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Dichter bij elkaar in Den Haag
‘Naar buiten! Eropuit!’ Dat gevoel heeft in 2019 het meest geleefd binnen PEP. En dat ging
dan niet over een stukje wandelen of fietsen, maar over het ontmoeten van Hagenaars en
Haagse organisaties. 2019 stond bij PEP voor een belangrijk deel in het teken van
samenwerking in de stad en van (nieuwe) initiatieven in de Haagse stadsdelen. De buurten
en wijken van de stad, met hun eigen diverse karakters, hebben aparte aandacht nodig.
PEP heeft daar in 2019 op ingezet.
Kennis van de lokale situatie biedt meer mogelijkheden voor maatwerk of voor op een
stadsdeel toegesneden product- en dienstverlening.
Dat deze formule werkt, is bijvoorbeeld gebleken uit de leergang ‘Managen en besturen van
een vrijwilligersorganisatie’ die door bestuurders en andere belangstellenden in
verschillende stadsdelen zijn gevolgd. De leergang helpt organisaties concreet middels zeven
thema-avonden hoe hun stichting en/of vereniging zich verder kan ontwikkelen tot een
toekomstbestendige organisatie.
Voorbeeld: in 2016 nam een vrouw met een bijstandsuitkering deel aan de leergang.
Zij wilde een stichting beginnen ter ondersteuning van vluchtelingen, naar aanleiding van
haar eigen ervaringen. Ze was eerst zelf vluchteling. In 2017 heeft ze het bestuur van haar
organisatie gevormd en is ze na PEP-trainingen begonnen met workshops voor
vluchtelingen. Met haar stichting heeft ze in 2018 het Haags Keurmerk voor
Vrijwilligersorganisaties behaald. Nu helpt haar organisatie statushouders hun weg te vinden
in de Haagse samenleving en bij de eerste stappen richting arbeidsmarkt. Deze vrouw is
directeur geworden van haar eigen droom.
Een ander voorbeeld van onze stadsdeelgerichte aanpak is de Pop-up Helpdesk. In Escamp
bijvoorbeeld hebben we op de Pop-up locatie laagdrempelig organisatieadvies aangeboden
over o.a. stichtingsbestuur & vrijwilligerswerk, de werving van (nieuwe) vrijwilligers en
financieel advies voor een fonds- en/of subsidie aanvraag.
Bovendien: hoe beter we elkaar kennen en herkennen, des te meer we voor elkaar kunnen
betekenen!

Het PEP team: medewerkers, vrijwilligers en leden van de RvT.
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1. Organisatieontwikkeling
1.1 Kennisdeling
Informatie verzamelen en vervolgens ter beschikking stellen van burgers en organisaties die
actief zijn binnen vrijwillige inzet, informele zorg en emancipatie. Zo zou je het werk van PEP
in een notendop kunnen omschrijven. PEP levert ondersteuning, gebaseerd op die
verzamelde informatie, aan Haagse initiatieven en individuen, over alle mogelijke aspecten
van hun werk.
Welke middelen kies je voor het toegankelijk maken van zulke informatie?
Digitaal lijkt daarbij de sleutel. Bijna alles gaat vandaag de dag immers online. Maar het is
van belang in te zien dat digitaal alleen een middel is, geen doel op zich. Soms is digitaal ook
niet nodig, niet gewenst of niet het beste middel. Het best passende middel is altijd het
resultaat van zoeken en overwegen. PEP is vaak van het én-én – vruchtbare bijeenkomsten
van mensen in levenden lijve naast effectief prikkelen via Facebook of e-learnings.
In 2019 was er bovendien een andere belangrijke overweging: die van de locatie. PEP zelf is
gevestigd midden in het centrum van Den Haag en dat is natuurlijk erg handig – maar het
leeuwendeel van de Haagse activiteiten en organisaties is waarschijnlijk buiten dat centrum
aan te treffen, in de stadsdelen. En de stadsdelen komen niet vanzelf naar je toe. PEP wil en
moet vraaggericht en proactief werken. En dus is PEP in 2019 de stad in getrokken.
In alle stadsdelen zijn accounthouders aangesteld, voelhorens van PEP in de stad.
De ‘reis’ omvatte ook een eerste pilot van een PEP Helpdesk in een ander stadsdeel, Escamp.
Daar zijn communicatiecampagnes omheen gevoerd, met gebruikmaking van media en
partners in dat stadsdeel. Er is verder gewerkt aan decentrale Vrijwilligerspunten, zodat
burgers in hun eigen omgeving een goed gesprek over vrijwilligerswerk kunnen voeren.
Ook het trainen van vrijwilligers wordt naar de stadsdelen gebracht met het project
Vrijwilligersacademie in de Wijk. De leergang ‘Managen en besturen van een
vrijwilligersorganisatie’ is in Loosduinen en Segbroek gehouden. En de vier netwerkcafés
rond formele en informele zorg vonden in 2019 alle vier in een ander stadsdeel plaats.
Ten slotte kan ook digitaal werken een heel goed voorbeeld van decentraal werken zijn.
Om aan een e-learning deel te nemen hoeft iemand immers helemaal nergens naartoe – die
kan hij of zij gewoon thuis op de computer volgen. Dus maakt PEP werk van e-learnings, en
de belangstelling ervoor is het beste bewijs dat dat de juiste strategie is.
1.1.1 Stadsdelen
In 2019 heeft PEP voor elk stadsdeel minimaal één accounthouder aangesteld.
Deze accounthouders moeten PEP nog zichtbaarder maken in de stad. Organisaties en
stadsdeelmedewerkers (bijvoorbeeld community builders – opbouwwerkers van de
gemeente die in de stadsdelen werken – en gemeenteambtenaren) kunnen direct contact
opnemen met deze accounthouder en bij hem of haar met hun vragen terecht.
Vrijwilligersorganisaties kunnen op meer en passender ondersteuning rekenen. Er is contact
gelegd met medewerkers Welzijn, Jeugd en Participatie (WJP’ers) van de gemeente,
community builders en stadsdeeldirecteuren waarbij de diensten voor de stadsdelen worden
aangeboden, zoals de Vrijwilligersacademie in de Wijk (zie 2.2.3), de Pop-up Helpdesk
(1.1.3), het Haags Emancipatie Netwerk (HEN, 4.3.2) en de leergang ‘Managen en besturen’
(2.2.1). Hierdoor wisten de organisaties uit de stadsdelen de medewerkers van PEP
makkelijker te vinden.
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Inmiddels hebben de accounthouders veel gesprekken gevoerd met organisaties en
intiatieven. Van Haagse organisaties en burgers kwamen er vragen binnen over het zoeken
naar vrijwilligers, het starten van een bijeenkomst of initiatief en het vinden van
bestuurders.
Daarnaast hebben er in de stadsdelen diverse activiteiten plaatsgevonden, zoals het
Escampfestival, klussen in het kader van NLdoet, netwerkcafés aansluiting formele- en
informele zorg (zie 3.1.1) en bijeenkomsten van het Haags Emancipatie Netwerk (HEN, zie
4.3.2). Er is een lunchbijeenkomst voor community builders bij PEP georganiseerd waarbij zij
bijna allemaal aanwezig waren.
Om de zichtbaarheid van PEP te vergroten is tevens een communicatiecampagne opgezet.
In verschillende wijkkranten zijn artikelen geplaatst. Ook vond er van 18 november tot en
met 19 december een pilot plaats met een Pop-up Helpdesk in het stadsdeel Escamp
(zie 1.1.3). Met al deze activiteiten kan PEP zich nog beter op de hoogte stellen van wat er in
de stadsdelen speelt. De bevolkingssamenstelling in Escamp zeer divers.
Dat leidt tot initiatieven die ook van een grote diversiteit zijn, maar het kan er evengoed
lastig zijn om verschillende culturen bij elkaar te brengen. Organisaties en initiatieven willen
om kansen en mogelijkheden te realiseren graag hulp bij het vinden van vrijwilligers en het
verwerven van financiën.
1.1.2 PEP Helpdesk
PEP is er voor advies aan en ondersteuning van Haagse maatschappelijke organisaties en
initiatieven. De bedoeling daarvan is hen te helpen bij de inzet van vrijwilligers en hen zo
vitaler te maken. PEP verleent deze advisering en ondersteuning o.a. in de vorm van
adviesgesprekken en maatwerktrajecten.
Daarnaast is er de PEP Helpdesk, een laagdrempelige voorziening waar organisaties terecht
kunnen voor vragen op het gebied van vrijwillige inzet, informele zorg, emancipatie en
diversiteit. Zij komen met uiteenlopende concrete vragen, zoals ‘hoe zet ik een stichting op?,
‘hoe krijg ik een vrijwilligersbestand met meer diversiteit?’, ‘hoe zet ik een project voor
mantelzorgers op?’, ‘hoe vraag ik subsidie aan?’ of ‘waar vind ik een (vergader)locatie?’
De PEP Helpdesk aan de Riviervismarkt heeft een inloopspreekuur (op maandag en
woensdag van 10.00 tot 13.00 uur) en is op afspraak te bezoeken. Daarnaast kunnen
organisaties en betrokkenen vragen stellen via de Facebookgroep ‘PEP Helpdesk - vraagbaak
voor maatschappelijke initiatieven’. Hier kunnen zij ook netwerken en elkaars vragen
beantwoorden.
In 2019 hebben Haagse organisaties en initiatieven de weg weten te vinden naar de
Helpdesk. Dat waren vooral vrijwilligersorganisaties in het sociale domein: van startende
stichtingen en verenigingen via sociale ondernemers en werkgroepen tot organisaties en
initiatieven die al jaren bestaan. Enkele grote professionele organisaties hebben van de
Helpdesk gebruikgemaakt voor vragen op het gebied van diversiteit, het bereiken van
verschillende doelgroepen en ondersteuning bij het vinden van bestuursleden en
bestuurders. De meeste organisaties richten zich op het activeren en versterken van
verschillende doelgroepen zoals migranten, statushouders, vrouwen, jongeren en ouderen.
Hun vragen waren erg divers: over werkgelegenheidstrajecten, duurzaamheidsprojecten,
zorg en de WMO, maar ook over ondersteuning bij het organiseren van evenementen en het
zoeken naar financiën daarvoor.
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Zo vroeg men om advies bij het opzetten van grootschalige kunst- en cultuurevenementen,
zoals het Newroz-festival, het Amazigh-Nieuwjaar en andere wijkgerichte kunst- en
cultuuruitingen. Er kwam ook vragen binnen om te bemiddelen bij knelpunten of conflicten
met instanties als de gemeente en fondsen. Twee organisaties moesten door problemen in
de administratie donaties en subsidiegeld teruggeven. Na ondersteuning vanuit de Helpdesk
zijn er regelingen getroffen. Aan de besturen van de betreffende organisaties is gericht
advies en training gegeven om hun projectmanagement goed op orde te krijgen en zo
herhaling te voorkomen.
De top 5 van onderwerpen uit de vragen die in 2019 binnenkwamen:
1. Fondsenwerving en subsidie zoeken voor eigen initiatieven.
2. Ondersteuning bij het schrijven van een projectplan.
3. Accommodaties zoeken voor het organiseren van activiteiten.
4. Bestuursleden en vrijwilligers vinden, alsmede ondersteuning bij vrijwilligersbeleid.
5. Het bereiken van de doelgroep en het schrijven van een vrijwilligersbeleid.
Daar waar nodig heeft PEP ook een advies- en coachingstraject geboden. Zo zijn er in
minimaal vijf intensieve trajecten ingezet. In een aantal gevallen was dat voor platforms die
uit meer dan 10 organisaties bestonden. Deze platforms (Antilliaans, Afrikaans, netwerk
vrijwilligersorganisaties) hadden ondersteuning nodig om de interne samenwerking en de
vorming van een gezamenlijke visie in goede banen te leiden. Ook heeft de Helpdesk ten
behoeve van drie besturen strategische sessies gefaciliteerd, bijvoorbeeld om tot een
gedegen beleids- en activiteitenplan te komen.
Bestuursleden die bij de Helpdesk hebben aangeklopt voor ondersteuning zijn ook proactief
verwezen naar verschillende trainingen van de Vrijwilligersacademie, van Fonds 1818 en
naar de activiteiten van Bureau Graswortel. Vanuit de Helpdesk is ook meermaals een
bijdrage geleverd aan de Eerste Hulp bij Organiseren bijeenkomsten (EHBO-bijeenkomsten)
van Fonds 1818. De helft van de organisaties ook daadwerkelijk gebruikgemaakt van
trainingen van PEP (fondsenwerving, projectplan schrijven, netwerken enz.). In 45 procent
van de gevallen is er ook een vervolgafspraak gemaakt. 80 procent van de organisaties gaf
een 8 als ‘rapportcijfer’ aan de dienstverlening vanuit de Helpdesk.
In 2018 zijn alle organisaties die van de Helpdesk gebruik hebben gemaakt geïnterviewd.
Dat heeft geleid tot verdere verbetering van de dienstverlening. In september 2019 heeft
een tussentijdse evaluatie plaatsgevonden. Daarin is ook uitgebreid stilgestaan bij vragen
van wijkorganisaties. Daarom zal de Helpdesk in 2020 als onderdeel van de Pop-up Helpdesk
(zie 1.1.3) meer wijkgericht te werk gaan. De centrale helpdeskbalie aan de Riviervismarkt
blijft bestaan.
1.1.3 Pilot Pop-up Helpdesk
Om zichtbaarder te worden in de wijk en
om het aanbod laagdrempelig aan te
bieden, heeft PEP eind 2019 een pilot
uitgevoerd met een Pop-up Helpdesk in
het stadsdeel Escamp. De locatie hiervoor
aan de Jan Luyckenlaan 119 werd
aangeboden door de community builder
van de wijk Moerwijk.
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Van 18 november t/m 19 december was PEP daar op vaste dagdelen aanwezig. Deze pilot is
zeer succesvol gebleken en heeft de volgende resultaten opgeleverd:
 39 afspraken met vrijwilligersorganisaties. Het waren goede ontmoetingen, omdat de
onderwerpen bij de expertise van PEP pasten. De meeste vragen waren gericht op het
aanvragen van subsidies en fondsen; de werving van vrijwilligers; en het opstellen van
een communicatieplan. In andere gevallen ging het om een algemene kennismaking met
PEP.
 Alle organisaties en initiatieven binnen het postcodegebied van de Jan Luyckenlaan zijn
in kaart gebracht. Het doel hiervan was om organisaties uit de wijk actief te kunnen
benaderen.
 Het bleek heel effectief om organisaties telefonisch te benaderen. Vaak hadden ze wel
gelezen over PEP en de Pop-up Helpdesk, maar waren ze nog niet tot actie overgegaan.
 De bekendheid van PEP binnen Moerwijk is vergroot. Dat is voortgevloeid uit
communicatie (mailings, publiciteit in krantjes en op RTV Discus e.d., activiteit op sociale
media), maar ook uit het telefonisch benaderen van organisaties met informatie over
(het aanbod van) PEP en uit gesprekken met relevante contacten in Moerwijk.
 Het netwerk van PEP binnen Moerwijk heeft een opkikker gehad.
 Het zicht op de behoeften in Moerwijk is vergroot en verscherpt.
 Het aantal afspraken bij de PEP Helpdesk aan de Riviervismarkt is gestegen. De vergrote
activiteit in de wijk blijkt dus ook de ‘centrale’ Helpdesk te promoten.

