
Managementsamenvatting: conclusies en aanbevelingen 

Ruim tweeënhalf jaar is de stichting Participatie en Emancipatie Professionals (PEP Den 
Haag) nu onderweg. Het kennis- en expertisecentrum op het gebied van participatie en 

emancipatie is januari 2013 ontstaan uit een fusie van vier stichtingen. Bij de fusie is de 
intentie uitgesproken om twee jaar na de start van de nieuwe organisatie de subsidierelatie 

tussen de gemeente Den Haag en stichting PEP te evalueren. Deze behoefte bestaat nog 

steeds, zowel bij de gemeente als bij PEP Den Haag. De evaluatie moet antwoord geven op 

de twee hoofdvragen: 
1. Een onafhankelijk oordeel over de toegevoegde waarde van de subsidierelatie met 

stichting PEP Den Haag voor de stad. 
ll. Inzicht verkrijgen in de verbeterpunten bij subsidieverstrekking en sturing (rol gemeente 

Den Haag) en bij uitvoering (rol PEP Den Haag). 

Het beantwoorden van deze vragen is niet eenvoudig, omdat we niet beschikken over een 

situatie waarin de inzet van PEP niet is gepleegd. Daarnaast is de organisatie pas tweeënhalf 
jaar onderweg, dus is de vraag hoeveel effect er al zichtbaar is. Ook heeft het samengaan van 

de organisaties uiteraard gezorgd voor de nodige turbulentie intern en heeft PEP te maken 
met alle dynamiek in de stad (de decentralisaties in het sociale domein, een nieuw college 

etc.) Het beantwoorden van de vragen, vraagt dus om een slimme analyse van de aanpak en 
behaalde resultaten sinds de start. Tegelijk is er behoefte om de resultaten in perspectief te 

plaatsen (vanwege alle hiervoor genoemde factoren) en daarmee een afgewogen kwalitatief 

oordeel te kunnen vellen over de toegevoegde waarde van de subsidierelatie. Om ook vast 

vooruit te kijken naar het vervolg ligt een belangrijk zwaartepunt van het onderzoek ook bij de 
vragen als waar lijken de leerpunten te zitten en waar moeten we bijsturen? Naast een harde 

evaluatie waarbij op verschillende indicatoren wordt gescoord, wordt dus ook stevig rekening 
gehouden met de context en wordt niet alleen naar het verleden gekeken maar ook naar de 

toekomst. 

1. TOEGEVOEGDE WAARDE PEP: VEEL BEREIKT, ANDERE PERSPECTIEVEN 

Positieve voortgang ..... 
Ruim twee jaar geleden hebben partijen samen de fusieorganisatie PEP opgericht. Algemeen 

beeld is dat PEP in die periode een stevige toegevoegde waarde heeft geleverd aan 

participatie en emancipatie van de Haagse burger. Hoewel het effect niet direct in outcome 

indicatoren te meten is, is er de geleverde output in termen van trainingen, matches, toolkits, 

methodieken en adviezen, welke over het algemeen volgens de doelstellingen zijn 

opgeleverd. Slechts in 9 van de 46 projecten zijn niet alle doelen zoals bij de start beoogd in 

het geheel gerealiseerd. Daarnaast is er een positieve klantwaardering en een positieve 

inschatting van de klanten over de effecten van de producten van PEP. Daarbij valt ook te 

constateren dat PEP, ondanks de turbulentie die een fusie in een werkorganisatie met zich 

meebrengt, in staat is geweest om voor de projecten grotendeels alle gestelde doelen waar te 

maken. Het rendement van de fusie is vooral zichtbaar door de slagvaardigheid die PEP aan 
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de dag heeft weten te leggen in het focussen van de inzet. In het eerste jaar waren daarin de 

programma's van de voormalige fusiepartners nog sterk herkenbaar. In de volgende jaren 

heeft PEP zich in overleg met de gemeente meer en meer gericht op actuele thema's rond 

vrijwilligers (57% van het budget) en zijn thema's zoals ouderenbeleid en specifieke 

doelgroepen (klassieke thema's bij de voormalige organisaties) wat meer op de achtergrond 

geraakt als zelfstandige speerpunten. Daarnaast zien we dat PEP zich in toenemende mate 

op uitvoerende projecten richt (65% van het budget) die ook voor eenzelfde aandeel in 

toenemende mate door de gemeente worden geïnitieerd . 

