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Den Haag, 7 november 2020

‘Den Haag Werkt’
In onze ‘Zaterdag Live’ uitzending van zaterdag 14 november 2020, richten wij ons
- naast de actuele en culturele zaken – in het stamtafelgesprek op het thema
‘Den Haag werkt’. Gasten aan tafel zijn: Jorg Bauer (projectleider WSP),
Kim Schofaerts (MKB Den Haag), Marieke Stam (Den Haag Werkt), Bülent Aydin
(raadslid PvdA).
Het aantal Hagenaars in de bijstand neemt door de coronacrisis toe.
De gemeente probeert deze steeds groter wordende groep werkzoekenden, samen met MKB
Den Haag, zo snel mogelijk weer aan een nieuwe baan te helpen. Werkgevers kunnen
tijdelijk ondersteuning krijgen als ze iemand in dienst nemen.
Het is zo belangrijk voor mensen om een baan te hebben, salaris te ontvangen en structuur
in hun leven te hebben.
De gemeente heeft daarvoor de organisatie Den Haag Werkt opgericht om de uitdaging
samen met MKB Den Haag op te pakken. Voor de coronacrisis richtte zij zich op mensen met
grote afstand tot de arbeidsmarkt, nu komen daar steeds meer Hagenaars die door corona
werkloos zijn geworden bij.

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: vanaf 18.00 uur Den Haag TV,
Ziggokanaal 45 of Caiway kanaal 67 zie voor andere providers onze website
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

Zaterdag Live, elke zaterdag live van 11.00 – 13.00 uur op onze site en Facebook
Van 18.00 – 20.00 te zien op Den Haag TV
Escampjournaal, elke zondagavond om 19.00 op Den Haag TV
(Kanalen van de diverse providers te vinden op www.rtvdiscus.nl)
Studio: De Dreef 247 - Den Haag
Tel: 070 - 380 44 01 - 06 - 508 62 26 6