Wethouder Bert van Alphen op bezoek bij de PEP Pop-up in Escamp.

1.1.4 Informatiebalie
PEP is elke werkdag acht uur per dag fysiek, telefonisch en digitaal bereikbaar.
De medewerker aan de informatiebalie heet de bezoekers welkom, handelt eerstelijns het
algemene telefoonnummer en e-mailadres af en is tevens achtervanger en ondersteuner
voor de zaalbeheerder, de Vrijwilligersacademie en het serviceteam.
Op deze plek blijkt hoe belangrijk goede onderlinge informatie en nauwe samenwerking
tussen betrokken organisaties zijn. Zo is de informatiebalie het eerste aanspreekpunt voor
relaties die bij PEP binnenstappen en worden bezoekers met een afspraak direct naar de
juiste personen doorverwezen en krijgen zo sneller en effectiever hulp. Bezoekers met een
afspraak kunnen direct naar de juiste personen worden doorverwezen en krijgen zo sneller
en effectiever hulp. Bezoekers met vragen over vrijwilligerswerk kunnen in dezelfde ruimte
terecht bij intercedenten.
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Daarnaast is er een aparte ruimte voor inwoners en organisaties die vragen hebben rond het
reilen en zeilen van maatschappelijke initiatieven, de PEP Helpdesk (zie 1.1.2). Ook zijn er
informatiefolders verkrijgbaar van PEP, de gemeente en andere instellingen.

1.2 Communicatie en pr
De afdeling Communicatie van PEP zorgt ervoor dat de 60 jaarlijkse projecten van PEP de
juiste doelgroepen bereiken. Per project wordt bekeken wat er nodig is om de doelstellingen
te realiseren. Voor grotere projecten is een apart communicatieplan noodzakelijk.
Veel projecten krijgen aandacht in de reguliere communicatie-uitingen van PEP, zoals sociale
media, de website, digitale nieuwsbrieven en persberichten.
In 2019 is PEP de inzet van communicatiemiddelen verder gaan analyseren en de acties gaan
evalueren. De bedoeling daarvan is om steeds nauwkeuriger te kunnen inschatten wat een
project aan communicatie nodig heeft, en om zo ook de hulpvragen, vacatures en workshops
strategisch onder de aandacht te brengen. Zo kan met een goede voorbereiding de
doelgroep worden bereikt. Een en ander heeft ertoe geleid dat veel trainingen en workshops
snel aan het maximale aantal deelnemers zaten of dat er een grotere ruimte moest worden
gezocht om alle kandidaten te kunnen laten deelnemen.
Behalve deze reguliere communicatie verricht PEP ook specifieke communicatie via
Den Haag Doet en de Den Haag Doet Vrijwilligersacademie, Volunteer The Hague en
Den Haag Mantelzorg. In hoofdstuk 5 worden de projecten Den Haag Doet, Den Haag Doet
Vrijwilligersacademie, Volunteer The Hage en Den Haag Mantelzorg besproken.
1.2.1 Online
Behalve voor het werven van deelnemers aan projecten, gebruikt PEP de
communicatiemiddelen ook om kennis en informatie te delen. In 2019 gebeurde dat met
direct mail, sociale media (Facebook, LinkedIn en Twitter voor PEP, Facebookgroep PEP
Helpdesk, Facebookgroep Haags Emancipatie Netwerk), de website www.pepdenhaag.nl,
verschillende advertenties via Google Adgrants (een tool waarmee maatschappelijke
organisaties kosteloos kunnen adverteren via Google), de corporate folder van PEP en
advertenties en artikelen in lokale en wijkkranten.
Daarnaast werden enkele keren per maand persberichten, digitale uitnodigingen voor
projecten en de maandelijkse PEP nieuwsbrief verstuurd. In totaal gingen er 75 mailings de
deur uit; het gemiddelde openingspercentage ervan was 48 procent. Dit is ruim boven het
sectorgemiddelde van 20 procent. (NB Onder deze nieuwsbrieven en mailings zijn niet die
van de projecten Den Haag Doet, Volunteer The Hague en Den Haag Mantelzorg begrepen.)
De keuze voor vooral digitale mailings en sociale media heeft alles te maken met de goede
resultaten die deze opleveren. De Facebookgroep van de PEP Helpdesk groeide van
230 leden naar 320. Het Haags Emancipatie Netwerk begon ook een groep op Facebook, die
binnen enkele weken meer dan 100 leden telde. Binnen zulke groepen is de doelgroep
direct, en met minimale tijdsinvesteringen, te bereiken. Ook kunnen de leden er hun eigen
netwerk verder vergroten en elkaars vragen beantwoorden.
1.2.2 Offline
In 2019 heeft PEP zowel haar online als offline toegankelijkheid verbeterd. Online is dat
gebeurd door aanpassingen aan de platforms die met de huidige techniek mogelijk zijn. Voor
de offline communicatie (folders, flyers en ander gedrukt en tastbaar materiaal) heeft PEP
zich in een korte sessie door een testteam van stichting Voorall laten informeren en
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inspireren over de beste manieren om diverse doelgroepen te bereiken.
Ook dit jaar verscheen PEP met enige regelmaat in de lokale pers. In 2019 heeft PEP die
aanwezigheid verder geïntensiveerd, mede om zichtbaarder te worden in de stadsdelen en
degenen te bereiken die betrokken zijn bij buurten en interesse hebben voor lokaal nieuws.
Zo zijn de stadsdeel-accounthouders, via de lokale kranten, geïntroduceerd in ‘hun’ wijken
(zie 1.1.1) en verschenen er verschillende artikelen over de Pop-up Helpdesk in Escamp (zie
1.1.3). De totale oplages van de verschillende kranten waar PEP advertenties in plaatste
bedroegen 741.240. Daarnaast zijn onbetaalde artikelen en persberichten geplaatst in
kranten met totale oplages van 808.101.

Advertenties in De Posthoorn, De Scheveningsche Courant, Haagse Tijden en Indebuurt.nl
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2 Vrijwillige inzet
De Haagse burgers willen zich nog altijd voor hun stad en medeburgers inzetten door
vrijwilligerswerk te verrichten, maar hun motivatie en tijdsbesteding veranderen.
Zo willen vrijwilligers meer flexibiliteit en niet vastzitten aan een bepaalde taak. Dat vraagt
ook om flexibiliteit van organisaties. PEP helpt organisaties bij de versterking van hun
vrijwilligersbeleid met adviesgesprekken, netwerk- en inspiratiebijeenkomsten en scholing
via de Den Haag Doet Vrijwilligersacademie. Door een certificeringstraject te volgen kunnen
organisaties hun vrijwilligersbeleid verder professionaliseren en het landelijke keurmerk
Goed Geregeld of het Haags Keurmerk voor Vrijwilligersorganisaties (HKV) behalen.
Het programma Vrijwillige inzet van PEP heeft in 2019 opnieuw voor veel matches tussen
maatschappelijke organisaties en vrijwilligers gezorgd. Via de vacaturebank bij PEP, de
Vrijwilligerspunten van Xtra en de online platforms Den Haag Doet en Volunteer The Hague
konden burgers op zoek naar vrijwilligerswerk op flexibele basis of naar werkzaamheden
voor langere tijd.