. .. . ... in een uniek concept 
Den Haag is de enige gemeente die de functies rond participatie en emancipatie qua expertise 

en instrumentontwikkeling onder één dak heeft gebracht. In andere steden is de organisatie 

van deze taken meer versnipperd vormgegeven, naar doelgroepen of functies. Zo zijn in 

Amsterdam en Utrecht de vrijwilligerscentrales zelfstandige organisaties die worden 

gesubsidieerd door de gemeente. In Eindhoven en 's-Hertogenbosch zijn deze taken 

ondergebracht bij de welzijnsorganisaties. In Amsterdam en Rotterdam worden diverse 

emancipatieorganisaties voor bijvoorbeeld vrouwen en LHBT als zelfstandige organisaties 

gesubsidieerd door de gemeente. PEP heeft daarmee een unieke kans om de synergie van 

een unieke positionering en een aantal unieke producten (zoals den Haag Doet) uit te nutten. 

In hoeverre dat in de afgelopen jaren ook is gelukt, valt uit de benchmark niet af te leiden . 

. . . . . . maar er is ruimte voor verbetering 
Tegelijk zijn ook de typische aspecten van een pionierende fusieorganisatie te herkennen. De 

organisatie is zoekende geweest naar een focus in de doelstellingen en heeft veel projecten 
aangepakt. Het gebrek aan focus heeft ook te maken gehad met het feit dat de taakvelden 

centraal staan in de formele subsidieverlening van de gemeente, maar er eigenlijk niet op 

gestuurd wordt door partijen. Er zijn geen concrete doelstellingen aan de taakvelden 

gekoppeld en projecten die PEP uitvoert zijn door de organisatie niet ondergebracht binnen de 
taakvelden. De sturing in de afgelopen jaren heeft vooral van project tot project 

plaatsgevonden: veel verschillende projecten op verschillende taakvelden, variërend van 
uitvoerend tot strategisch. Hierbij zijn ook zeer diverse instrumenten ingezet, van websites tot 

trainingen tot de ontwikkeling van toolkits, waarbij is samengewerkt met bijna alle denkbare 

maatschappelijke organisaties en bedrijven in Den Haag. Het gebruiken van al deze 

instrumenten op de taakvelden en domeinen stelt ook veel eisen aan de interne organisatie 
van PEP en het vermogen om te excelleren op functies die variëren van intercedent, 

webmaster, inhoudelijk adviseur, opbouwwerker en inhoudelijk secretaris tot 

evenementenorganisator. 

Wat duidelijk wordt uit de resultaten van de afzonderlijke projecten is dat er veel is uitgevoerd 

en geëxperimenteerd en nog relatief weinig is bestendigd in uitontwikkelde en overdraagbare 

producten. Daardoor is het nog niet gelukt het rendement van de inzet te maximaliseren, 

waarmee bijvoorbeeld het aantal vrijwilligers exponentieel zou kunnen groeien. Voorbeeld 

hiervan is het inzetten van de website Den Haag Doet op de servicepunten in de wijken wat 
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nog onvoldoende van de grond is gekomen. Achteraf zijn ook vragen te stellen bij de 

efficiency van sommige producten. Er is per productcategorie van PEP namelijk een stevige 

bandbreedte in de kosten per unit waar te nemen. Vaak is dit afhankelijk van de mate waarin 

de doelgroep gemakkelijk te bereiken is of hoe innovatief een methodiek is en hoeveel waarde 

daar vervolgens aan gehecht wordt: is het ons de inzet van mensen en geld waard geweest? 

Of we het weer zo zouden doen met de wijsheid van vandaag zijn vragen die met de huidige 

doelstellingen van de organisatie rond effectiviteit en efficiency niet te beantwoorden zijn. 

De rolverdeling met andere partijen in de stad is iets waar PEP een ontwikkeling in doormaakt. 
De feitelijke relatie met de gemeente is een productieve, ook op projectniveau. PEP zoekt wel 

naar de eigen identiteit en het eigen geluid daarin. Binnen de gemeente zou er beter 
afgestemd kunnen worden welke opdrachten aan PEP worden verstrekt, met welk doel en 

welke synergie in het totaal aan projecten. De productiviteit van de relatie met de andere 
stakeholders in de stad wisselt. De klanten zijn tevreden en ook veel netwerkpartners zijn 

positief over de rol die PEP vervult als verbinder en als partner in netwerkopbouw. De actieve 

betrokkenheid bij de uitvoering van projecten wordt ook gewaardeerd. Verbeterpunten die 

worden genoemd zijn een proactieve houding, vooral in het vrijwilligersdossier, en de 

zichtbaarheid in de stad. Soms wringt het opdrachtgeverschap van de gemeente wanneer 

partijen in de stad iets willen van PEP, maar de gemeente andere prioriteiten stelt. Op 

strategisch en bestuurlijk niveau is bij een aantal grote partijen vooral in zorg en welzijn nog 
niet altijd voor iedereen duidelijk wat men aan PEP heeft. Daarbij speelt de dynamiek in de 

stad rond de drie decentralisaties en de herpositionering en schaalvergroting van belangrijke 

zorg- en welzijnspartijen een belangrijke rol. 

