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Inspiratienota Den Haag Achter de Duinen
In onze ‘Zaterdag Live’ uitzending van zaterdag 8 december a.s. richten wij ons
- naast de actuele en culturele zaken – in het stamtafelgesprek op het thema
inspiratienota ‘Den Haag Achter de Duinen’.
Gasten aan tafel zijn: Debby Harting stichting Bij-1, Larisa Melinceanu en een raadslid.

De nota bestaat uit signalen uit de praktijk van een 60- tal organisaties, die allen te maken hebben
met mensen die het in onze samenleving minder getroffen hebben. Het zijn signalen over
waar het in de praktijk nog niet goed loopt, waar mensen dubbel getroffen worden, doordat
regelingen niet op elkaar aansluiten of waar nieuwe doelgroepen nog niet in beeld zijn.
Het zijn ook suggesties voor verbetering, omdat wij graag met U meedenken en onze ervaring ter
beschikking willen stellen. Alle deelnemende organisaties aan Delen Achter de Duinen
vertegenwoordigen andere aspecten van de Haagse samenleving en houden zich met hun eigen
specifieke invalshoek met armoede bezig. Met een diversiteit aan standpunten onderschrijven ze
afzonderlijk een deelbelang en samen een overkoepelend belang. Het merendeel van de deelnemende
organisaties en stichtingen heeft suggesties aangedragen. Evenals in de vorige inspiratienota’s zijn de
aangedragen suggesties zeer divers. Soms overlappen ze elkaar en soms belichten ze andere aspecten.
Derhalve zijn sommige onderwerpen hierdoor oververtegenwoordigd en anderen op hun beurt minder
sterk vertegenwoordigd. De grootte staat los van het belang dat deze onderdelen hebben ten opzichte
van elkaar of binnen de armoedeproblematiek.
In deze nota komen de volgende onderwerpen aan bod: Decentralisaties, Kinderen, Schulden,
Dakloosheid, Werkgelegenheid, Werken aan Maatwerk, Communicatie, Hulp en Bijstand vanuit
particuliere hoek, Perverse Prikkels en Overzeese Nederlanders.

Vanuit de studio aan De Dreef 247 in Den Haag zendt Discus Radio & Televisie wekelijks op zaterdag, een twee
uur durend live televisie/radioprogramma uit. De programma’s van Discus Radio & Televisie hebben een
politieke, maatschappelijke en culturele inhoud.
ZATERDAG LIVE elke zaterdag tussen 11.00 en 13.00 uur
. Internet: kijk via de livestream op www.rtvdiscus.nl of de Facebook pagina
. Televisie: Den Haag TV,
Ziggokanaal 40 of digitaal kanaal 45 of Caiway kanaal 67 zie voor andere providers onze website
. Radio: luister via de kabel op 106.8 FM.
Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joop Schouten, Eindredacteur
op mobiel 06-50862266 of per mail: redactie@rtvdiscus.nl.