2.1 Organisatieondersteuning
PEP heeft Haagse organisaties in 2019 ondersteuning geboden door informatie en adviezen
te verstrekken. Als basis is daarbij het praktische handboek voor vrijwilligersorganisaties
gehanteerd. Met kwaliteitsimpulsgesprekken heeft PEP organisaties gericht en individueel
geïnformeerd en geadviseerd. In 2019 voerde PEP vanuit het programma Vrijwillige inzet in
totaal meer dan 153 adviesgesprekken c.q. -trajecten.
2.1.1 Kwaliteitsimpuls
Met de kwaliteitsimpulsgesprekken voorziet PEP organisaties van passend advies en
ondersteuning. Deze gesprekken hebben tot doel de organisaties te versterken. Thema’s die
erin aan de orde komen zijn vooral vrijwilligersbeleid en het besturen van
vrijwilligersorganisaties. De adviseur geeft gerichte antwoorden op vragen en verwijst
eventueel naar diensten en producten van PEP en andere organisaties.
Aan de hand van deze gesprekken leert PEP zelf bovendien het veld beter kennen.
Ze wijzen uit met welke uitdagingen organisaties worstelen en welke best practices als
voorbeeld kunnen dienen voor andere organisaties. Deze informatie uit de praktijk kan PEP
ook gebruiken voor de ontwikkeling van het eigen beleid.
In 2019 zijn 62 gesprekken gevoerd met vrijwilligersorganisaties, waarvan ca. 26 met
bewonersorganisaties. De gesprekken stonden vooral in het teken van de ‘vitaliteit’ van een
vrijwilligersorganisatie. Het rapport met de belangrijkste bevindingen zal in 2020 worden
gepresenteerd.
2.1.2 Vrijwilligerswerk 2.0
PEP streeft ernaar verwante organisaties en initiatieven met elkaar in contact te brengen en
zo mogelijk in het netwerk rond vrijwilligerswerk te loodsen. Diverse activiteiten kunnen
daaraan bijdragen. Zo ook de samenwerking met het jongerennetwerk Haagse Helpers.
Samen met Haagse Helpers organiseerde PEP op woensdag 10 april een bijeenkomst voor
ambitieuze jongeren in de multifunctionele projectruimte Optie B. De aanwezige jongeren
kregen eerst een kijkje in de toekomst van futuroloog dr. Willem Peter de Ridder. Zijn
presentatie werd gevolgd door inspirerende verhalen van jongeren.
Zij deelden persoonlijke ervaringen bij het starten van een eigen initiatief.
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Zo nam David Schoch, eigenaar van Optie B en nachtclub PIP, ook nog even het woord en gaf
hij alle aanwezige jongeren praktische tips mee. Vragen die ze aan de orde stelden waren
onder meer hoe te beginnen met een idee, hoe dat kan bijdragen aan een betere wereld en
hoe andere jongeren daarmee verder te helpen zijn.

PEP onderzoeker Francine Paijens in het Algemeen Dagblad

2.1.3 Avond voor vrijwilligersorganisaties
Elk jaar organiseert PEP een avond voor vrijwilligersorganisaties. In 2019 heeft deze jaarlijkse
avond plaatsgevonden op maandag 20 mei. Met 60 bezoekers was het wederom een
geslaagde en succesvolle bijeenkomst. (Nieuwe) organisaties uit de stad ontmoeten elkaar
daar en laten zich informeren bij verschillende Haagse loketten. Medewerkers van de
PEP Helpdesk, de Vrijwilligersacademie, Fonds1818 en beleidsmedewerkers van de
gemeente waren aanwezig om organisaties te informeren en te adviseren.
Er vonden workshops plaats over het aantrekken van jonge vrijwilligers via sociale media,
over behapbaar besturen en over het uitbouwen van het eigen netwerk.
2.1.4 Inspiratiemiddag voor vrijwilligerscoördinatoren
Op dinsdag 10 december organiseerde PEP een geslaagde inspiratiemiddag voor in totaal
31 vrijwilligerscoördinatoren. Deze middag stond in het teken van internationals en de
zoektocht naar nieuwe doelgroepen met potentiële vrijwilligers. Er zijn twee workshops
aangeboden, over het werven van vrijwilligers met sociale media en rond good practices bij
het werken met internationals. Na de workshops was het tijd om de organisaties en de
potentiële internationale vrijwilligers met elkaar kennis te laten maken via het aansluitende
Mix & Match Networking event.
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2.1.5 Kick-off Naar een Haags Verantwoordingsmodel
Op 18 november vond een PEP themabijeenkomst
plaats over het zoeken naar nieuwe manieren van
verantwoording en verbetering voor organisaties.
Wat is bijvoorbeeld de toegevoegde waarde van
maatschappelijke en sociale Haagse organisaties?
Hoe speelt het inzichtelijk maken van de impact van de
prestaties van een organisatie een rol bij
subsidieverantwoording?
Sprekers waren Joringel den Hoedt van de afdeling
OCW van de gemeente Den Haag, Tim ’S Jongers vanuit
PEP en Kirsten van Reisen, social impact consultant bij
adviesbureau Sinzer. Zij helpt organisaties hun
maatschappelijke impact in kaart te brengen en continu
te verbeteren. Tot slot sprak Sylvia Martens van
Stichting Mara, die bij deze organisatie aanvragen voor
en verantwoordingen van projecten voor
vermogensfondsen schrijft. In korte presentaties gaven
zij hun kijk op de laatste ontwikkelingen binnen hun
expertise en delen zij hun kennis. Vervolgens gingen ze
hierover in gesprek met het publiek.
Deze PEP themabijeenkomst vormde het vertrekpunt
voor een traject waarbij PEP, de gemeente en maatschappelijke organisaties in 2020 samen
gaan werken aan een manier om meer inzicht te krijgen in de toegevoegde waarde van de
activiteiten van een organisatie.

Kick-off naar een Haags Verantwoordingsmodel in Het Nutshuis
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2.1.6 PEP Cafés
Een PEP Café is een ontmoetingsplek voor Haagse bestuurders. PEP Cafés zijn informele
bijeenkomsten; om bestuurders van organisaties te inspireren en met elkaar te verbinden.
In 2019 hebben er twee PEP Cafés plaatsgevonden: op 17 april over het thema diversiteit en
de omgang daarmee als bestuur, en op 9 oktober over sociaal ondernemerschap.
Kennisverwerving, -deling en -uitwisseling vormen de basis van de bijeenkomsten.
Experts op het gebied van bestuur en (bestuurlijke) ondersteuning van
vrijwilligersorganisaties beantwoorden in een informele setting, onder het genot van een
hapje en een drankje alle vragen van bestuurders over een bepaald onderwerp.
2.1.7 Bestuurscoaching
Bestuurscoaching is een kortdurende vorm van ondersteuning. In een periode van maximaal
drie maanden vinden twee tot vijf gesprekken met een bestuurscoach en bestuursleden van
een vrijwilligersorganisatie plaats. De bestuurscoach is een doorgewinterde bestuurder die
op vrijwillige basis met een bestuur meekijkt en advies geeft. In totaal heeft PEP
zes bestuurscoaches die een traject met het bestuur van een organisatie doorlopen. Wat een
bestuurscoaching voor een organisatie kan betekenen hangt af van het vraagstuk.
Besturen van organisaties kunnen PEP benaderen voor advies en ondersteuning met
betrekking tot het vrijwilligersbeleid. Op de website www.pep-scan.nl kunnen
geïnteresseerde bestuursleden gebruikmaken van de tool Scan Bestuurscoaching om te
bekijken welke ondersteuning past bij hun hulpvraag. PEP koppelt de vrijwilligersorganisatie
vervolgens aan de juiste bestuurscoach.
In 2019 zijn er verkennende gesprekken met besturen plaatsgevonden, maar die hebben niet
geresulteerd in de daadwerkelijke inzet van een bestuurscoach. De aangekaarte situatie kon
uiteindelijk binnen een regulier adviestraject van PEP worden afgehandeld. Voor 2020 zijn
inmiddels wel een aantal casussen voorbereid.

2.2 Training
PEP traint inwoners van Den Haag die op organisatorisch niveau betrokken (willen) zijn bij
een maatschappelijke organisatie. In de voortdurend veranderende samenleving zijn leren
en training immers onmisbaar. Voor vitale organisaties zijn deskundige vrijwilligers en
beroepskrachten die aan hun eigen ontwikkeling blijven werken en zich voor nieuwe
inzichten openstellen essentieel. Trainingen aanbieden is ook een waarderingsinstrument.
PEP biedt organisaties bovendien maatwerk en helpt verschillende groepen hun
competenties te ontwikkelen op basis van eigen leerbehoefte, leerstijl en tempo.
De trainingen zijn bestemd voor informele en formele zorgorganisaties (zowel daarin
werkzame zorgprofessionals als zorgvrijwilligers), welzijnsorganisaties en
vrijwilligersorganisaties.
In 2019 heeft PEP 42 trainingen verzorgd binnen het domein vrijwillige inzet.
2.2.1 Leergang ‘Managen en besturen van een vrijwilligersorganisatie’
Deze leergang brengt bestuurders van een vrijwilligersorganisatie bij hoe ze hun organisatie
efficiënt en effectief kunnen besturen.
De inhoud berust op een theoretisch kader, maar de deelnemers krijgen vooral praktische
tools aangereikt. In de zeven bijeenkomsten worden alle aspecten van het goed en slim
besturen van vrijwilligersorganisaties behandeld.
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De leergang is in 2019 twee keer aangeboden, verdeeld over de stad: in het voorjaar in
Loosduinen, in het najaar in Segbroek, op de grens met Scheveningen. Beide edities zijn
georganiseerd in samenwerking met een maatschappelijke organisatie. In Loosduinen
gebeurde dat met Onzichtbaar Den Haag, in Segbroek met SVV Scheveningen.
Deelnemers die minimaal vijf bijeenkomsten hebben gevolgd zijn beloond met een
certificaat. In Loosduinen waren dat 27 deelnemers, in Segbroek 21. De certificaten werden
bij die laatste editie uitgereikt door Gerben Hagenaars van de gemeente Den Haag.
2.2.2 PEP-college ‘Trainen, een vak apart’
Het PEP-college ‘Trainen, een vak apart’ stelt vrijwilligers en/of professionals in staat zelf een
workshop of training op didactische wijze vorm te geven. Partner hierbij is Menskracht 7, de
bedrijfsopleider van ROC Mondriaan. PEP heeft deze cursus eerder ontwikkeld en in 2019
tweemaal opnieuw verzorgd.
De cursus duurt zes maanden en bestaat uit:
 vijf e-learnings;
 11 workshops met nadere aandacht voor de bestudeerde lesstof, oefening van
vaardigheden en feedback daarop;
 coaching on the job: de cursisten verzorgen zelf drie workshops, onder begeleiding van
een trainer van PEP;
 een afsluitend assessment.
Bij een voldoende waardering ontvangen de deelnemers een certificaat van Menskracht 7.
In maart en september 2019 is de training gestart met een co-trainer en een oud-deelnemer
van de training. De inzet van co-trainers die zelf de training hebben gevolgd bleek een
waardevolle aanvulling te zijn. Afhankelijk van hun expertise zijn zij bij de cursus zelfstandig
of als co-trainer inzetbaar. Inmiddels zijn er 60 trainers die de training eerder hebben
gevolgd en inmiddels werkzaam zijn in het veld, die zelf trainingen geven.
Het aantal deelnemers aan deze training nam in 2019 af. Voor 2020 is besloten om geen
trainingen meer te organiseren.
2.2.3 Vrijwilligersacademie in de Wijk
Zoals eerder aangekondigd is het project Vrijwilligersacademie in de Wijk als pilot uitgevoerd
en geëvalueerd in het stadsdeel Laak, in overleg met het stadsdeel en betrokken
organisaties. In 2019 zijn zeven maatwerktrainingen verzorgd in het stadsdeel. De inzichten
en resultaten zijn inmiddels gedeeld met de gemeente. Besloten is om verdere voortgang
van de Vrijwilligersacademie in de Wijk af te laten hangen van specifieke behoeften die in
een stadsdeel opgehaald worden.
De doelstellingen die in het plan van aanpak staan beschreven zijn behaald. Centraal stond
afstemming van het cursusaanbod van de Vrijwilligersacademie op wijk-specifieke
behoeften. In Laak waren dat verbetering van werkvaardigheden, Nederlandse
taalvaardigheden en persoonlijke competenties. De overige doelstellingen waren:
 professionalisering en waardering van actieve vrijwilligers in het stadsdeel op de voor
hen relevante onderwerpen;
 samenbrengen van actieve vrijwilligers en bewoners;
 versterking van de samenwerking en verbinding tussen organisaties;
 betere benutting van het cursusaanbod van organisaties in Laak;
 vrijwilligers buiten de reeds bekende en actieve organisaties bereiken;
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zicht op het effect van een coalitie van ambassadeurs met betrekking tot een decentrale
Vrijwilligersacademie.
Een rapport met advies over de voortgang is opgesteld. De methodiekbeschrijving is daar als
apart document aan toegevoegd.