..... in een dynamische omgeving 
PEP is actief in een dynamische omgeving: de stad. Afgelopen jaren hebben er veel 

veranderingen plaatsgevonden met betrekking tot de drie decentralisaties. De netwerken en 

eigen kracht van burgers zijn hiermee belangrijker geworden binnen de zorg en welzijn: Het 

uitvoeringsprogramma Welzijn Haagse Participatiemaatschappij 2011-2014 belangrijke 

grondlegger voor de visie op de stad. Dit vormde ook de basis voor de fusie tot PEP per 1 

januari 201 3. In zijn algemeenheid betekenen de decentralisaties een belangrijke 

transformatie in welzijn, zorg en ondersteuning in de stad. Immers kwetsbaren blijven langer 

thuis wonen en moeten gebruikmaken van een netwerk van zorg en ondersteuning in de wijk. 

Sociale wijkteams spelen hierin een belangrijke rol , evenals de informele zorg en 
ondersteuning. Deze transformatie is voor PEP en de partijen in de stad om PEP heen van 

grote betekenis geweest. Zo is de toename van het aantal vrijwilligers een belangrijker 

speerpunt geworden en is het accent steeds meer verschoven van de vrijwilligers zelf naar de 

organisaties die werken met vrijwilligers, want zij moeten in staat zijn voldoende vrijwilligers te 

boeien en binden. 

Welzijn heeft parallel ook een fusie achter de rug. De opdracht voor de HWO's (Haagse 

welzijnsorganisaties) vanuit het Uitvoeringsprogramma was om te zorgen dat de vrijwillige 

inzet in sociale netwerken wordt versterkt door vrijwilligers in de wijk te begeleiden. Dit vergt 
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een omschakeling van een activiteitenaanbieder naar een facilitatorsrol voor 
vrijwilligersactiviteiten. Deze rol is door de welzijnsorganisaties doorgezet de afgelopen jaren, 

waardoor PEP logischerwijs op veel terreinen samen is opgetrokken met welzijn voor de 

realisatie van (deel)projecten. Daarbij zien we dat men soms wat in elkaars vaarwater 

terechtkomt. Als gevolg van de decentralisaties zijn ook veel bewegingen te zien binnen zorg, 

zo is bijv. Zorggroep Florence in 2014 gefuseerd met Stichting Humanitas Woonzorgplus Den 

Haag. 

We zien dat de transformatie in de stad nog in volle gang is. PEP heeft hier, mede op initiatief 

van de gemeente, volop op ingespeeld in de afgelopen jaren, zoals ook de opeenvolgende 

subsidieverzoeken laten zien. Van de website Den Haag Doet tot het trainen van 

professionals tot het ontwikkelen van methodieken om vrijwilligers van migrantenkerken te 

activeren. Een belangrijke vraag daarbij is waar de vervolgstappen liggen voor PEP in het 
realiseren van toegevoegde waarde in deze transformatie. Het gaat daarbij zowel om het 

maken van voldoende massa als het leveren van voldoende innovatie. 

Nieuwe wegen inslaan? 
Waar partijen het over eens zijn is dat PEP op een kruispunt staat. Er is de afgelopen tijd veel 

geleerd en geëxperimenteerd, er is een scherpere focus op de opgave en de samenwerking, 

er is veel veranderd in de context en men heeft veel producten op de plank liggen die om 

uitvoering vragen. De partijen om PEP heen willen graag door met PEP maar de kernvraag 

daarbij is: welke kant moet het op? En hoe kunnen we de toegevoegde waarde van PEP 

verder vergroten door de ruimte voor verbetering te benutten? Het antwoord hierop is niet 

eenduidig en is sterk afhankelijk van de relatie van PEP met haar belangrijkste stakeholders. 

Allereerst is de subsidierelatie met de gemeente van groot belang. Op dit moment is de vraag 
waar PEP naar toe zou moeten ook in belangrijke mate een vraag waar in de komende 

periode de beleidsprioriteiten van de gemeente liggen. Immers het werkprogramma van PEP 
komt tot stand in dialoog rond de jaarlijkse subsidie. Jaarlijkse prioriteiten binnen de lange 

termijn doelen van PEP blijken sterk onderhevig aan korte termijn prioriteiten van de 

gemeentelijke politieke wensen. Daarbij speelt een rol dat er vooraf geen 

gemeenschappelijke, heldere streefwaarden en termijnen voor de toegevoegde waarde van 
PEP zijn benoemd. Er is vooral in het kader van de subsidievoorwaarden geïnvesteerd in het 

stellen van scherpe projectdoelen. Dit leidt er toe dat PEP nog te veel een projectencarrousel 

is zonder een duidelijk punt op de horizon. 

