
Thuis in de Buurt 

 

Veilig, prettig en gezond samenleven 
in Noordelijk Scheveningen 

 
Onder de naam Thuis in de Buurt zetten wij, een groep betrokken en enthousiaste buurtbewoners, 
ons in voor een gezamenlijke droom: van Noordelijk Scheveningen weer een krachtige 
buurtgemeenschap maken, waar bewoners zich écht thuis en geborgen voelen.  

Een buurt waar bewoners elkaar kennen, groeten en ontmoeten.  
Een buurt waar bewoners hun talenten met elkaar delen en samen activiteiten ondernemen.  
Een buurt waar bewoners elkaar om hulp durven vragen wanneer dat nodig is en elkaar hulp bieden 
wanneer dat kan.  
Een buurt waar professionele zorg en ondersteuning altijd dichtbij zijn en bewoners de weg 
daarnaartoe gemakkelijk weten te vinden.  
Een buurt waar bewoners zich bewust zijn van de positieve invloed van een goed sociaal 
buurtnetwerk en een verbonden buurtgemeenschap op ieders (mentale en fysieke) gezondheid. 
 
Ons doel en onze aanpak 
Thuis in de buurt streeft naar (meer) verbondenheid tussen bewoners en meer bewustwording van 
het positieve effect van een fijne leefomgeving op gezondheid en welzijn. Dat doen we door:  

• het aanmoedigen en faciliteren van ontmoetingen, zodat bewoners elkaar leren kennen; 
• het aansporen van bewoners om elkaars levensverhalen, ervaringen en interesses te delen; 
• het stimuleren en ondersteunen van buurt- en straatinitiatieven; 
• het ontsluiten van informatie over voorzieningen en activiteiten in buurt;  
• het organiseren van informatiebijeenkomsten, discussies en/of lezingen over welzijn; 

gezondheid, leefstijl en andere thema’s die buurtgenoten inbrengen.  
 
Ons werkterrein 
Thuis in de Buurt wil er zijn voor álle bewoners - jong en oud, arm en rijk, gezond en kwetsbaar - in 
Noordelijk Scheveningen. Dit omvat de wijken Scheveningen-Bad, Renbaankwartier, Visserijbuurt, 
Belgisch Park, Westbroekpark, Rijslag, Duttendel en Wittebrug. Een uitgebreid en divers gebied met 
vele straten, buurtjes en buurtgemeenschappen.  Door kennis te maken met elkaar, ervaringen uit te 
wisselen, interesses te delen en samen activiteiten te ondernemen werken we naar eenheid en 
verbondenheid in Noordelijk Scheveningen.  
 
Onze organisatie: voor en door buurtbewoners   
Thuis in de Buurt is een organisatie voor en door buurtbewoners, die samen werken aan een veilige, 
prettige en gezonde wijk. Elke inwoner van Noordelijk Scheveningen die het doel onderschrijft en 
zich daarvoor willen inzetten met zijn of haar talent is welkom. Meedoen kan door het inbrengen van 
ideeën voor (buurt)activiteiten, het organiseren van activiteiten of het aansluiten met bestaande 
buurtinitiatieven bij Thuis in de Buurt. Maar ook door talenten en/of expertise beschikbaar te stellen 



bijvoorbeeld voor onderhoud en beheer van de website en social media, voor het meewerken aan 
vergroting van onze naamsbekendheid en voor het meebouwen aan een hecht buurtnetwerk of het 
meehelpen om bijeenkomsten succesvol en gezellig te maken. 
Onze vrijwilligers zijn de aanjagers, bedenkers, initiatiefnemers, facilitators, ondersteuners en 
uitvoerders van onze activiteiten. Een Kernteam bewaakt daarnaast de koers en neemt de formele 
zaken, waar nodig, voor haar rekening. 

Onze basisprincipes 
Thuis in de Buurt wil een organisatie zijn voor en door buurtbewoners, die elkaar ontmoeten op 
allerlei locaties in de buurt. Op die manier ontstaat meer (ver)binding met elkaar en de omgeving. En 
dat draagt bij aan het thuisgevoel (‘mijn eigen buurtje’). In onze werkwijze hanteren wij verder de 
volgende basisprincipes:  
 

1. Plezier als motor om samen te doen 
Deelname aan gemeenschappelijke activiteiten moet vooral leuk zijn.  

2. Begin bij de mensen zelf 
Wij gaan naar bewoners toe, naar hun straat of buurt. En vragen ze naar hun wensen, 
interesses en ideeën.  

3. Zichtbare resultaten 
Het is niet alleen leuk, maar ook zinvol om te participeren in de buurt. De individuele bijdrage 
van iedere buurtbewoner maakt het verschil.  

4. Focus op talenten en capaciteiten  
Thuis in de Buurt wil focussen op talenten, ingebracht met:  
 hoofd: kennis en ervaring 
 handen: vaardigheden 
 hart: passies, interesses, dromen 
 bezittingen: fysieke ruimtes, gereedschap, transportmiddelen  

5. Collectief leiderschap 
Wij als initiatiefnemers maken ruimte voor medebewoners om taken op zich te nemen. De 
uitvoering van die taken is de verantwoordelijkheid van die medebewoners. 

6. Waardeer actieve bewoners 
Er zijn onzichtbare helden die bergen werk verzetten voor onze buurtgemeenschap. Wij 
zetten hen in het zonnetje. Dit stimuleert hen om door te gaan en inspireert anderen. 

7. Deel verhalen 
Wij van Thuis in de Buurt gaan succesverhalen delen. Verhalen hebben zeggingskracht en 
kunnen inspireren om het voorbeeld te volgen. Wat hebben mensen kunnen bereiken in hun 
buurt met inzet van aanwezige talenten en middelen? Hoe hebben ze dit aangepakt en tot 
een succes gemaakt?  

 
Onze financiering 
Om onze doelen te kunnen realiseren zullen wij  – al dan niet op projectbasis – enig beroep gaan 
doen op: 

• Donateurs 
• Sponsors en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemers.  
• Subsidies, fondsen en crowdfunding   

 
 
Bijlage: Ambities, doelen en inspanningen Thuis in de Buurt 2020-2021  