2.3 Vrijwilligerspunten
Er is bij PEP een Vrijwilligerspunt in het eigen pand aan de Riviervismarkt 2. Intercedenten
matchen er de vraag naar en het aanbod van vrijwilligerswerk. Deze taak vloeit voort uit de
functie van PEP als ondersteuner van servicepunten en van het vrijwilligerswerk in Den Haag.
Het is van groot belang dat er daarnaast informatie- en adviespunten voor vrijwilligers in de
stadsdelen aanwezig zijn. Deze verschillende Vrijwilligerspunten versterken elkaar.
PEP werkt samen met Xtra Welzijn aan de professionalisering van decentrale
Vrijwilligerspunten, gevestigd in de ServicepuntenXL. Xtra werft en selecteert vrijwilligers die
daar als intercedenten en coördinatoren werkzaam zijn. PEP ondersteunt de
Vrijwilligerspunten met relevante kennis en deskundigheid. De vrijwillige intercedenten van
Xtra krijgen daartoe een training ‘Basisvaardigheden intercedent’. Deze training bestaat uit
drie workshops. De deelnemers leren hoe zij gesprekstechnieken dienen toe te passen, hoe
te bemiddelen bij vrijwilligers en hoe hen te matchen met organisaties en vacatures.
Daarnaast wordt de intercedenten kennis bijgebracht over de website Den Haag Doet en het
bijbehorende Tulip, het customer relationship management (CRM).
PEP heeft deze training in 2019 drie keer verzorgd. PEP ondersteunt de Vrijwilligerspunten
van Xtra in de stadsdelen daarnaast met relevante kennis en deskundigheid. Andere
cursussen over matching en bemiddeling behoren tot de mogelijkheden.

2.4 Kwaliteitswaarborging
Haagse vrijwilligersorganisaties kunnen op twee manieren een keurmerk behalen, waarmee
zij laten zien kwaliteit na te streven en deze willen borgen met vrijwilligersbeleid. Het gaat
om het landelijk keurmerk Goed Geregeld en het Haags Keurmerk voor
Vrijwilligersorganisaties (HKV).
2.4.1 Goed Geregeld
Goed Geregeld is een landelijk keurmerk van het Platform Vrijwillige Inzet NOV.
Het wordt toegekend aan vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke instellingen die met
hun vrijwilligersbeleid voldoen aan door NOV opgestelde kwaliteitscriteria. PEP adviseert
Haagse organisaties over Goed Geregeld en begeleidt organisaties in het
certificeringstraject.
In 2019 heeft PEP 8 organisaties van begin tot eind begeleid bij het behalen van het
Goed Geregeld certificaat. Een deel van deze organisaties wordt (mede op verzoek van het
NOV) in clusters gecertificeerd. Dit betreft de grote welzijnsorganisaties. Hierbij werken
meerdere locaties gelijktijdig aan de certificering. In 2019 hebben zo in totaal 14 locaties het
traject doorlopen dat tot certificering leidt.
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De Ambassade van Den Haag Ontvangt het Goed Geregeld keurmerk.

2.4.2 Haags Keurmerk voor Vrijwilligersorganisaties (HKV)
Het Haags Keurmerk voor Vrijwilligersorganisaties (HKV) is ingesteld om te komen tot vitale
vrijwilligersorganisaties. Binnen het traject dat leidt naar het keurmerk krijgen zij advies,
ondersteuning en begeleiding inzake goed vrijwilligersbeleid. PEP geeft het keurmerk uit en
beoordeelt organisaties die er een aanvraag voor indienen.
In 2019 is de HKV Werkplaats gestart, die organisaties in groepsvorm begeleidt. Het proces
verloopt daardoor efficiënter, en bovendien leren de deelnemende organisaties van elkaar
en stimuleren ze elkaar. Het traject omvat vier stappen:
1. Een verkennend gesprek. Na dit gesprek besluit een organisatie om wel of niet met het
traject te starten.
2. De eigenlijke werkplaatsen, bestaande uit werksessies, e-learnings en
huiswerkopdrachten.
3. Een test in de vorm van een eindgesprek.
4. Een terugkomdag met uitreiking van het deelnamecertificaat.
Er hebben drie van deze werkplaatsen plaatsgevonden met elk drie of vier deelnemende
organisaties. In totaal hebben 11 organisaties deelgenomen aan de werkplaatsen en het
deelnamecertificaat ontvangen: Stichting Lotje, Stichting Literaturhaus Deutsche Bibliothek,
Stichting Schets, Surf & Durf, Stichting Elevator, Stichting Dutch Integration Group (atelier
Mijn Buuf), Stichting Rumi, Stichting Beauty voor de Senior, Sociaal Verhaal, Nationaal
Papoea Vereniging '95 West Nieuw Guinea en Kringloopwinkel RataPlan Den Haag.
Van deze 11 deelnemers hebben er uiteindelijk 10 het Haags Keurmerk voor
Vrijwilligersorganisaties behaald. Eén organisatie is blijven steken voor het eindgesprek.
Het is er bij deze organisatie, ondanks dat de adviseurs eraan hebben herinnerd, niet van
gekomen om het eindgesprek in te plannen.
27 vrijwilligers en bestuurders hebben de werkplaatsen gevolgd. De eindgesprekken zijn
uiteindelijk met ca. 20 vrijwilligers en bestuurders per werkplaats gevoerd. In totaal zijn er
met de drie werkplaatsen dus ca. 60 vrijwilligers en bestuurders bereikt.
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Op 25 april ontvingen Mijn Buuf, Stichting Rumi en Stichting BAB het Haags Keurmerk voor
Vrijwilligersorganisaties (HKV).

2.5 Overige projecten
PEP ondersteunt en faciliteert projecten op het gebied van advisering, ondersteuning en
netwerkversterking. Zo vindt de gemeente Den Haag het belangrijk om de Maatschappelijke
Stage (MaS) te blijven stimuleren; PEP faciliteerde en ondersteunde daarom ook in 2019
scholen bij het vergroten van de maatschappelijke betrokkenheid onder hun scholieren.
NLdoet is de grootste vrijwilligersactie die jaarlijks terugkeert en waar PEP ieder een klus
klaart voor een ander. PEP zorgt er, samen met de gemeente Den Haag, ibis-hotels en
andere partijen, voor dat vrijwilligers op de Dag van de Vrijwilliger extra in het zonnetje
worden gezet via de Haagse Vrijwilligersprijzen.
2.5.1 Maatschappelijke Stage
Sinds 2009 is PEP Maatschappelijke Stagemakelaar in Den Haag. Ondanks dat de rijkssubsidie
per 1 augustus 2015 is weggevallen, is de gemeente Den Haag de Maatschappelijke Stage
(MaS) blijven stimuleren. Voor Den Haag blijft het een belangrijk middel om de
maatschappelijke betrokkenheid onder scholieren te vergroten. De gemeente heeft PEP
gevraagd om de scholen daarbij te faciliteren en te ondersteunen.
Scholen worden met de MaS e-mailnieuwsbrief, op de website haagsestage.nl en telefonisch
geïnformeerd over de ondersteuning door PEP. Er zijn in 2019 vijf nieuwsbrieven met
informatie over de MaS naar scholen en organisaties gestuurd en er is een folder voor
docenten ontwikkeld en verspreid. Op haagsestage.nl zijn doorlopend actuele stages in de
stagebank geplaatst en is de informatie over het aanbod van PEP voor scholieren en scholen
steeds geactualiseerd. PEP heeft in 2019 zeven gastlessen gegeven aan leerlingen van
4 scholen. Daarvan waren 4 lessen de reguliere lessen ter voorbereiding op de
maatschappelijke stage. In deze lessen hebben de leerlingen onderzocht wat ze zouden
willen en kunnen doen met hun maatschappelijke stage.
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“Voor ons hoort het erbij dat onze leerlingen leren hoe het is om iets te doen voor een ander, en om
als school iets terug te doen voor de wijk. Als er ruimte is in het programma, dus als er tijd
overblijft, dan bedenken mentoren samen met organisaties in de wijk leuke activiteiten waarbij
leerlingen zich kunnen inzetten.”
-Maris College Kijkduin-

In oktober heeft PEP scholen nog eens extra benaderd met persoonlijke mailberichten.
PEP kreeg het verzoek van het Edith Stein College om een gastles te geven voor de klassen
4 havo en 4 vwo over vrijwilligerswerk in het kader van het vak
maatschappijwetenschappen. Omdat de klassieke gastlessen zijn gericht op de
voorbereiding van de maatschappelijke stage en voor de onderbouwklassen hebben wij een
geheel nieuwe gastles ontwikkeld. Aansluitend op gastlessen heeft PEP docenten
geïnformeerd over de mogelijkheden voor stages voor hun leerlingen. Ook werd PEP
benaderd met adviesvragen van leerlingen of hun ouders. Zij zijn door medewerkers van de
vacaturebank verder begeleid naar een passende stage.
Om scholen en organisaties te informeren over de Maatschappelijke Stage en de activiteiten
van PEP zijn ook de sociale media van PEP ingezet. Nieuws over de MaS voor organisaties is
opgenomen in de communicatie van PEP, zoals de reguliere nieuwsbrief, en in vier speciale
MaS nieuwsbrieven. Met een campagne (looptijd oktober-december) zijn organisaties voorts
opgeroepen om hun vacatures op haagsestage.nl te plaatsen.

