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Onderwerp 

Evaluatie stichting Participatie en Emancipatie Professional (PEP Den 

Haag) 

  

Geachte voorzitter, 

 

In het najaar van 2015 is Stichting Participatie en Emancipatie Professionals (PEP) geëvalueerd. Per 1 

januari 2013 is PEP gestart als Haags kennis- en expertisecentrum op het gebied van participatie en 

emancipatie. Deze nieuwe organisatie is ontstaan uit een fusie van de stichtingen CIPO (Centraal 

Informatiepunt Ouderen), HOF (Promotie Haags Vrijwilligerswerk), Importante (Centrum voor 

Emancipatie) en MantelZorg (ondersteuningspunt mantelzorgers). Bij de fusie is afgesproken om de 

subsidierelatie tussen de gemeente Den Haag en stichting PEP te evalueren. Voor het onderzoek zijn 

een uitvoerige deskresearch van meer dan 300 documenten, een enquête en interviewronde onder de 

stakeholders en klanten van PEP uitgevoerd.   

 

De belangrijkste conclusies van de evaluatie zijn: 

 

1. PEP levert met haar aanbod van producten, diensten en advies ruim voldoende 

toegevoegde waarde voor Den Haag. De belangrijkste ‘klanten’ die hier gebruik van 
maken zijn maatschappelijke en hulpverlenende organisaties (o.a. van het trainings- en 

adviesaanbod) en Haagse bewoners (o.a. van de vrijwilligersvacaturebank). Deze klanten 

waarderen de producten en diensten van PEP positief.  

2. PEP is een betrouwbare en effectieve partner. In 90% van de gevallen rondt PEP de 

voorgenomen projecten en activiteiten af binnen de vooraf bepaalde doelstellingen en 

beschikbare middelen. 

3. Er is nog veel potentie voor groei bij PEP Den Haag. Met een goede focus kunnen de 

producten van PEP verder worden geïmplementeerd in samenwerking met de stad en kan 

de toegevoegde waarde sterk groeien. 

 

In samenwerking met de gemeente werkt PEP de komende jaren aan een verbeteragenda om deze 

potentie voor groei verder waar te maken. Over de uitvoering blijf ik uw commissie informeren. 

 

Met vriendelijke groet, 

Karsten Klein 
 


