarelleren

Maandagmiddag is er, onder begeleiding van Mariët Brouwer, aquarelleren. 

Dit is een groepje van 8 buurtbewoners die met veel enthousiasme 

schilderen maar inmiddels is het ook een hecht groepje mensen geworden 
die regelmatig contact hebben met elkaar. 

 
 
 

 
Uitleen hulpmiddelen  

Dagelijks kunnen mensen bij Evita Lokaal terecht voor het lenen en/of huren van 

hulpmiddelen, bv. rolstoel, bedverhogers, reumakrukken, douchestoel. 
 

EHBO en AED cursus 
Eenmaal in 2015 heeft er een praktische EHBO cursus en AED cursus plaatsgevonden. Hierbij 

waren buurtbewoners, personeel en verpleegkundigen van Evita Zorg aanwezig.  

Alle deelnemers zijn geslaagd en hebben inmiddels een certificaat ontvangen. 
 

Gemeentelijk Servicepunt 
In juni zijn we in samenwerking met de gemeente Den Haag en stichting VóórWelzijn aan de 

realisatie begonnen van een servicepunt bij Evita Lokaal. Dertien medewerkers en vrijwilligers 
hebben de benodigde training via de gemeente gevolgd. Op dinsdag 8 september is het  
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Servicepunt officieel geopend door de voorzitter van de wijkvereniging Pieter de Savornin 

Lohman en Tjalliëlle Muller (VóórWelzijn wijkteammanager Bezuidenhout-Benoordenhout)  
In november is er een mysterie guest bij Evita Lokaal geweest. Er werd een 8.5 als cijfer 

afgegeven.    
 

Wijkagent 

Sinds mei 2015 houdt de wijkagent tweewekelijks spreekuur in Lokaal. Doordat de wijkagent 
in het Lokaal op een laagdrempelige manier te benaderen is voelen mensen zich veilig om 

met hem in gesprek te gaan. Dit spreekuur is sinds die tijd door dertig wijkbewoners bezocht 
en het aantal groeit met de week. Tevens komen mensen buurtgerichte beslommeringen 

melden bij Evita Lokaal om door te spelen aan de wijkagent. Het werkt dus twee kanten op. 

 
Poëzie en Stem  

Nadat de Haagse stembevrijders een subsidie hadden ontvangen vanuit het project “Zorg 
voor je buurt” zijn ze bij Evita Lokaal begonnen met drie ochtenden Poëzie en Stem. Hiervoor 

zijn 5.000 flyers huis aan huis door hen zelf bezorgd. Doordat het gratis en laagdrempelig 
was is dit een succes geworden; binnen zeer korte tijd is er een hecht clubje van acht dames 

(waarvan een aantal echt eenzaam) ontstaan die elkaar ook buiten deze les opzoeken. Iedere 

twee weken is er Poëzie en Stem en telt een gemiddeld bezoekersaantal van zes. 
Ter afsluiting van het eerste jaar Poëzie en Stem hebben ze een eigen dichtbundel 

uitgegeven. 
 

OndernemersNetwerk  

In samenwerking met Jeanne Caminada en Snijder Bloemen heeft de coördinator het 
OndernemersNetwerkBenoordenhout opgericht. Met inmiddels dertig deelnemers, een eigen 

Linked-In groep en een maandelijkse ontmoeting zijn van hieruit reeds een aantal mooie 
samenwerkingen ontstaan. 

 

Parkinson’s On The Move Foundation  
In oktober heeft de de Stichting Parkinson’s On The Move het Evita Lokaal mogen gebruiken 

om een verkoop te doen ten bate van de Stichting. De opbrengst van de verkoop van 
sieraden, kleding en kunstwerken kwam ten goede aan verschillende projecten van de 

stichting, zoals het aanschaffen van GaitAid brillen en Liftware voor ziekenhuizen en het 
maken van voorlichtingsboekjes over Parkinson. 

 

Jeu de Boules - borreluurtje 
Een aantal buurtbewoners spelen maandelijks jeu de boules op de nieuwe banen in de bosjes 

van Zanen waarna ze een wandeling maken naar Evita Lokaal en daar een glaasje wijn 
drinken met een hapje.  