In 2019 is er voor Maatschappelijke stage een folder voor docenten ontwikkeld.
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2.5.2 NLdoet 2019
Het Oranje Fonds organiseert elk jaar het tweedaagse ‘klussen’-evenement NLdoet om
burgers op een laagdrempelige manier te laten ervaren hoe leuk het is om je voor een ander
in te zetten. Op vrijdag 15 en zaterdag 16 maart 2019 vond alweer de 15e editie plaats.
Honderdduizenden mensen hebben zich die dag als vrijwilliger ingezet.
Dit gebeurde uiteraard ook in Den Haag, waar PEP de organisatie en communicatie van
NLdoet voor haar rekening nam. NLdoet is immers bij uitstek geschikt om participatie van
Haagse burgers en bedrijven bij maatschappelijke organisaties te bevorderen.
Voor de communicatie rond het evenement gebruikte PEP sociale media, nieuwsbrieven en
persberichten, maar ook bijzondere offline promotie via glasbakken en beeldschermen.
Samenwerking met Den Haag FM resulteerde in de promojingle PEP nodigt je uit en in
diverse interviews met klusaanbieders, PEP zelf en de wethouder. Ook werd een tv-verslag
van de dag gemaakt. In Den Haag vonden er ongeveer 150 klussen plaats met
1.600 vrijwilligers1.
Elk jaar organiseert PEP ook een eigen NLdoet-klus. Dit jaar werd daarvoor samengewerkt
met Florence. In het Gulden Huis werd een verwenmiddag voor de bewoners georganiseerd.
Voor de lunch werden pannenkoeken gebakken, er was een bingo met kleine cadeautjes,
vrijwilligers maakten een praatje met ouderen en schonken koffie en thee en later in de
middag werden nog Hollandse borrelhapjes gefrituurd en uitgedeeld.

Pannenkoeken bakken in het Gulden Huis tijdens NLdoet.

1

De cijfers zijn tussentijdse cijfers van NLdoet, maar door het invoeren van een nieuw systeem van NLdoet zijn
de exacte cijfers niet bekend.
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2.5.3 Haagse Vrijwilligersprijzen
Vrijwilligers zijn de onzichtbare helden van de samenleving. Vaak zetten zij zich op de
achtergrond belangeloos in voor anderen. Het is belangrijk dat zij daarvoor wel de verdiende
erkenning krijgen. Om hen en het vrijwilligerswerk in de schijnwerpers te zetten
organiseerden de gemeente Den Haag, Rudeboy Media, ibis-hotel Den Haag City Centre en
PEP de Haagse Vrijwilligersprijzen 2019. Op vrijdag 6 december zijn tijdens een feestelijk
event vijf Haagse vrijwilligers gekroond tot Haagse Vrijwilliger van 2019.
Vrijwilligersorganisaties konden hun beste vrijwilliger opgeven voor de verkiezing.
De jury nomineerde uit alle inzendingen 15 vrijwilligers en koos daar na een lang beraad
5 uit die de Haagse Vrijwilligersprijs 2019 in ontvangst mochten nemen.
De winnaars ontvingen naast de eretitel Haagse Vrijwilliger van het Jaar een bijzondere
oorkonde en een mooi persoonlijk cadeau. Ook kregen zij twee overnachtingen aangeboden
in een Ibis-hotel naar keuze in de Benelux.
Tijdens het event rond de Haagse Vrijwilligersprijzen zijn ook een eerste en tweede prijs voor
organisaties uitgereikt. Deze prijzen waren bestemd voor organisaties die er het best in
slaagden vrijwilligerswerk toegankelijk te maken voor diverse doelgroepen.
Uit de ruim 20 aanmeldingen heeft een deskundige jury 2 organisaties gekozen die de prijzen
in ontvangst mochten nemen. De eerste prijs voor Haagse organisatie van het jaar ging naar
Taal aan Zee en de tweede prijs ging naar het Haags Dierencentrum.

2.5.4 Onderzoek Binckhorst
In de Binckhorst vindt grootstedelijke gebiedsontwikkeling plaats. Een omvangrijk
onderzoek, uitgevoerd door de Universiteit Leiden, de Erasmus Universiteit Rotterdam, de
Universiteit Wageningen en de TU Delft, bestudeert hoe deze gebiedsontwikkeling circulair
kan plaatsvinden. Dit houdt in dat er zo min mogelijk afval wordt geproduceerd en dat
materialen en grondstoffen zoveel mogelijk worden hergebruikt. PEP is betrokken bij de
onderzoeksdeellijn ‘community building en burgerparticipatie’, in samenwerking met de
Erasmus Universiteit. Dit deel van het onderzoek richt zich op het ‘civil society’-aspect van
een circulaire economie en circulaire gebiedsontwikkeling, oftewel de mogelijkheden voor
participatie door en initiatieven van burgers in het gebied.
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2.5.5 Vrijwilligersorganisaties en (bijna-) gepensioneerden
In samenwerking met Movisie verricht PEP onderzoek onder (bijna-) gepensioneerden. Doel
is te weten te komen hoe deze doelgroep naar vrijwilligerswerk kijkt, en wat het
(toekomstige) pensioen daar voor invloed op heeft. PEP wil daarnaast nagaan hoe
maatschappelijke organisaties naar deze doelgroep kijken. De resultaten van dit onderzoek
moeten zowel organisaties als de gemeente Den Haag een beter beeld geven van de
verhouding tussen (bijna-)gepensioneerden en vrijwilligerswerk.
Eind 2019 is vanuit dit onderzoek een enquête uitgezet, waarop ondertussen al meer dan
400 reacties zijn gekomen. Daarnaast zijn er voor begin 2020 focusgroepen gepland.
2.5.6 The World in Your Classroom
Binnen het project ‘The World in Your Classroom: International Guest Lectures’ verzorgden
internationale bewoners van de regio Haaglanden in 2018 als vrijwilliger gastcolleges over
hun land van herkomst en hun cultuur op plaatselijke middelbare scholen.
Er zijn gastcolleges ontwikkeld in het Engels en conversatielessen in het Spaans, Duits,
Chinees (Mandarijn) en Frans. De gastlessen zijn gegeven op 15 middelbare scholen en één
mbo-instelling. Ook De Haagse Hogeschool was benaderd, maar deze toonde geen interesse.
Er zijn in totaal 170 gastlessen verzorgd door 87 internationals.
The World in Your Classroom (‘De wereld in je klaslokaal’) was een directe vorm van
betekenisvolle, culturele uitwisseling en stimuleerde een positief imago van immigranten en
expats. De deelnemende internationals werden bovendien pedagogisch getraind voor hun
gastcolleges, zodat deze ervaring voor hen extra verrijkend was.
Voor de uitvoering van The World in Your Classroom in 2018 heeft PEP destijds een subsidie
van de gemeente Den Haag ontvangen. De werkzaamheden binnen het project zijn echter
niet volledig afgerond in 2018, mede doordat een schooljaar doorliep na het einde van het
kalenderjaar. Begin 2019 is na een formeel verzoek echter besloten dat PEP een deel van de
subsidie ten bedrage van maximaal € 5.000 mocht doorschuiven naar het kalender- en
subsidiejaar 2019 voor afrondende activiteiten.
Op 10 december 2019 is de gastlesperiode afgesloten met een bedankborrel. Het
promotiemateriaal is onder de aandacht gebracht van mogelijke geïnteresseerden.
De website www.theworldinyourclassroom.nl is up-to-date gehouden en bestaat nog altijd
zodat dit project ook nog een ‘afterlife’ heeft.
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3 Informele zorg
80 procent van de zorg die in Nederland wordt geboden is informele zorg – mantelzorg of
zorg door vrijwilligers. Informele en formele zorg raken elkaar echter voortdurend. Het is
voor zorgverleners en zorgvragers van belang dat er samenhang en samenwerking tussen
hen bestaat. De programmalijn Informele zorg van PEP draagt daaraan bij door middel van
adviesgesprekken met organisaties, training van professionals, ondersteuning van platforms
en activiteiten voor organisaties rond informele zorg en mantelzorgers.
Informele zorgverleners moeten verder relevante informatie over de vervulling van hun
zorgtaak en ondersteuning daarbij eenvoudig kunnen vinden. Essentieel is vooral te
voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken. Daarvoor staan hen respijtzorg en
mogelijkheden voor de combinatie van mantelzorg met werk of studie ten dienste.
In Den Haag zijn meer dan 90.000 mantelzorgers. Het belang van hun inzet is dus groot.

3.1 Organisatieondersteuning
PEP is strategisch adviespartner voor formele en informele zorgorganisaties die zich met
mantelzorg bezighouden. Binnen het netwerk van zulke organisaties verspreidt PEP kennis
en informatie met betrekking tot mantelzorg. Dat gebeurt onder andere met
adviestrajecten.
In 2019 heeft PEP bijvoorbeeld de gemeente Den Haag geadviseerd over de update van de
Respijtkaart. Deze kaart geeft een overzicht van het Haagse respijtaanbod, voor de gehele
stad en per stadsdeel. Ook zijn er afspraken gemaakt om te kijken naar het Haags
Hulpkompas, een online hulpmiddel dat met een chatbot informatie en advies geeft over
zorg en ondersteuning. Aan de GGD is voorlichting gegeven over het werven en inzetten van
voorlichters die ouderenmishandeling binnen migrantengemeenschappen bespreken.
Met De Haagse Hogeschool is een project ‘In gesprek met ouderen over eten’ uitgevoerd.
PEP en Voorall hebben afspraken gemaakt over wederzijdse versterking bij elkaars
projecten. Daarnaast is in samenwerking met twee huisartspraktijken specifieke informatie
verspreid over GGZ-mantelzorgers en -ondersteuning in Den Haag. Voor informele zorg zijn
er in totaal zijn er 121 adviesgesprekken gevoerd.
3.1.1 Bijeenkomsten formele – informele zorg
Ondersteuning van mantelzorgers moet in de visie van de gemeente Den Haag gebaseerd
zijn op formele zorg die de informele zorg aanvullen, waarbij de juiste balans tussen die
twee wezenlijk is. Daarom is het van belang zicht te hebben op alle partners in het formele
en informele circuit. Samen met hen kan dan worden gezocht naar passende zorg en/of
ondersteuning.
Netwerkcafés
In 2019 heeft PEP partijen uit de formele en informele zorg bij elkaar gebracht tijdens
netwerkcafés. De bijeenkomsten werden ondersteund door een begeleidingsgroep met
vertegenwoordigers van het informele en formele zorgveld. Deze groep is drie keer
bijeengekomen.
Er hebben vier netwerkcafés plaatsgevonden in vier verschillende stadsdelen: Centrum,
Escamp, Haagse Hout en Laak. Gemiddeld trokken ze 27 deelnemers. Het publiek was divers
samengesteld per bijeenkomst, met soms een bijeenkomst een iets grotere opkomst uit de
formele of juist de informele zorg. Thema’s die aan de orde kwamen waren dementie,
eenzaamheid, intramurale samenwerking en gezonde voeding.
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Belangrijk bleek de aanwezigheid van een keynotespreker die de grote lijn van een
onderwerp kon aangeven. Daarnaast werden er twee initiatieven onder de aandacht
gebracht Tevens heeft PEP een presentatie verzorgd over de stand van zaken van het
onderzoek naar de aansluiting tussen formele en informele zorg. Daarbinnen zijn
30 interviews gehouden en 6 focusgroepen georganiseerd. De definitieve resultaten worden
in 2020 gepresenteerd.
De netwerkcafés bevielen goed en ook in 2020 zullen er vier plaatsvinden.