Ten tweede is de relatie met de andere stakeholders van belang. Er zijn veel partijen actief in 

de stad. Deze partijen hebben verschillende belangen en daar wordt (al dan niet bewust) een 

passend frame bij gekozen. Dit hangt samen met het niveau van waaruit de problematiek 

wordt ervaren en benaderd: vanuit de individuele klant die een training volgt zou de focus op 
iets anders moeten worden gelegd dan vanuit de perceptie van de bestuurder van een 

zorginstelling. Ten derde is in de subsidierelatie veel veranderd en geleerd in de afgelopen 
tijd . Dit verandert ook de focus van partijen op de opgave. Geconcludeerd mag worden dat 
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partijen hierover nog niet hetzelfde beeld hebben. Hieraan ligt een aantal belangrijke 
dilemma's ten grondslag waarvan de meest prangende hieronder worden langsgelopen. 

Adviseren, makelen, ontwikkelen of uitvoeren? 
iedereen vindt dat er focus zou moeten komen in het takenpakket van PEP. Dit om de 
toegevoegde waarde te vergroten en verder te groeien in de specialisatie. Door focus wordt 

PEP ook een herkenbaarder samenwerkingspartner voor een aantal sleutelpartijen in de stad. 

De grote vraag is daarbij waar deze specialisatie moet worden gezocht: is dit op het gebied 

van advies, het makelen van kennis en mensen en organisaties, het ontwikkelen van nieuwe 

methodieken of het uitvoeren van projecten? De meningen hierover verschillen. Bepalend 

daarbij is waar PEP in het huidige krachtenveld de meeste toegevoegde waarde heeft. Zo 

wordt er op landelijk niveau al veel kennis ontwikkeld en verspreid op het gebied van zorg en 

welzijn door partijen als Vilans en Movisie. Op lokaal niveau is in de zorg een partij als 

Transmurale Zorg actief als kennismakelaar. Ook vervullen deze partijen veelal een 
adviesfunctie. Als het gaat om ontwikkeling van nieuwe methodieken is de vraag altijd waar de 

vernieuwing echt zit en de afweging is telkens: wat gebeurt er al in de praktijk en wat voegen 
wij toe? In de uitvoering is er in toenemende mate een overlap met de rol van de uitvoerende 

welzijns- en zorginstellingen. 

Breed speelveld of focus op vrijwilligers? 
De huidige trend, gedreven door de decentralisatie van zorg en ondersteuning, in welzijn en 

zorg is het vrijwilligersthema. Dit is een actueel maatschappelijk thema waar PEP de 
afgelopen jaren haar sporen in heeft verdiend met innovatieve trainingen en instrumenten 

zoals de website. Velen vinden het dan ook logisch dat op termijn de focus hier zou moeten 

liggen voor PEP. Anderen zijn juist van mening dat PEP het werkveld breed moet houden 

omdat behoeften rond participatie en emancipatie in de loop der tijd kunnen veranderen en 

ook politieke wensen op dat punt fluïde zijn. 

Klant of afnemer? 
Op dit moment is de gemeente veruit de grootste klant en opdrachtgever van PEP op basis 
van de subsidierelatie. Deze productieve en intensieve samenwerking geeft PEP zekerheid in 

continuïteit en een helder aanspreekpunt voor de uitvoering van opdrachten. Tegelijk geldt dat 
PEP zeker in de afgelopen jaren steeds meer een uitvoerder van gemeentelijk beleid is 

geworden. Daarbij is de politieke dynamiek ook goed zichtbaar in de ontwikkeling van de 
projectenportefeuille van de organisatie. Dit is enerzijds positief aangezien daarmee op de 

beleidsactualiteit kan worden ingespeeld. Tegelijk kan het zijn dat de behoeften van de 
doelgroep in de stad, die de producten van PEP afnemen, niet altijd synchroon lopen. Een 

mooi voorbeeld is de ontwikkeling van de webwinkel voor mantelzorgers in opdracht van de 
gemeente, terwijl de doelgroep eigenlijk meer instrumenten voor respijtzorg zocht. Een ander 

voorbeeld is de website Den Haag Doet waar beoogd werd - ook door de gemeente - om 
deze uit te rollen in de servicepunten van de welzijnsorganisaties. Dit bleek echter bij de 

welzijnsorganisaties minder goed te landen dan beoogd. De klant en de afnemer van de 
producten van PEP zijn dus niet altijd dezelfde. Er is daarmee discussie over de vraag of PEP 
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van de gemeente of van de stad is. Dit levert de vraag op in hoeverre de afnemers van 
producten van PEP meer sturing op de programmering van PEP zouden moeten uitoefenen. 

Concurrent of vitale partner? 
Onduidelijkheid over de precieze focus van PEP en de toegevoegde waarde leidt voor 
sommige strategische partners in de stad, voornamelijk in zorg en welzijn, tot 

terughoudendheid in de samenwerking met PEP. Veel van deze partijen worden ook door de 

gemeente gesubsidieerd en er is op vlakken een zekere concurrentie om middelen. De stad is 

echter gebaat bij een slimme samenwerking tussen partijen waarbij men elkaars kracht als 

vitale partner benut. Dit vraagt een nieuwe dialoog tussen partijen samen met de gemeente. 