 

Vrij bridgen 
 

 
Sinds half oktober organiseert een buurtbewoner vrij bridgen bij Evita 

Lokaal. We zijn begonnen met iedere veertien dagen, twee tafels maar 
wegens de grote belangstelling wordt dit sinds 11 november wekelijks 

georganiseerd.  
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Overige hoogtepunten in 2015 
30-31 mei In samenwerking met de wijkvereniging Benoordenhout heeft Evita Lokaal haar 

deuren geopend voor de Kunstroute Benoordenhout. Drie kunstenaars exposeerden in Lokaal 
en ongeveer honderd bewoners hebben de Kunstroute bezocht. 
 Per kwartaal nodigen wij een kunstenaar uit de wijk uit om bij ons te exposeren. Hiermee 

kunnen zij in het daglicht komen en nodigen we buurtbewoners uit om nieuwsgierig te zijn 
naar kunst. 

 
7 juli vond het gemeentelijk stadsontbijt plaats bij Evita Lokaal, hier waren Burgemeester en 

Wethouders en vijftig buurtbewoners uitgenodigd om met elkaar de dag te beginnen en te 

praten over de wijk met buurtbewoners.   
 

10 september vierden we 200 jaar Koninkrijk. Met behulp van een kleine subsidie vanuit 
het Stadsdeelkantoor konden we een kwalitatief mooie avond verzorgen voor dertig 

buurtbewoners. Een buurtbewoonster gaf een powerpoint presentatie over 200 jaar 

Koninkrijk, Michiel de Vlieger kookte een oranje diner, Snijder bloemen verzorgde de bloemen 
en de Haagse Stembevrijders brachten een ode aan de Koningen en Koninginnen in het 

gezelschap. Wegens grote belangstelling was dit het eerste evenement waar wij mensen 
hebben moeten weigeren. Uiteindelijk hebben we met dertig buurtbewoners een mooie 

avond gehad. 

 
9 november heeft de gemeente Den Haag Evita Lokaal afgehuurd voor de viering omtrent 

de oplevering van het kruispunt Oude Waalsdorperweg/Van Alkemadelaan. 
 

30 oktober hebben we, in samenwerking met FysioFit, een voorlichting verzorgd over 
Artrose. Negen wijkbewoners zijn die middag geweest en hebben de voorlichting als zeer 

nuttig ervaren. 

 
9 december organiseerden we een kerstmarkt. In samenwerking met de Bernardusschool, 

Middin, Bakker Eickholt, Snijder bloemen, Cometa Culinair, Kieke le Chique, Muziekacademie 
Den Haag, 3 & 60, Gall & Gall, YMCA, de vrijwilligers en veel enthousiaste buurtbewoners 

wisten we een sfeervolle kerstmarkt neer te zetten. Een van de vrijwilligers heeft een 

inzameling gehouden bij ondernemers uit de wijk voor een ‘grabbelton’ en hiermee hebben 
we € 450,- opgehaald. We telden tweehonderd bezoekers van 0 – 95 jaar en vanuit diverse 

‘hoeken’ uit de wijk; gasten van Evita Lokaal, ondernemers, hockeyclub, cliënten van Evita 
Zorg, de Bernardusschool en nieuwe gezichten. Onze ervaring dit jaar is dat mensen echt 

kwamen voor de gezelligheid; een lekker kopje koffie met iets lekkers gebruiken en genieten 
van muziek en de warme sfeer. Deze dag was een blauwdruk van wat Evita Lokaal inmiddels 

is geworden. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Pagina 14 van 20 

 

 

 
 

 
 

 

 
Seniorvriendelijke stad 

Evita Lokaal neemt deel aan het seniorendebat, georganiseerd door de Gemeente Den Haag 
en de Stedelijke Ouderen Commissie. Evita Lokaal wordt als initiatief wat bijdraagt aan een 

senior vriendelijke stad opgenomen in de film.  
 

Zorginnovatie 

Evita Lokaal is op 16 december door de gemeente Den Haag verkozen tot zorginnovatie, zie 
hier.  