Netwerkcafés Formeel en informeel bij Stads Oase Spinozahof en Evita Lokaal
3.1.2 Dialoog over eten
Eten kan een wezenlijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven voor thuiswonende
ouderen. Onder hen komen problemen rond de voeding echter veelvuldig en steeds vaker
voor.
Het lectoraat Mantelzorg en de opleiding Voeding en Diëtetiek van De Haagse Hogeschool
voerden in 2019 samen met o.a. diëtistenpraktijk VodiService, ontwerpbureau Cocreatives
en PEP een project uit om de dialoog over eten tussen ouderen, zorgprofessionals en
mantelzorgers te bevorderen. ‘Eten’ staat dan voor voedselkeuze en menu, boodschappen
doen, voedselbereiding, de maaltijd zelf en de setting van de maaltijd. Binnen het project
werden tools ontwikkeld die professionals, mantelzorgers of vrijwilligers helpen in gesprek
te gaan met ouderen over ‘het eten’. Over dit project werd op 19 september een
bijeenkomst georganiseerd. De resultaten van het project werden besproken en daarna
gingen de 30 deelnemers aan de slag met de ontwikkelde tools.
3.1.3 Divers Den Haag
In Den Haag zijn mantelzorgers met allerlei verschillende culturele achtergronden actief.
Het netwerk Divers Den Haag beoogt binnen organisaties die met mantelzorgers
samenwerken de aandacht voor cultuursensitiviteit te vergroten. Van Divers Den Haag
maken Haagse organisaties in het sociale domein en actieve mensen daarbinnen deel uit.
PEP stemt met Divers Den Haag af welke mogelijkheden er zijn in het trainingsaanbod.
Met de Vrijwilligersacademie biedt PEP alvast een plek waar Divers Den Haag een brede
doelgroep kan bereiken. In 2019 is in samenwerking met Divers Den Haag ook een begin
gemaakt met de leergang ‘Diversiteit & Sensitiviteit’. PEP en Divers Den Haag willen
cliëntenraden hiermee beter uitrusten, zodat zij kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van
diversiteitssensitiviteit en inclusie bij Haagse organisaties. De leergang wordt inmiddels via
de Vrijwilligersacademie aangeboden.
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3.1.4 Diversiteit informele zorg
Mantelzorgers vormen een zeer diverse doelgroep. Er zijn bijvoorbeeld mantelzorgers van
mensen met niet-aangeboren hersenletsel, mantelzorgers voor mensen met GGZproblematiek, mantelzorgers met een migratieachtergrond, jonge mantelzorgers en
werkende mantelzorgers. Ook combinaties hiervan komen voor. De zorgzwaarte is onder
hen ook zeer verschillend. Bij sommige mantelzorgers is de kans op overbelasting groter
doordat de zorg die zij bieden langdurig, complex en intensief kan zijn.
In 2019 zijn twee bijeenkomsten georganiseerd over diversiteit en mantelzorg. Op 4 juli vond
in Wijkcentrum Escampade een lunchbijeenkomst plaats voor professionals die met
mantelzorgers werken. Zij deelden ervaringen over het beter bereiken, ondersteunen en
met elkaar verbinden van mantelzorgers. Ook een onderzoek van PEP naar de behoeften van
migranten-mantelzorgers in Den Haag stond op de agenda. Tijdens de bijeenkomst zijn de
inzichten uit dat onderzoek gedeeld. Daarnaast werden effectieve interventies en projecten
met elkaar uitgewisseld en konden de deelnemers netwerken en informeel kennis
uitwisselen. Dezelfde bijeenkomst, voor een andere groep, werd georganiseerd op vrijdag
6 december bij Wij Weimar.
Op woensdag 13 november heeft PEP in samenwerking met het ouderenwerk van Xtra een
ontbijtsessie voor vrouwelijke mantelzorgers georganiseerd. Daar hebben er ruim 15 van
hen aan deelgenomen. De behoeften van vrouwelijke mantelzorgers (vooral spilzorgers van
Marokkaanse en Turkse afkomst die de weg naar ondersteuning nog niet weten te vinden)
zijn besproken.
In oktober en november heeft PEP 12 vertrouwenspersonen uit de Hindoestaanse
gemeenschap getraind in samenwerking met de federatie van Hindoestaanse sociaalculturele organisaties Eekta. Deze vertrouwenspersonen adviseren en ondersteunen
mantelzorgers binnen de Hindoestaanse gemeenschap en zijn als geestelijke verzorgers
actief binnen mandirs. De deelnemers waren erg tevreden over deze training en willen ook
een vervolg ervan met verdieping in 2020.

3.2 Training
Binnen het programma Informele zorg verzorgt PEP trainingen voor professionals van
maatschappelijke- en zorgorganisaties, zowel inhoudelijk als op het gebied van
competentieontwikkeling. Onderwerpen zijn o.a. herkenning van overbelaste mantelzorgers,
respijtzorg en het samenspel tussen een zorgprofessional en een zorgvrijwilliger.
De trainingen kunnen specifiek zijn, zoals maatwerktrainingen aan (in)formele
zorgorganisaties, welzijnsorganisaties en vrijwilligersorganisaties of e-learnings.
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In 2019 zijn er 22 trainingen en inspiratiebijeenkomsten voor professionals en
sleutelpersonen georganiseerd:
 2 trainingen van 4 dagdelen over de methode familiezorg, met een totaal bereik van
20 professionals. PEP is gecertificeerd en mag deze trainingen verzorgen.
 5 trainingen over ontspoorde mantelzorg en ouderenmishandelingen, in samenwerking
met de GGD en Voor welzijn, met in totaal 35 deelnemers.
 4 trainingen voor vertrouwenspersonen in de zorg, waar ongeveer
50 vertrouwenspersonen aan hebben deelgenomen.
 2 trainingen interculturele communicatie met in totaal ongeveer 20 deelnemers.
 Een dagtraining over waarden rond voeding, in samenwerking met De Haagse
Hogeschool, voor 15 deelnemers.
 Trainingen voor vrijwilligers in de zorg in het kader van de zorgcommunity, met
acht deelnemers.
 Op 6 december was er een bijeenkomst over kleurrijke mantelzorg voor sleutelpersonen
en zelforganisatie uit Segbroek, in samen samenwerking met stichting Zorgen voor
Morgen. In totaal waren er 24 deelnemers aanwezig.
 Een e-learning over diversiteit en sensitiviteit.
 Drie e-learnings: Oog voor mantelzorgers, Herken de jonge mantelzorger en Werk
maken van werkende mantelzorgers. Deze e-learnings zijn goed geraadpleegd
(zie 5.6.2).

3.3 Netwerkversterking
PEP heeft in 2019 weer geparticipeerd in netwerken zoals het Platform Zorgzaam uit
overtuiging en de werkgroep Divers Den Haag (zie 3.1.4).
Ook ondersteunt PEP al sinds 2017 mantelzorgpanels teneinde permanent in contact te zijn
met mantelzorgers uit de stad. Als kenners van de praktijk en ervaringsdeskundigen delen zij
hun ervaringen en toetsen zij oplossingen voor knelpunten binnen hun eigen situatie.
Dit komt de toegankelijkheid en kwaliteit van projecten ter verbetering van de
mantelzorgondersteuning ten goede. Deze panels borgen bovendien dat de stem van de
mantelzorger zelf wordt gehoord.
PEP heeft ook in 2019 een panel van mantelzorgers geworven en gecoördineerd.
Het bestond uit 32 mantelzorgers met een zo breed mogelijke achtergrond.
Zij zijn geraadpleegd voor en ingezet bij de volgende projecten en activiteiten:
 focusgroep Digitale informatievoorziening;
 inspiratiebijeenkomst Werk en mantelzorg;
 evaluatie van de webwinkel;
 bijwonen van en meepraten tijdens het televisieprogramma De publieke tribune van
Omroep Human;
 lunchbijeenkomst in het kader van de Dag van de Mantelzorg.

“Ik wil zeker ook in 2020 lid zijn van het Mantelzorg Panellid. Ik vind het fijn om mijn persoonlijke
mantelzorg ervaring te gebruiken als panellid”

-Mantelzorg Panellid-
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3.3.1 Platform Zorgvrijwilligers
PEP is verantwoordelijk voor de inhoudelijke en secretariële ondersteuning van het
Platform Zorgvrijwilligers Den Haag. Dit platform is een samenwerkingsverband van
organisaties voor zorg door vrijwilligers in Den Haag. Vrijwilligerszorg is (volgens de definitie
van MantelzorgNL) de persoonlijke zorg en ondersteuning door vrijwilligers aan mensen in
kwetsbare situaties. Deze vrijwilligers verlenen deze zorg belangeloos en onbetaald, omdat
ze er zelf voor kiezen. Zij doen dit vaak een-op-een en op vastgestelde tijden: van een paar
uur tot meerdere dagen per week of per maand.
De volgende organisaties nemen deel aan het platform: De Zonnebloem, Stek Den Haag,
Humanitas Haagland, Vrijwilligers Terminale Zorg, Mara, Reakt Vriendendienst, Mentorschap
Haag en Rijn, Straat Consulaat, Vitalis, Buddy Netwerk, Plus Groep, Vivaldi, VTV, Kompassie,
De Luisterlijn en Stichting Levensboeken. In 2019 heeft het platform zes keer vergaderd.
Daarnaast vond er een bijeenkomst over werving van vrijwilligers en een bijeenkomst met
wethouder Kavita Parbhudayal plaats.
Op maandag 1 april werd een werkbijeenkomst georganiseerd over het aanboren van
nieuwe doelgroepen. Hoe kan een organisatie jongeren, mensen met een andere culturele
achtergrond of mensen met een beperking aan zich binden met het oog op vrijwillige inzet?
PEP verzorgde een presentatie over de laatste trends in vrijwilligersland en ontwikkelingen
in de samenleving. Daarna gingen drie groepen een dialoog aan over nieuwe doelgroepen
voor vrijwilligerswerk. Hoe zijn zij te bereiken en te binden en wat betekent dit voor
(de inrichting van) een vrijwilligersorganisatie?
Op maandag 13 mei sprak een delegatie van het Platform Zorgvrijwilligers met wethouder
Kavita Parbhudayal van Zorg, Jeugd, Volksgezondheid en Sport en medewerkers van de
gemeente. Enkele gespreksonderwerpen raakten aan het algemeen belang van goede zorg
voor de inwoners. De delegatie had deze onderwerpen vooraf voorbereid en kon tijdens het
gesprek nader ingaan op de achtergronden. Daarnaast werd aan de wethouder gevraagd
naar de uitdagingen die zij zelf ziet.

Platform Zorgvrijwilligers en wethouder Kavita Parbhudayal.
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3.3.2 Taskforce Mantelzorg
De Taskforce Mantelzorg ondersteunt sinds 2013 overbelaste mantelzorgers in Den Haag.
Het onderhouden van de kwaliteit van deze ondersteuning en de kernactiviteiten ter zake
(signaleren van overbelasting en informeren over ondersteuning) is elk jaar het voornaamste
doel van de Taskforce. Aan de Taskforce nemen HWW Zorg, Woonzorgcentra Haaglanden,
Florence, de Respect Zorggroep en Evita Lokaal deel. PEP heeft in 2019 zowel de inhoudelijke
als secretariële ondersteuning van de Taskforce verzorgd. Er hebben vijf bijeenkomsten
plaatsgevonden. Daarnaast is gewerkt aan een visiedocument over de toekomst van de
Taskforce en is aandacht besteed aan het verantwoordingsformulier.