In huis of buiten de deur? 
Een belangrijk thema dat samenhangt met de keuzes voor de focus is de vraag waarin PEP 

echt wil excelleren en wat aan diensten ingekocht moet worden. In de interviews is meerdere 
malen het voorbeeld van Transmurale Zorg aangehaald. Deze organisatie heeft zich 

gespecialiseerd in kennis en advies in de zorg en kiest ervoor om daarin een schakelfunctie te 
vervullen tussen kennis en uitvoering. Het weet "waar Abraham de mosterd haalt" en kan 

zodoende met een kleine vaste kern en een stevige flexibele schil van gespecialiseerde 

adviseurs snel vragen van opdrachtgevers op hoog niveau beantwoorden, aldus de 

respondenten. Welke focus PEP ook zal kiezen, deze specialisatievraag zal beantwoord 

moeten worden. 

Landelijk of stedelijk? 
PEP heeft tot nu toe activiteiten vooral in Den Haag ontplooid. Voor een aantal innovatieve 

instrumenten zoals de website Den Haag Doet is echter landelijke belangstelling. Dit roept de 

vraag op of een uitrol van innovatieve instrumenten landelijk aan de orde is. Sommigen stellen 

daarbij ook de vraag of er een commercieel doel aan verbonden kan worden. Hierover zijn de 

meningen verdeeld. Er zijn ook stakeholders die stellen dat PEP juist lokaal in de stad zou 

moeten functioneren om zo effectief mogelijk in het lokale netwerk te werken . 

Door de goede keuzes te maken kan PEP de komende jaren oogsten. In de groeicurve 

hiernaast is de toegevoegde waarde 

van PEP in de tijd geplaatst. In de 

afgelopen jaren is er veel 
geëxperimenteerd en ontwikkeld. De 

toegevoegde waarde is daardoor 

aanwezig maar nog beperkt gegroeid. 

Met de goede focus kunnen nu de 

producten van PEP verder worden 

uitgerold in samenwerking met de stad 

en zou de toegevoegde waarde sterk 

kunnen groeien. 
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Drie rollen 
Om de discussie over de 
focus te kunnen voeren is 

een afwegingskader 
ontwikkeld. Op de as 

'niveau' kan gekozen 
worden op de schaal 

uitvoerend-adviserend

strategisch. Op de assen 

'domeinen' en 'taakvelden' 

is er keuzeruimte tussen 

focus en alles, waarbij de 

precieze inhoudelijke 

afbakening (wanneer er 

gekozen wordt voor focus) 

nader ingevuld kan worden. 

Alles 

Domeinen 

Uitvoerend 
Afwegingskader 

Adviserend 

Strategisch 

Taakve/den 

Op basis van de gesprekken met respondenten van alle verschillende betrokken partijen 

kunnen binnen het afwegingskader globaal drie hoofdmodellen worden onderscheiden die de 

respondenten voordragen. Het zijn daarmee archetypes die samenhang in uitwerking kennen. 

Variaties tussen deze modellen zijn ook mogelijk. 

• Flexibele uitvoeringsorganisatie: uitvoeringsorganisatie voor de gemeente, die flexibel in 

te zetten is op verschillende domeinen en taakvelden. PEP heeft toegevoegde waarde 

door het realiseren van projecten, maar ook door het vervullen van een voorbeeldfunctie 

in de stad. PEP heeft zo een katalyserende rol in de stad wanneer zaken elders bij 

organisaties niet van de grond komen, is PEP de slagvaardige uitvoeringsmachine die het 

op gang brengt. 

• Incubator/ontwikkelaar. Een schakel en aanjager in de stad die wisselend uitvoerend, 

adviserend en strategisch werkzaam is om innovatieve projecten op te zetten en 

bewegingen op gang te brengen. Nadruk zal daarin liggen op taken als nieuwe 

methodieken ontwikkelen, verbinden van organisaties en het verspreiden van kennis. Dit 

kan in principe op alle mogelijke onderwerpen binnen participatie en emancipatie. Dus is 
er een "sticky problem" dat om innovatie vraagt: PEP is de partij die dit slim weet aan te 

pakken! 