In 2016 zal Evita Lokaal deelnemen aan het zorginnovatie platform. Het platform heeft 2 
doelen:  

1. Goede dingen laten zien (delen van initiatieven en locaties) 

2. Elkaar inspireren 

Wethouder Karsten Klein benadrukt hoe belangrijk het is dat er innovatieve ideeën worden 
uitgewerkt in de stad. Hij geeft aan dat goede initiatieven door de gemeente (financieel) 

zullen worden ondersteund en gefaciliteerd.  
 

Buurthuis van de Toekomst 

Eind november werd door de gemeente Den Haag bekend gemaakt dat Evita Lokaal op 20 
januari 2016 wordt benoemd tot 50e Buurthuis van de Toekomst in Den Haag. 

* Zie bijlage: persbericht Buurthuis van de Toekomst 
 

 

Bezoekersaantallen 
In 2015 is het bezoekersaantal per week gestegen, gespecificeerde aantallen staan in 

onderstaande bijlage. 
* Zie bijlage: Activiteiten + bezoekers aantallen 2015 
 

 

Financieel resultaat 
Op peildatum 31 december 2015 heeft Evita Zorg € 160.598,87 gefinancierd in Evita Lokaal. 
 

Inkomsten in 2015 bestaand uit: 

- Verhuur aan particulieren, verenigingen, clubs, gemeente en ondernemers. 
- Inkomsten koffie/thee 

- Betaling voor activiteiten 
 

De volgende subsidies zijn toegekend: 

- Startsubsidie vanuit het programma ‘Zorg voor je buurt’ á € 5.000,00 
- Subsidie viering 200 jaar Koninkrijk á € 1.160,- 

- Subsidie kerstmarkt á € 1.000,- 
 

 

Conclusie 2015 
Nadat Evita Zorg in 2014 het initiatief heeft genomen om op eigen kracht Evita Lokaal op te 

starten, vanuit sociaal maatschappelijk ondernemerschap, kunnen we na een jaar stellen dat 

Evita Lokaal voldoet aan een behoefte in de wijk. Door steeds de samenwerking op te zoeken 
en in gesprek te gaan met buurtbewoners bouwen we aan een vertrouwde plek in de wijk  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qOy4IMW1bSA
https://www.youtube.com/watch?v=PAk2HrDa7y0
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waar mensen terecht kunnen met vragen, voor de uitleen van hulpmiddelen, voor zingevende 

of creatieve activiteiten en om elkaar te ontmoeten. Er zijn inmiddels meerdere netwerken en  
groepjes ontstaan. De bezoekersaantallen groeien gestaag en buurtbewoners laten 

meermaals weten hoe prettig zij het vinden dat Evita Lokaal bestaat. Door de 
signaleringsfunctie dragen we bij aan het verschuiven van formele naar informele zorg; door 

oprechte aandacht te geven en in te zetten op zingeving en tijdig doorverwijzen  naar 
professionals zal de zorgconsumptie verminderen.  

Gezien het feit dat de bezoekersaantallen op alle fronten wekelijks stijgen, concluderen we 

dat Evita Lokaal een kloppend hart in Benoordenhout is geworden.   
Evita Lokaal heeft net als de gemeente Den Haag de missie om mensen zo lang mogelijk, 

zelfstandig, vitaal, gezond én gelukkig thuis te laten wonen. 
 

 

Uitdagingen 2016 
De grootste uitdaging blijft om mensen achter de voordeur vandaan te halen die op dit 

moment in eenzaamheid leven. Dit is één van de speerpunten voor 2016. 
Tot nu toe hebben we hierin het meeste bereikt doordat bezoekers van het Lokaal hun 

buurman/vrouw of kennis meenemen omdat het zo gezellig is. Dus de buurtbewoner 

adviseert de buurtbewoner! 
 

