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BELEIDSPLAN NIG DEN HAAG 2015

De NIG Den Haag beschouwt zich als dé Joodse organisatie van en voor Joden binnen het ressort Den Haag.
Vanuit die positie faciliteert en bevordert de NIG Den Haag het Joodse leven en de Joodse religieuze
infrastructuur in het ressort Den Haag, helpt mee aan versterking van de Joodse identiteit en behartigt de
belangen van haar leden.
Wat leeft er? Hoe kan het NIK helpen?
Naast onderwijs en religieuze leiding, is de NIG Den Haag van mening dat haar bestuur en rabbijn actief de
gebonden en niet gebonden Joodse mensen moet opzoeken om te vragen welke andere behoeftes er zijn tot
centrale ondersteuning. Wat leeft er, wat zijn de problemen waar men tegen aanloopt en hoe kan de NIG Den
Haag daarbij helpen ?
Identiteit versterken per doelgroep
Minstens zo belangrijk is de vraag hoe de NIG Den Haag de gebonden en niet gebonden Joodse mensen kan
helpen bij het versterken van de Joodse identiteit. Met betrekking tot die identiteit versterking, die het antwoord op
de dreiging van assimilatie moet zijn, gelooft de NIG Den Haag in een benadering per doelgroep. Met specifieke
aandacht voor onderwijs voor jeugd en jonge gezinnen, en programma’s voor studerende jongeren.
Samenwerking
Als het gaat over samenwerking en in het verlengde daarvan ook belangen behartiging, zal helder zijn dat de NIG
Den Haag geloven dat er duidelijk keuzes te maken zijn tussen wat wij zelf willen doen en waar wij partnerships
willen afsluiten. Dubbele rollen en onderlinge concurrentie moeten voorkomen worden willen wij voor Joods Den
Haag en omstreken het beste voor elkaar krijgen.
Bereiken doel
Door ontwikkeling van activiteiten binnen CHAJ streeft de NIG Den Haag streeft ernaar om dit doel te bereiken.
Enige jaren geleden is begonnen met de ontwikkeling van het voormalig kerkgebouw aan de Spaarwaterstraat.
Dit gebouw is geschikt gemaakt voor kinderopvang, maar ook voor andere activiteiten die dienstig zijn aan het
faciliteren en bevorderen van het Joodse leven binnen het ressort Den Haag.
Dit beleidsplan is geldig voor onbepaalde tijd