• Kennis- en adviescentrum: organisatie met nadruk op verzamelen en verspreiden van 

kennis en bieden van advies. Kennis en expertise richt zich op een beperkt aantal 
domeinen, om op die domeinen de diepte in te kunnen gaan. PEP is dé schakel voor het 

overbrengen van kennis en advies uit landelijke kaders en wetenschap, naar concrete 
lokale praktijk, en andersom: PEP is de partij die innovatieve projecten uit de praktijk naar 

een hoger niveau voor de stad weet te tillen om ze uit te rollen. 
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Hieronder zijn de drie modellen schematisch weergegeven: 

Flexibele 
uitvoeringsorganisatie 

.-
Incubator/ontwikkelaar 

! Kenniscentrum j 

Domeinen 

Organisatie 
Op het moment dat er duidelijke en gedragen keuzes over de inhoud zijn gemaakt, is het 
mogelijk om over de organisatie en governance te beslissen. In het onderstaande schema is 

reeds een invulling gemaakt van de consequenties voor de organisatie die de verschillende 

rollen met zich meebrengen. 

Rol Flexibele Incubator/ Kennis-en 
uitvoeringsorganisatie ontwikkelaar adviescentrum 

Organisatie Breed team met Kleine vaste kern, flexibele Kleine vaste kern, flexibele 

professionals met flexibele schil met adviseurs en schil met adviseurs en 

schil er om heen projectleiders projectleiders 

Inhoud (Uitvoerende) projecten die Ontwikkelen van nieuwe Vertaling van kennis naar 

de gemeente aandraagt methodieken , uitvoering door praktijk 
partners in de stad 

Governance Gemeente Gemeente stakeholders Gemeente stakeholders 
vormen programmaraad vormen programmaraad 

Financiering Handhaving huidige Handhaving huidige Handhaving huidige 

subsidierelatie subsidierelatie subsidierelatie 
Optie cofinanciering door Optie cofinanciering door 
stakeholders stakeholders 
Optie: commercieel landelijk 
actief 

Opdracht- SMART opdrachtverlening, SLA SMART opdrachtverlening 

verlening doorontwikkeling outcome, Agile ontwikkelmodel Tevredenheids-

benutten synergie onderzoeken gebruikers 
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• Flexibele uitvoeringsorganisatie: Voor de organisatie kan dit betekenen dat voor een 

breed gevarieerd takenpakket een relatief breed team zal moeten functioneren om op alle 

taakvelden en domeinen te professionaliseren of als professioneel opdrachtgever te 

functioneren. De professionaliseringsslag die nu binnen PEP op verschillende vlakken is 

ingezet wordt met kracht doorgezet. Uiteraard worden de lessen van de afgelopen jaren 
ter harte genomen als het gaat om de effectiviteit en efficiency van projecten en de 

samenwerking met partners. De huidige subsidierelatie zal niet veranderen. We de 
achterliggende opdrachtverlening die SMART zal plaatsvinden en meer zal sturen op de 

eindtermen die van PEP verwacht worden. De gemeente en PEP zullen ook beter kijken 

naar de synergie die er te bereiken is in het werkpakket van PEP en het karakter van PEP 

als projecten carrousel te beperkten. 

• Incubator/ontwikkelaar. De nadruk zal hier qua organisatie liggen op een klein team van 

slimme ontwikkelaars. Het zijn hoogwaardige professionals op diverse vlakken die samen 

een ontwikkelteam vormen. Met hun deskundigheid zijn ze in staat om op verschillende 
vlakken in een flexibele schil specialisten effectief aan zich te verbinden. Een flexibele 

schil met adviseurs en projectleiders kan naar behoefte worden ingezet. Uitvoering maakt 
geen deel uit van het pakket van werkzaamheden dus bij de opdrachtverstrekking is de 

afnemer van het product al bekend. Deze sluit een Service Level Agreement (SLA) met 

PEP. Opdrachtgevers kunnen dus afwisselend gemeente en stakeholders zijn, om breed 

in te kunnen spelen op vragen uit de stad en processen die de gemeente in gang wil 
zetten. Gemeente en stakeholders nemen daartoe zitting in een gezamenlijke 

programmaraad die beslist over het werkprogramma van PEP. Innovatieve methodieken 

kunnen commercieel worden uitgenut met bijvoorbeeld licenties. 

• Kennis- en adviescentrum: De nadruk zal hier qua organisatie liggen op een klein team 

van slimme adviseurs. Het zijn hoogwaardige professionals op diverse vlakken die samen 

een adviesteam vormen. Met hun deskundigheid zijn ze in staat om op verschillende 

vlakken in een flexibele schil specialisten effectief aan zich te verbinden. Een flexibele 

schil met adviseurs en projectleiders kan naar behoefte worden ingezet. Uitvoering maakt 

geen deel uit van het pakket van werkzaamheden. Aangezien de schakelfunctie tussen 

praktijk en kennis centraal staat, moet de praktijk ook in een opdracht verlenende rol 

zitten. Het is hier expliciet van belang dat ook vertegenwoordigers van 

vrijwilligersorganisaties in de stad zitting nemen in deze programmaraad. Opdrachtgevers 

kunnen dus afwisselend gemeente en stakeholders zijn, om breed in te kunnen spelen op 

vragen uit de stad en processen die de gemeente in gang wil zetten. Gemeente en 

stakeholders nemen daartoe zitting in een gezamenlijke programmaraad die beslist over 

het werkprogramma van PEP. 
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ll. VERBETERPUNTEN: GROEIMODEL PEP 