Het Servicepunt is nog onvoldoende bekend binnen Benoordenhout. Men weet nog niet 
waarvoor het Servicepunt dient en wat men er kan halen. Tijdens de evaluatie op 2 

december met Moenin Goedan, VóórWelzijn, Diana Resmann, Natalie Bommeljé en Nicole 

Bicker lieten de gemeente en VóórWelzijn weten dat zij tevreden zijn over het groeiend 
bezoekersaantal. Er is aangegeven dat er vanuit de gemeente ook in 2016 veel aandacht 

besteed gaat worden om het Servicepunt meer naamsbekendheid te geven. Het is belangrijk 
dat mensen weten wat het Servicepunt hen kan bieden. De wijkvereniging Benoordenhout 

heeft toegezegd in iedere uitgave van het wijkblad aandacht te besteden aan het 
gemeentelijk Servicepunt.  

In het Evita Lokaal zullen een aantal informatie bijeenkomsten georganiseerd gaan worden in 

lijn van het Servicepunt, bv.  
- Hoe doe ik een WMO aanvraag? 

- Welke vervoersmogelijkheden zijn er? 
Op die manier kunnen buurtbewoners laagdrempelig informatie krijgen én hebben ze een 

reden om in het Lokaal te komen. 

 
Binnen Evita Lokaal zijn er inmiddels achttien zéér betrokken vrijwilligers die hun steentje 

willen bijdragen aan de wijk én die zelf ook iets (verschillende achtergronden) komen halen 
bij Evita Lokaal. Ervaring leert dat in deze groep eenzaamheid op de loer ligt.  

Om vrijwilligers zich daadwerkelijk nuttig te laten voelen en daardoor het gevoel hebben ‘bij 
te dragen’ is het belangrijk dat zij eigenaarschap toebedeeld krijgen en gaan dragen. Hierin is 

de rol van de coördinator onmisbaar en dus een goede investering.   

 
Om het Evita Lokaal kwalitatief en effectief te laten draaien zijn er financiële middelen nodig. 

Vanuit sociaal maatschappelijk ondernemerschap zal Evita Zorg hiervan altijd een deel op zich 
nemen. Daarnaast gaan we op zoek naar sponsors en bedrijven die hun naam aan Evita 

Lokaal willen verbinden en verwachten een duurzame bijdrage vanuit de gemeente Den 

Haag.  
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Evita Lokaal 2016  

 
Jaardoelstellingen 
In 2015 heeft Evita Lokaal bestaansrecht gekregen in 
Benoordenhout. Het Lokaal is omarmd door een actieve 

groep vrijwilligers die als ambassadeur in de wijk het 

verhaal vertellen. 
Daarnaast heeft de netwerkgedachte van het Lokaal 

geleid tot enorm veel dwarsverbanden en gezamenlijke 
initiatieven met wijkvereniging, wijkbewoners, 

ondernemers, instellingen en de gemeente Den Haag. 
Een aantal activiteiten en diensten is een succes 

gebleken en zullen daarom ook in 2016 gecontinueerd worden. Het is voor onze doelgroep 

wijkbewoners ontzettend belangrijk om te weten waarvoor ze bij Evita Lokaal terecht kunnen. 
In alle initiatieven en plannen is dat het vertrekpunt. Evita Lokaal heeft als doel een 

vertrouwde plek in de wijk te zijn dat voldoet aan de behoefte van de 
wijkbewoners. 

 

In het coalitieakkoord van de gemeente Den Haag voor komend jaar is opgenomen dat 
zorg, welzijn en ondersteuning dichtbij de burger op wijkniveau georganiseerd wordt. Hieraan 

toegevoegd; klimaat van permanente innovatie, eigenaarschap, vraaggerichtheid en inspraak 
van belangen- en cliëntenorganisaties, zorg op het juiste niveau. Hierin herkent Evita Lokaal 

zich en wordt bevestigd dat we de goede weg zijn ingeslagen die we ook in 2016 zullen 
voortzetten. 

 

Na de door het stadsdeelkantoor Haagse Hout, o.l.v. Lilianne Blankwaard en Moenin Goedan, 
georganiseerde Haagse kracht conferentie op 18 mei 2015, is het gebiedsprogramma 

2016-2019 opgesteld. 
 

Evita Lokaal heeft de volgende prioriteiten, welke aansluiten op haar eigen doelstellingen, uit 

het gebiedsprogramma als vertrekpunt genomen voor haar doelstellingen van 2016.   
 