3.4 Kwaliteitswaarborging
3.4.1 Werk en Mantelzorg
Eén op de vier werknemers is mantelzorger. Werkgevers met een goed
mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid hebben minder ziekteverzuim en ziektekosten.
Daarnaast draagt een dergelijk beleid bij aan de tevredenheid, betrokkenheid, inzetbaarheid
en vitaliteit van werknemers met mantelzorgtaken.
Werkgevers die een mantelzorgvriendelijk beleid voeren kunnen de erkenning ‘Wij werken
mantelzorgvriendelijk’ krijgen. Deze erkenning is een formele blijk van waardering en
bevestiging dat een werkgever daadwerkelijk aandacht heeft voor het combineren van werk
en mantelzorg. PEP kan werkgevers ondersteuning bieden bij het verkrijgen van deze
erkenning.
PEP heeft het project ‘Mantelzorg werkt!’ opgezet om Haagse werkgevers te informeren
over het thema mantelzorg en werk en hen zo mogelijk tot actie binnen hun bedrijf te
bewegen. In 2019 hebben rond dit thema twee bijeenkomsten Mantelzorg werkt
plaatsgevonden. Op 27 mei organiseerde PEP in samenwerking met de
Stichting Werk & Mantelzorg een inspiratiebijeenkomst ‘Mantelzorgvriendelijk beleid’ voor
werkgevers. Daarbij waren zowel werkgevers als mantelzorgende werknemers aanwezig, die
er ook aan het woord kwamen. Naast een plenair programma werden er twee workshops
verzorgd: ‘Positieve mantelzorgstrategieën’ en ‘Intervisie voor erkende organisaties
(mantelzorgvriendelijk beleid)’. De andere bijeenkomst betrof een workshop voor werkende
mantelzorgers.
“Ik ben mantelzorger en werkgever. Voor kleinere werkgevers, zoals ikzelf, is het lastig om
flexibel om te gaan met mantelzorgers (ook al ben ik zelf mantelzorger). Er zijn niet
voldoende collega’s die de taken kunnen opvangen van een mantelzorgende werknemer.
Het kost geld en tijd om zoiets op te vangen.”
- Een deelnemer aan de inspiratiebijeenkomstRuim 50 werkgevers zijn benaderd om geïnformeerd te worden over en op te gaan voor het
behalen van de erkenning. Eén werkgever is gestart met het traject naar de erkenning.
Vier werkgevers hebben aangegeven in 2020 aan de slag te gaan met het opzetten van een
mantelzorgvriendelijk beleid. Twee werkgevers die het traject in 2018 zijn gestart, maar het
door omstandigheden in 2019 moesten onderbreken, hebben aangegeven er in 2020 verder
mee te gaan. Eén werkgever is door PEP in 2019 verder begeleid naar een
mantelzorgvriendelijk beleid, maar heeft besloten de erkenning niet aan te vragen.
Deze zal zich in 2020 wel elk halfjaar laten adviseren door PEP.
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Reeds erkende werkgevers zijn benaderd met het aanbod van PEP om hen verder te
adviseren naar behoefte.
2019 heeft dus geen erkenning opgeleverd, maar wel contacten met werkgevers die de
ambitie daartoe hebben. In samenwerking met de Stichting Werk en Mantelzorg zal PEP
organisaties en bedrijven in 2020 met hernieuwde energie informeren over en
enthousiasmeren voor mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid. Activering tot en
ondersteuning bij het behalen van de erkenning ‘Wij werken mantelzorgvriendelijk’ maakt
daar deel van uit. In januari/februari 2020 zal nadere afstemming plaatsvinden tussen de
gemeente, PEP en de Stichting Werk en Mantelzorg over de aanpak en invulling van het
project.

4 Emancipatie
Het programma emancipatie van PEP heeft in 2019 een succesvolle bijdrage geleverd aan de
viering van Internationale Vrouwendag 2019 in Den Haag. In 2019 was het precies 100 jaar
geleden dat vrouwen in Nederland kiesrecht kregen. Tijdens de Haagse viering van de Week
van de Vrouw en bij de uitreiking van de Parels en de Kartiniprijs is hierbij stilgestaan.
Ook in 2019 konden organisaties en initiatieven bij PEP terecht voor advies en ondersteuning
inzake emancipatie. PEP is strategisch adviespartner geweest voor diverse
emancipatievraagstukken die binnen de gemeente aan de orde zijn. De Haagse Maatschap
heeft zich beziggehouden met de doorstroming van vrouwen naar opleiding en werk.
Het Haags Emancipatie Netwerk is blijven werken aan de activering en participatie van
vrouwen in Den Haag en dat het op de agenda staat.

4.1 Organisatieondersteuning
PEP is er om organisaties en initiatieven die zich inzetten voor emancipatie verder te helpen
met persoonlijk en/of strategisch advies over vraagstukken waarmee zij te maken krijgen.
Bij de PEP Helpdesk aan de Riviervismarkt (zie 1.1.2) kan iedereen terecht met vragen over
onder andere emancipatie. PEP verzamelt zo informatie en adviseert de gemeente over
emancipatie. Zo heeft PEP in totaal 169 adviesgesprekken gevoerd.

31

4.1.1 Persoonlijk advies
PEP heeft Haagse organisaties actief bijgestaan met consultatierondes inzake de nieuw op te
stellen Haagse nota emancipatiebeleid. De adviseurs van PEP hebben een bijdrage geleverd
aan vier interactieve beleidssessies in het kader van deze nota.
4.1.2 Viering Internationale Vrouwendag
8 maart is Internationale Vrouwendag. Op deze dag wordt jaarlijks wereldwijd stilgestaan bij
de emancipatie van vrouwen. In Den Haag was de week van 4 tot en met 8 maart
uitgeroepen tot Week van de Vrouw. In deze week hebben 5 inspirerende en motiverende
avonden plaatsgevonden met verschillende programma’s, die allemaal aansloten bij de
viering van 100 jaar vrouwenkiesrecht.
Er waren workshops, lezingen, tentoonstellingen, films en volop ontmoeting en inspiratie.
Net als de voorgaande edities werd dit evenement georganiseerd samen met vele
organisaties, initiatieven en actieve Haagse burgers die bezig zijn met emancipatiethema’s.
PEP maakte deel uit van deze werkgroep Internationale Vrouwendag en heeft voorts de
uitreikingen van de Kartiniprijs en de Parels in deze week (zie 4.1.3 en 4.1.4) georganiseerd.
Ook heeft PEP in de Week van de Vrouw een eigen inhoudelijke bijdrage geleverd met een
workshop ‘Geef je carrière een boost met een Mastermindgroep’.
4.1.3 Kartiniprijs
In de Week van de Vrouw zijn de Haagse Parels en de Kartiniprijs voor 2019 uitgereikt.
Deze worden toegekend aan Haagse burgers die zich onvermoeibaar inzetten voor en een
bijdrage leveren aan de emancipatie van vrouwen en meisjes in de stad.
Op vrijdag 8 maart, tijdens Internationale Vrouwendag, werd de Kartiniprijs 2019 in het
ontmoetings- en evenementencentrum Bazaar of Ideas uitgereikt aan Fatma Süslü-Yigittürk
met haar initiatief ‘De Moederklas’. Met De Moederklas zorgt Fatma ervoor dat moeders
met kleine kinderen toch onderwijs kunnen volgen. De twee andere genomineerden waren
Hafida Amajoud, die zich met het project ‘Bouwstenen naar een participerende toekomst’
inzet voor de Schilderswijk, en Salima Kharkhache, die aan emancipatie en participatie werkt
via Ouders Ontmoeten Ouders Migranten (OOOM, een organisatie voor de empowerment
van migrantenouders met een zorgkind). Fatma Süslü-Yigittürk kreeg de Kartiniprijs uit
handen van wethouder Bert van Alphen. Zij ontving daarnaast een oorkonde en een cheque
van € 2.500.

Fatma Süslü-Yigittürk ontvangt de Kartiniprijs 2019 uit handen van
wethouder Bert van Alphen
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4.1.4 Parels
Op maandag 4 maart, aan het begin van de Haagse Week van de Vrouw, zijn 16 Haagse
burgers in het zonnetje gezet en bekroond met een Parel, als dank voor hun bijdragen aan
de emancipatie van vrouwen en/of meisjes in Den Haag. Uit handen van wethouder Bert van
Alphen kregen ze de Parel in de vorm van een oorkonde. De bijeenkomst in de Bazaar of
Ideas trok meer dan 200 bezoekers.

Alle Haagse Parels 2019 en wethouder Bert van Alpen
4.1.5 Mix & Match vrijwilligersevent in Caribische sferen
Op zaterdag 30 maart organiseerde PEP in samenwerking met OCAN (landelijke
vrijwilligersorganisatie voor positieverbetering van Caribische Nederlanders), het Haags
Antilliaans-Arubaans Beraad (HAAB) en het Platform Antilliaanse en Arubaanse organisaties
een uniek mix & match event voor vrijwilligers en organisaties. De zeventien organisaties van
het Platform presenteerden zich daar in een stand aan Den Haag. Het event trok bijna
200 bezoekers die er kennismaakten met de besturen en overige vrijwilligers. Zij gingen met
elkaar in gesprek over activiteiten, doelgroep, projecten en vrijwilligersvacatures. Een
theatergroep bracht de do’s en don’ts van het vrijwilligerswerk kritisch maar humoristisch in
beeld met interactieve sketches waaraan het publiek kon deelnemen. Er was ook volop
gelegenheid om te proeven van Caribische sfeer in de vorm van muziek, zang, eten en
entertainment.
Met de organisatie van dit mix & match event wilden de organisaties van het Platform laten
zien klaar te zijn voor het werven van nieuwe Haagse vrijwilligers. Zij werden voor hun
ambitie uitdrukkelijk bedankt door wethouder Kavita Parbhudayal: ‘Den Haag kent
13.000 inwoners van Caribische afkomt. De samenleving is ook voor hen ingewikkeld en kent
vele uitdagingen, zoals vergrijzing en jeugdhulpverlening. Het vrijwilligerswerk en
vrijwilligersorganisaties kunnen daar op een prachtige manier een rol in spelen.’
De plaatsvervangend gevolmachtigd minister van Curaçao, Eunice Eisden, sprak lovende
woorden over de participatie van de organisaties: ‘Als we samenwerken, staan we stevig als
vrijwilligersorganisaties en openen we ook deuren naar de reguliere
hulpverleningsorganisaties.’
In de aanloop naar het event heeft PEP mede bijgedragen aan de strategieontwikkeling en
professionalisering van deze vrijwilligersorganisaties door studiedagen te organiseren.
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4.1.6 Effectiviteitstool emancipatie
Het nieuwe coalitieakkoord van Den Haag, Samen voor de stad, benoemt een aantal
aandachtspunten inzake emancipatie:
1. Mensen met een beperking
2. Vrouwenemancipatie
3. LHBTI+
In de gemeentelijke visie op emancipatie nemen economische zelfstandigheid van vrouwen
en maatschappelijke participatie een belangrijke plaats in. Extra aandacht is er voor vrouwen
met een niet-westerse migratieachtergrond, en voor het emancipatieproces van mannen.
Het is van belang dat activiteiten die aan dit thema zijn gekoppeld zo effectief mogelijk
worden uitgevoerd. PEP heeft daartoe een effectiviteitstool ontwikkeld. Bij wijze van pilot is
deze tool gericht op activiteiten rond het aandachtspunt vrouwenemancipatie. De tool geeft
schematisch weer hoe organisaties daar doeltreffend en doelmatig een bijdrage aan kunnen
leveren.