PEP, de gemeente Den Haag en de externe stakeholders zijn het er eigenlijk allemaal over 

eens dat PEP (potentieel) van toegevoegde waarde is voor de stad en dat de organisatie ook 
de komende jaren bestaansrecht heeft. Zoals hiervoor duidelijk is geworden, zijn de meningen 

verdeeld over de wijze waarop PEP zich de komende jaren zou moeten ontwikkelen. De 
dialoog daarover zal gevoerd moeten worden door de betrokken partijen en daar zullen 

uiteindelijk ook de beslissingen worden genomen. In het onderstaande wordt, op basis van 

alle verzamelde materiaal en de gevoerde gesprekken, door het onderzoeksbureau een 

voorstel gedaan voor de verbeteragenda. Uiteraard is de specifieke invulling van de punten 

afhankelijk van het scenario dat wordt gekozen voor en door PEP. Echter in elk van de 

scenario's zijn onzes inziens de volgende punten van groot belang. Dit zijn daarmee dus 

concrete bijsturingsvoorstellen en consequenties voor gemeente en PEP. 

Zet in op doorontwikkeling van PEP 
De afgelopen jaren zijn 

.--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-, 

mooie resultaten 
(geïllustreerd door de 

groene lijn tussen 2013 en 

2015) geboekt door PEP 
met de gemeente Den 

Haag als primaire partner. 
Wil PEP deze ontwikkeling 

doorzetten (de blauwe lijn 

vanaf 2015) dan is het van 

belang dat - voor welke rol 
ook wordt gekozen - PEP 

de mogelijkheid benut om 
meer toegevoegde waarde 

te creëren. Dit kan 
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allereerst alleen door scherp te kiezen voor een profiel en daar de inzet nog verder op te 

focussen. Een tweede voorwaarde is dat meer afnemers in de stad gebruik gaan maken van 
de door PEP ontwikkelde producten zodat meer massa gemaakt kan worden. Een derde 

voorwaarde is dat PEP meer gebruikmaakt van betrokkenheid van partners in de stad bij het 

ontwerp van deze producten. Zo wordt het "not-invented here syndrome", dat PEP soms nog 

parten speelt, voorkomen. Op deze wijze kan PEP over 5 jaar een substantiële vergroting van 

de toegevoegde waarde leveren. Wanneer gemeente en PEP beslissen op dezelfde voet als 

de afgelopen jaren door te gaan wordt het "pioniers"-profiel doorgezet in de bestendigingsfase 

en dat levert door een gebrek aan draagvlak bij afnemers en een toenemende concurrentie 

van andere partijen een erosie op van de unieke positie van PEP waardoor stagnatie of zelfs 

terugval dreigt. 
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Voer het gesprek met de stad 
Voor de volgende fase van PEP is er dus meer draagvlak, betrokkenheid en gevoel van 

eigenaarschap benodigd bij beoogde afnemers van PEP. Om dit te realiseren is het belangrijk 
ze aan de voorkant te betrekken. Voordat de gespreksronde plaats kan vinden over de 

toekomst van PEP is het van belang te bepalen met wie er gesproken wordt. Het ligt voor de 

hand dat PEP en de gemeente Den Haag dit gesprek voeren als subsidienemer en subsidiënt, 

maar onzes inziens zou de dialoog breder getrokken moeten worden. Vooral de 
samenwerking met de grote zorg- en welzijnspartijen in Den Haag speelt hierin een cruciale 

rol. Deze partijen zijn zeker niet de enige doelgroep van PEP en het is ook niet het enige 

terrein waarop PEP zicht begeeft, maar met deze partijen is een heleboel massa te maken. 

Niet alleen zijn er duizenden vrijwilligers actief bij deze organisaties, door de schaalgrootte 

zou er ook voldoende uitvoeringskracht aanwezig moeten zijn voor de borging van projecten 

en instrumenten die door PEP worden ontwikkeld. Dit zal echter alleen gebeuren wanneer 

voldoende tegemoet wordt gekomen aan de vragen vanuit deze partijen. 

Definieer de gezamenlijke stip op de horizon 
Voor de nieuwe fase zouden partijen er goed aan doen een gezamenlijke stip op de horizon te 

definiëren. Wat is onze (PEP, gemeente en andere partijen) gedeelde droom voor Den Haag 

als het gaat om participatie, emancipatie, vrijwilligerswerk en mantelzorg? Een gedeelde 

ambitie met een heldere en samenhangende set streefwaarden helpt de betrokken partijen 

elkaar scherp te houden, er ligt een gezamenlijke basis waar op teruggegrepen kan worden 

en het maakt PEP minder gevoelig voor politieke dynamiek en stelt daarmee de organisatie in 

staat meer lange termijn te denken. Daarmee kan de ingezette beweging van een relatie van 

opdrachtgever-opdrachtnemer richting partnership verder worden versneld. Vanuit de 

gedeelde droom kan vervolgens terug worden geredeneerd naar wat dit zou betekenen voor 

de focus van PEP en tot slot welke organisatievorm daar bij past. 