Gezondheid en zorg 
26% van de inwoners Benoordenhout is 65+ en dit is 2x zo hoog als gemiddeld in Den Haag.  

Bij de relatief grote groep ouderen is eenzaamheid en het verlies aan sociaal netwerk een 
punt van zorg en aandacht. 

Evita Lokaal: 

 is de ogen en oren in de wijk en heeft een signaleringsfunctie. 

 is een sociaal netwerk 

 verstrekt informatie over voorzieningen voor ouderen 

 draagt bij aan het langer zelfstandig en gezond thuis te blijven wonen 

 
Ouderen lopen een grotere kans om slachtoffer te worden van criminaliteit (babbeltrucs, 

internetfraude, woninginbraak) 
Evita Lokaal: 

 speelt een actieve rol in signalering op straat  

 is de plek waar de wijkagent een laagdrempelig spreekuur houdt 

 verstrekt informatie over diverse vormen van veiligheid (in en om het huis, 

persoonlijke- en financiële veiligheid). 
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Sociale cohesie  

Er is behoefte aan ontmoetingsruimten die goed te bereiken zijn, waar mensen elkaar kunnen 
ontmoeten en waar nieuwe initiatieven ontplooid kunnen worden. 
 Meer naamsbekendheid aan Evita Lokaal 

 Participatie van ongeorganiseerde bewoners, met name expats en repats versterken door 

in te zetten op activiteiten die bruggen slaan tussen verschillende bewonersgroepen. 
 

Evita Lokaal is tot nu toe volledig gefinancierd door Evita Zorg, op deelactiviteiten door 
subsidie vanuit de gemeente Den Haag en door bijdragen van deelnemers van workshops. 

Evita Zorg zal altijd een deel blijven financieren vanuit maatschappelijk ondernemerschap 

maar kan in de huidige tijd de kosten van het Lokaal niet alleen dragen. Daarbij wordt het 
Lokaal vanuit diverse hoeken geprezen en omarmd. Een financiële ondersteuning is daarom 

reëel. Het doel is om Evita Lokaal kostendekkend te laten draaien vanaf 2016. Evita zal 
een jaarplan indienen bij het stadsdeelkantoor, projectteam Buurthuis van de Toekomst, 

fondsen en bedrijven.  
Tevens zal het Lokaal kostenbesparing kunnen realiseren door het slim inzetten van middelen 

en manuren. Maar ook vanuit de netwerkgedachte in gezamenlijkheid met vaste partners 

initiatieven ontplooien. Commerciële verhuur is ook een bron van inkomsten. Er is behoefte 
aan openingstijden in de avonden en weekenden, om dit te realiseren zal gekeken 

worden naar extra vrijwilligers en/of andere ideeën om aan deze behoefte te voldoen.   
 

 

Wat doen we om de doelstelling  te behalen? 
Evita Lokaal blijft in gesprek met buurtbewoners, stichtingen uit de wijk, de wijkvereniging, 

zorg- en welzijnspartners en ondernemers, hiermee bouwen we aan een gedegen netwerk en 
dragen we bij aan de ‘civil society’. We continueren de reeds bestaande samenwerkingen en 

gaan op zoek naar een nog breder draagvlak in de wijk. We gaan door met de successen uit 

2015; gemeentelijk Servicepunt, verpleegkundig spreekuur, spreekuur wijkagent, 
eetavonden, poëzie en stem, aquarelleren en bridgen. In januari starten we met laptop- en 

tabletles. We starten met dagbesteding nieuwe stijl en organiseren bijeenkomsten voor 
(mantel)zorgers en hun partners. In het kader van de informatievoorziening zijn wij 

voornemens om zeven kleinschalige bijeenkomsten te organiseren waardoor de drempel lager 

wordt om bij Evita Lokaal binnen te komen. Hier zien wij de ultieme samenwerking met de 
professionals van VóórWelzijn en andere professionals in de wijk. Wij zijn inmiddels in 

gesprek met de interim voorzitter van de contactclub Benoordenhout om een intensievere 
samenwerking aan te gaan.  

