Den Haag, 20 november 2018

Haag Wonen Pimpt door!
Een mooie samenwerking tussen ROC Mondriaan, De Bouwmeester Groep en woningcorporatie
Haag Wonen: dat is de doorstart van Pimp. De afgelopen jaren hebben studenten onder
begeleiding van een leermeester vele Haag Wonen portieken opgeknapt. ROC Mondriaan zorgde
voor studenten die praktijkervaring wilden opdoen, de gemeente betaalde de leermeester die de
leerlingen begeleidde, Haag Wonen zorgde voor de materialen. Een prachtige samenwerking die
voor iedereen goed was. Toch kwam de klad erin. Achter de schermen zocht Haag Wonen naar
nieuwe mogelijkheden om deze vorm van ‘Haagse winst’ voort te zetten. En dat is gelukt! Dinsdag
20 november zijn 30 studenten van ROC Mondriaan gestart met Pimpen.
Karin van Dreven, bestuursvoorzitter van Haag Wonen: “Pimp gaat door en daar zijn we erg blij mee!
12 studenten gaan vanaf vandaag weer portieken van Haag Wonen opknappen. We hebben op 9
oktober een ronde tafel georganiseerd over werkgelegenheid in de bouw: hoe krijgen we meer
leerlingen en vaklui in de bouw- en installatiebranche? Het ROC Mondriaan en de gemeente Den
Haag waren daarbij aanwezig. Net als de Bouwmeester Groep. Het balletje ging toen rollen. ROC
Mondriaan heeft 30 studenten die een stage zoeken. De Bouwmeestergroep bood als
maatschappelijk partner aan om met korting leermeesters te leveren. Wij leveren de materialen en
betalen de leermeesters. Een prachtig partnerschap!”

Buddy’s!
De andere 18 studenten lopen dit jaar mee met wijkbeheerders van Haag Wonen, zodat ook zij hun
stage kunnen starten en ervaring opdoen. Quirine Renleo, teamleider Sociaal Beheer bij Haag
Wonen: “Fantastisch dat ook zij vandaag beginnen! Een mooie dag voor iedereen, de studenten
kunnen deze fase van hun opleiding afronden en wij zijn trots dat we een bijdrage leveren aan de
toekomst van deze jongeren. Onze bewoners kunnen de stagiairs straks ontmoeten in hun buurtje.”

Raadsvragen
Een maand geleden was in het nieuws dat het project Pimp stopt en de Haagse gemeenteraad hier
vragen over heeft. Voor die raadsleden is er dus goed nieuws. Pimp is terug! Vanaf 2019 wil ook de
gemeente weer aanhaken, alleen waarschijnlijk wel in een andere rol door subsidie beschikbaar te
stellen. Haag Wonen en het ROC Mondriaan zijn daarover nu in gesprek met de gemeente.

Portiekprogramma
Haag Wonen koppelde eerder een compleet portiekprogramma aan Pimp Your Portiek. Zo hield de
Haagse corporatie portiekgesprekken met bewoners om te vragen wat zij graag aan hun portiek
veranderd zagen, werden contracten voor schoonmaakprogramma’s afgesloten en zorgde het voor
meer sociale contacten tussen bewoners in het portiek. Dat smaakt naar meer!

Noot voor de redactie:
Foto: de studenten, leermeesters en wijkbeheerder voor één van de portieken die opgeknapt worden.
Foto credit: Abel Ponger
Voor meer vragen kunt u contact opnemen met de woordvoerder van Haag Wonen:
Robert Kleissen - 06 38 82 84 39 – r.kleissen@haagwonen.nl
Een bezoek brengen aan een portiek dat gePimpt wordt? Dat kan! Laat het ons weten, dan nodigen
we u uit.

De inhoud van dit e-mailbericht en van de eventueel meegezonden bestanden is strikt
vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde, tenzij uitdrukkelijk uit de inhoud
van het e-mailbericht anders blijkt. Gebruik, openbaarmaking, vermenigvuldiging,
verspreiding en/of verstrekking van deze inhoud door anderen zonder toestemming van de
afzender of de geadresseerde is onrechtmatig. Indien u niet de geadresseerde bent en
desondanks dit bericht heeft ontvangen, verzoeken wij u dit direct aan ons door te geven, geen
kennis te nemen van de inhoud, deze niet bekend te maken aan derden, het e-mailbericht te
vernietigen en van uw systemen te verwijderen. Woningstichting Haag Wonen is gevestigd in
Den Haag en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 27070420.