Het concretiseren van het streefbeeld met samenhangende streefwaarden wil niet zeggen dat 

er een blauwdruk opgesteld moet 

worden voor de volgende 10-15 jaar. 

Belangrijk is juist met elkaar de stip aan 

de horizon te delen en tegelijk te 

erkennen dat het pad er naar toe voor 

een deel nog ontdekt zal moeten 

worden. Dit vraagt erom dat de vinger 

aan de pols wordt gehouden, omdat 
veranderende omstandigheden kunnen 

vragen om een aanpassing van de route 

naar het streefbeeld voor de stad. 

Visievorming 
Planvorming 
Programmeren 

Professionaliseer de subsidierelatie tussen PEP en de gemeente 

Ambitie 2025/2030 

Tijd 

Wanneer de stip op de horizon is gekozen en PEP een scherpe focus heeft, is het van belang 

de subsidierelatie te professionaliseren. Dat betekent dat aandacht zal moeten worden 

besteed aan de volgende zaken: 
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• Het programma van PEP is niet de optelsom van de uitvoeringswensen van 

beleidsmedewerkers op diverse terreinen, maar wordt gewogen op toegevoegde waarde 
van PEP en de synergie in de taken en projecten onderling; 

• Er is aandacht voor de korte termijn politieke agenda maar ook voor een 
meerjarenprogramma dat per jaar "doorrolt" in jaarlijkse subsidieverzoeken; 

• Het is aan te bevelen de andere stakeholders in de stad een plek te geven in de 
programmering van PEP (afhankelijk van de gekozen rol); 

• Het is van belang met elkaar scherp te spreken over wanneer we vinden dat toegevoegde 

waarde is gerealiseerd. Maak dit operationeel. 

• Jaarlijks evalueert PEP de projecten vanuit een welbegrepen eigenbelang om een steilere 
leercurve te realiseren. De resultaten worden gedeeld met de gemeente en stakeholders. 

Lijn de interne organisatie verder op 

PEP komt voort uit 4 stichtingen. Uit de diverse gesprekken blijkt dat de gezamenlijke 
organisatie steeds meer vorm krijgt. Maar wil PEP werkelijk accelereren is het niet alleen van 

belang dat alle medewerkers de professionaliseringsslag (inhoud) maken. Het is ook van 
belang dat in het delen van de missie en strategie een meer samenhangende cultuur ontstaat. 

Net als bij de projecten is nog steeds het risico aanwezig dat PEP een optelsom van 
individuele "winkeltjes" wordt. Begrijpelijk vanuit de fusie, maar niet wenselijk bij de gewenste 

ontwikkelingsrichting van de organisatie. Daar hoort ook bij dat PEP de leercurve (en de 

informatie rond de managementcyclus) beter inricht. Wat doen we goed en wat kan beter? 

Gesteund door concrete - ook kwantitatieve feedback - uit de productie. 

Commerciële activiteiten: afhankelijk van profiel 
Wanneer de stelling is dat PEP alleen voldoende massa kan maken wanneer er meer 

draagvlak onder afnemers wordt gerealiseerd, ligt het voor de hand om commerciële 

activiteiten niet langer uit te sluiten. Wij willen er echter voor waken dat deze conclusie een al 

te makkelijk een-tweetje wordt. Immers de keuze van de toekomstige rol van PEP is zeer 

bepalend voor commerciële activiteiten en draagvlak hoeft zich niet per se te uiten in een 

afnemer die ook daadwerkelijk klant wordt. Het meewerken in een programmaraad of het 

beschikbaar stellen van pilots, capaciteit of locaties kan ook een uitstekende wijze zijn waarop 

betrokkenheid vormgegeven kan worden. Een stap verder zou kunnen zijn dat PEP meerdere 

"aandeelhouders" in de stad heeft die ook samen de funding van PEP arrangeren. Te denken 

valt aan het model van Platform 31 dat gefinancierd wordt door de G32 en het ministerie van 

Binnenlandse Zaken. Dit past ook bij het langere termijn karakter van de PEP organisatie 

waarbij ontwikkelen een kwestie van lange adem is. Of uiteindelijk commerciële activiteiten 

daarnaast nog een rol moeten spelen, is sterk afhankelijk van de vraag in hoeverre dit past in 

de lange termijn verankering van PEP in Den Haag en bij haar partners. 
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