We organiseren: 
- 14 verschillende informatieve activiteiten 

- 10 algemene en gezellige activiteiten 

- 9 verschillende creatieve en zingevende activiteiten 
- 3 verschillende informele zorg activiteiten (dagbesteding, mantelzorgers en partners) 

 
Sommige activiteiten hebben een wekelijks programma, andere maandelijks dan wel 

jaarlijks.  
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Een greep uit de activiteiten in 2016 
Dagbesteding 

Evita Lokaal gaat in 2016 dagbesteding nieuwe stijl  opzetten.  
 

Uitgangspunten voor dagbesteding nieuwe stijl zijn: 
-  Eigen regie voor cliënten 

-  Keuzevrijheid van cliënten 
-  Ontwikkelen van nieuwe arrangementen 

-  Verbinden van formele en informele netwerken 

-  Wijkgericht en sector overstijgend 
 

 
 

Doelgroep 

Evita Lokaal start de dagbesteding voor chronisch zieken, bv. ziekte van Parkinson. Ook zal er 
een speciale groep komen voor mensen met dementie. 

 
We hebben als doel dagbesteding op te zetten op twee manieren; 

1. Mensen toevoegen aan bestaande activiteiten waarbij het dagbesteding is voor die 
persoon, maar dat de term dagbesteding er niet zo dik bovenop ligt. Bv. iemand die 

Parkinson heeft kan meedoen met aquarelleren.  

2. Dagbesteding waarbij Evita Lokaal vanuit de netwerkgedachte met 
samenwerkingspartners uit de wijk een programma samenstelt waarbij bezoekers 

gedurende een dagdeel bij Evita Lokaal komen. 
 

De thuishaven van de dagbesteding zal Evita Lokaal zijn. Voor de invulling van het 

programma zoeken we tevens de samenwerking op met verschillende partijen uit de wijk, bv. 
de nieuwe beweegtuin, ondernemers, zorg- en welzijnspartners en hockeyvereniging HDM.  

 
Mantelzorgers en partners 

Met 26% ouderen in de wijk (= 3.458 mensen) is het belangrijk dat Evita Lokaal een plek is 

waar mantelzorgers en cliënten terecht kunnen voor raad, daad en ontspanning. Door met 
mensen oprecht in contact te treden, vragen te beantwoorden en eventueel door te verwijzen 

werken we aan preventie en wordt uitval voorkomen. In samenwerking met de Haagse 
Stembevrijders gaan we de ‘stoel van klank’ in Benoordenhout opzetten. In de stoel van klank 

kan iedereen plaats nemen; ze worden op hun gemak gesteld en door middel van 
verschillende instrumenten en aanraking in een diepe ontspanning gebracht; een uur 

oprechte en liefdevolle aandacht.  

 
We gaan eens in de twee maanden een contactavond voor mantelzorgers organiseren; een 

avond waar mantelzorgers informatie krijgen maar ook in contact met elkaar kunnen komen 
om ervaringen te delen: lotgenotencontact. Hiervoor zoeken we de samenwerking met 

verpleegkundigen en een consulent familierelaties van Evita Zorg.  

 
Gemeentelijk Servicepunt 

Vanuit de gemeente is er voor gekozen om het Servicepunt in Benoordenhout te behouden.  
Gezien het feit dat de bezoekersaantallen van Evita Lokaal stijgen en steeds meer mensen 

weten waarvoor ze bij ons terecht kunnen. Vanuit Evita Lokaal zullen wij het gemeentelijk 
Servicepunt iedere twee maanden onder de aandacht brengen in het wijkblad.  
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Tevens zullen we relevante voorlichtingen gaan organiseren waarvoor een persbericht wordt 

gestuurd naar alle Haagse kranten.  
Tweede kwartaal 2016 is de volgende evaluatie met gemeente en VóórWelzijn. 

 
Met de pan op tafel 

Buurtbewoners koken een ‘gewone’ maaltijd voor buurtbewoners 

en eten gezamenlijk in Evita Lokaal. Laagdrempelig, goedkoop en 
gezellig.  

 
 

Handwerkochtend 

Op donderdagochtend komen dames bij elkaar om onder het genot van een lekker kopje 
koffie te handwerken. Met elkaar praten en elkaar inspireren om vooral te blijven doen wat je 

leuk vindt.  
 

Happy Ouder 
Borreluurtje voor 60+. Voor veel eenzame oudere mensen is de tweede helft van de middag 

geen prettig moment van de dag; alles is gedaan en het ‘wachten’ op de avond duurt altijd te 

lang. Daarom organiseren we in samenwerking met de Contactclub Benoordenhout 
maandelijks dit borreluurtje. Twee vrijwilligers organiseren deze bijeenkomsten. 

 
Het totaaloverzicht van de activiteiten staan in onderstaande bijlage. 

*Zie bijlage: Begroting Evita Lokaal 2016 (tabblad activiteiten begroting) 
 
 

PR & Marketing 
In 2016 willen we het volgende realiseren: 

- Eigen website Evita Lokaal 

- Nieuwe brochure die beter uitstraalt waar we op dit moment voor staan 
- Brochure commerciële verhuur 

- Vaste lay-out voor de nieuwsbrief 
- Netwerk verder uitbreiden 

 

 
Bezoekers aantallen 
Gezien de ontwikkelingen van afgelopen jaar, de toenemende naamsbekendheid en het 

nieuwe aanbod van activiteiten zullen de bezoekersaantallen verder stijgen. 
 

 

Financiën 
Het doel van Evita Lokaal is in 2016 kostendekkend te draaien. 

 
Evita Zorg heeft het lef gehad om Evita Lokaal op eigen kracht, zonder financiële steun, op te 

zetten. Geheel in het karakter van Evita Zorg is er hard aan de weg getimmerd om Evita 
Lokaal ‘op de kaart te zetten’ en daarin is ze geslaagd. Aangezien Evita Zorg een rol op zich 

heeft genomen in de wijk voor de burger doet zij meer dan ze als zorgaanbieder in de basis 

zou hoeven doen. Evita Lokaal is een voorbeeld voor zorginnovatie en wordt zo ook erkend 
door de gemeente, dit wordt bevestigd met de benoeming tot Buurthuis van de Toekomst.  

Evita Lokaal is een vertrouwde plek in de wijk geworden en heeft in een jaar tijd 
bestaansrecht gekregen.  
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Evita Lokaal wordt op de volgende manieren gefinancierd: 
- Evita Zorg zal het Lokaal jaarlijks voor een deel financieren vanuit haar doelstelling 

sociaal maatschappelijk ondernemerschap. 
- Wijkbewoners: door manuren van betrokken wijkbewoners zoals vrijwilligers, 

ambassadeurs, wijkbewoners die kosteloos een activiteit organiseren/hulp aanbieden 
om bijv. gratis te flyeren. 

- Bezoekers betalen voor activiteiten, koffie en thee 

- Verhuur van Evita Lokaal 
- Ondernemers en instellingen die tegen gereduceerd tarief activiteiten en 

bijeenkomsten ondersteunen en/of zoals de Bernardusschool kinderen/jong 
volwassenen taken en klusjes laten doen ten behoeve van het Lokaal 

Mogelijke financiering: 

- Gemeente Den Haag:  
o Duurzame subsidie vanuit het Stadsdeelniveau. 

o Projectteam Buurthuis van de toekomst. Onlangs hebben wij hierover contact 
gehad met Vuokko Schoemaker. We kunnen als BhvdT een subsidie-impuls 

aanvragen voor bouwkundige aanpassingen. Deze kosten hebben wij reeds 
in 2014 gemaakt en komen dus niet meer in aanmerking. De overige 

investeringen die wij moeten gaan doen vallen onder inventaris/roerende 

goederen en kunnen dus niet met bij het subsidiebureau van het BhvdT 
worden aangevraagd.   

- Fondsen en giften/sponsoring vanuit bedrijven (b.v. Fonds 1818, Oranjefonds) 

- In 2016 zullen we de stichting ‘vrienden van Evita Lokaal’ oprichten. Hier kunnen 

particulieren en bedrijven officieel hun steentje bijdragen aan Evita Lokaal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