4.2 Trainingen
Binnen het domein emancipatie zou PEP in 2019 tien trainingen organiseren. Dat zijn er
uiteindelijk in totaal 20 geworden. Bij de samenstelling van dit pakket is ook gereageerd op
vragen en behoeften uit het veld. Zo is bij PEP het verzoek binnengekomen om meer
aandacht te besteden aan diversiteitssensitief werken. Ook op het gebied van
vrouwenemancipatie en personal branding zijn trainingen en workshops georganiseerd.
Inschrijving voor deze trainingen verliep via de Den Haag Doet Vrijwilligersacademie.
Trainingen diversiteit en emancipatie
Er was in 2019 veel belangstelling voor trainingen rond het begrip diversiteit.
Ruim 180 professionals en vrijwilligers hebben deelgenomen aan trainingen interculturele
communicatie en workshops diversiteit. Ook De Haagse Hogeschool, het ROC en Hogeschool
Inholland vroegen PEP om gastlezingen te verzorgen over o.a. diversiteitscompetenties en
superdiversiteit. Ze zijn naar tevredenheid van deze onderwijsinstellingen uitgevoerd.
PEP en Divers Den Haag hebben hun aanbod aan trainingen en bijeenkomsten gezamenlijk
afgestemd. Zo heeft PEP de leergang diversiteit en sensitiviteit, aangeboden door
Baukje Prins en Divers Den Haag, en deze via de Vrijwilligersacademie gepromoot. Daarnaast
hebben PEP en Divers Den Haag samen een training rond diversiteit voor de cliëntenraden in
het sociale domein opgezet. Deze training zal in maart 2020 als pilot worden uitgevoerd.
In samenwerking met Marten Bos, een autoriteit op het gebied van diversiteit, is voor een
aantal eerstelijns professionals en vrijwilligers een vervolgtraining verzorgd over de
methodiek diversiteitskaarten. PEP heeft in april meegedaan aan een inspiratieweek voor
trainers en coaches op het gebied van diversiteit en intersectionaliteit (ondervinding van
discriminatie en onderdrukking door individuen op grond van een veelvoud van factoren).
Deze inspiratieweek is georganiseerd door Marten Bos.
PEP heeft tevens deelgenomen aan het mannenweekend verzorgd door Emancipator, een
organisatie die zich bezighoudt met mannen en emancipatie. Tijdens dit trainingsweekend
voor mannen stond genderdiversiteit centraal.
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4.2.1 Workshop ‘Vrouwenemancipatie’
In 2019 heeft PEP drie keer de workshop ‘Vrouwenemancipatie’ verzorgd voor Centrum
1622. De jongeren die aan de workshop deelnamen, totaal 30, worden door Centrum 1622
begeleid om changemakers te worden – jonge burgers die een bijdrage gaan leveren aan het
tegengaan van ongelijkheid tussen mannen en vrouwen c.q. jongens en meiden. In deze
workshop kregen zij een beeld van de vrouwenemancipatie vanaf de eerste feministische
golf rond 1900 tot nu.
Tevens is PEP met de deelnemers in gesprek gegaan over de emancipatiethema’s die nu
(nog) actueel zijn, welke invloed deze hebben op hun eigen leven en welke oplossingen zij
zien voor knelpunten inzake:
 werk en inkomen;
 arbeidsparticipatie en zorg;
 geweld tegen vrouwen en meisjes;
 vrouwen in de politiek en in de media.
4.2.2 Inspiration Friday
PEP organiseerde in 2019 voor Haagse besturen, actieve vrijwilligers en beroepskrachten een
aantal inspiratiebijeenkomsten onder de werktitel ‘Inspiration Friday’. Binnen dit concept
krijgen bekende sprekers en innovators op een vrijdagmiddag het podium om hun kennis te
delen met de deelnemers op het gebied van emancipatie en diversiteit. Coach en trainer
Sara Bruinsma verzorgde bijvoorbeeld op 12 juli een training over presenteren en
(organisatie)communicatie. Daarnaast waren er workshops over personal branding van
Janet Jantz, een training ‘Imagine’ door Patrick Engels van Emancipator en een bijeenkomst
over fondsenwerving verzorgd door Fonds 1818. Alle edities van de Inspiration Friday
werden druk bezocht met gemiddeld 35 bezoekers per bijeenkomst. Zij beoordeelden de
bijeenkomsten gemiddeld met het ‘rapportcijfer’ 8. Uit de feedback van de deelnemers valt
op te maken dat de Inspiration Fridays tegemoetkomen aan een behoefte aan meer
workshops rond persoonlijke ontwikkeling. Voor velen was het een gelegenheid nieuwe
kennis en vaardigheden op te doen en ook om samenwerkingsrelaties aan te gaan.
4.2.3 Workshop Projectmanagement voor vrouwenorganisaties
In 2019 heeft PEP de workshop ‘Projectmanagement voor vrouwenorganisaties’ één keer
verzorgd voor een groep in Laak. Het ging om een groep professionals en vrijwilligers die
betrokken is bij organisaties die zich inzetten voor de versterking van vrouwen en meisjes.
In deze workshop leerden zij hoe een project uit te voeren, te managen en tot een goed
einde te brengen (planning, budget, afspraken, verwachtingen). De workshop kwam tot
stand in samenwerking met Trefpunt Vliethage.
Van juni t/m september liep in Laak tevens een pilot, waarin cursussen van PEP in het
stadsdeel werden gegeven (zie Vrijwilligersacademie in de Wijk, 2.2.3).

4.3 Netwerkversterking
Het programma emancipatie van PEP stimuleert initiatieven om Haagse inwoners met een
niet-Nederlandse achtergrond, vrouwen en organisaties met elkaar in contact te laten
komen. Daarmee kunnen zij hun netwerk verbreden en hun kansen vergroten. Het is van
groot belang zoveel mogelijk organisaties en initiatieven op dit vlak samen te brengen in
platforms als De Haagse Maatschap en het Haags Emancipatie Netwerk (HEN).
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Elke organisatie heeft eigen expertise en een achterban, die samen een stukje vormen van
een puzzel.
4.3.1 De Haagse Maatschap
In De Haagse Maatschap werken organisaties samen aan doorstroming van vrouwen naar
opleiding en werk. PEP is verantwoordelijk voor het projectleiderschap en de secretariële
ondersteuning van De Haagse Maatschap. Het platform wordt aangestuurd door een
stuurgroep met vertegenwoordigers van actieve netwerkpartners.
Daarnaast waren projectgroepen actief met het uitwerken van concrete oplossingsrichtingen
voor vraagstukken en knelpunten, zoals kinderopvang voor vrouwen die korte
scholingstrajecten volgen en doorstroming naar (leer)werktrajecten. En dat alles met
resultaat.
In 2019 stond er een stedelijke infrastructuur die de basis vormt voor doorstroming van
vrouwen naar opleiding en werk. Aan de hand van de participatieladder van de VNG zijn
afspraken gemaakt tussen organisaties over verantwoordelijkheden en werkzaamheden.
Hierdoor zijn overlap en hiaten, vooral tussen trede 4 (onbetaald werk) en trede 5
(betaald werk met ondersteuning), teruggedrongen. Doordat de verschillende gemeentelijke
diensten en instellingen de participatieladder nu ook als hulpmiddel gebruiken, is het
bovendien gemakkelijker om in beleid te sturen op doorstroming.
Er zijn diverse kennissessies en inspiratiebijeenkomsten georganiseerd voor Haagse
beroepskrachten en vrijwilligers die vrouwen naar opleiding en werk leiden en begeleiden.
Zo vond op 30 oktober een inspiratiebijeenkomst plaats in het teken van economische
zelfstandigheid. Ruim 40 deelnemers hebben deze bijeenkomst bijgewoond.
Annemieke de Jong, eigenaar van een coachingbureau, heeft tijdens een workshop kennis
gedeeld over o.a. haar eigen persoonlijke route naar economische zelfstandigheid als een
inspirerend voorbeeld voor anderen. De bijeenkomst leverde ook praktische tips voor
organisaties en beleidsmakers waarmee zij de positie van studerende moeders kunnen
verbeteren. Een door PEP
ontwikkelde toolkit werd
gepresenteerd en overhandigd aan
Tweede Kamerlid Peter Kwint die
zich inzet voor studerende moeders.
Deze workshops werden ook op
verzoek van de stuurgroep
decentraal aangeboden bij o.a. de
Stichting Yasmin en Clubhuis de
Mussen.
Andere voorbeelden van succesvolle inspiratiesessies waren de workshop personal branding,
verzorgd door de bekende coach Janet Jantz, en de workshop presenteren voor
beroepskrachten en actieve vrijwilligers van vrouwenorganisaties, verzorgd door Sara
Bruinsma. De zes inspiratiesessies trokken ongeveer 150 deelnemers.

36

Op woensdag 9 oktober organiseerde De Haagse Maatschap een netwerklunch. Deelnemers
konden er kennismaken met (nieuwe) organisaties die actief zijn voor vrouwen met afstand
tot de arbeidsmarkt. De Taskforce 500+ van de gemeente Den Haag heeft er een presentatie
verzorgd. Deze gemeentelijke projectgroep heeft de ambitie jaarlijks 500 Hagenaars extra uit
de bijstand aan een baan te helpen.
De netwerkbijeenkomst is erg goed gewaardeerd door de aanwezigen. Er hebben meer dan
30 vertegenwoordigers van organisaties aan deelgenomen. Dit heeft geresulteerd in nieuwe
samenwerkingsverbanden en vervolgafspraken, en nieuwe aanbieders zijn bereikt.
Met de Taskforce 500+ is van gedachten gewisseld over het creëren van arrangementen bij
werkgevers in de regio, waarin kansen voor vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt
speciale aandacht krijgen. Deze samenwerking wordt in 2020 voortgezet: het
Werkgeversservicepunt gaat actief deelnemen aan de vergaderingen van de stuurgroep.
In samenwerking met de Stichting Yasmin, het Vadercentrum en Clubhuis de Mussen is
vanuit PEP geïnventariseerd wat de succes- en faalfactoren zijn voor participatie van en door
vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarbij is gevraagd naar belemmeringen op
weg naar participatie (zowel scholing als ((vrijwilligers)werk), effectieve interventies en de
benodigdheden voor meer en grotere kansen. De inventarisatie heeft een goed beeld
opgeleverd van deze benodigdheden en behoeften. In 2020 zal de stuurgroep de
aanbevelingen uit deze inventarisatie implementeren.

De Haagse Maatschap heeft een opdracht verleend aan een projectgroep om
oplossingsrichtingen uit te werken voor knelpunten die vrouwen ervaren bij het vinden van
passende kinderopvang. Er zijn drie brainstormsessies georganiseerd met experts uit het
veld. Daarbij ging het specifiek om oplossingen inzake kinderopvang voor vrouwen die korte
trajecten of cursussen volgen. Al brainstormend kwam het probleem steeds scherper op het
netvlies: er is opvang nodig voor kinderen tot 2½ jaar oud van vrouwen die twee of
drie uurtjes per week nodig hebben om zichzelf te kunnen ontwikkelen, met bijvoorbeeld
een taalles of trainingen. Zonder zulke opvang blijven deze vrouwen thuis. Een op de
vier vrouwen (meestal niet-uitkeringsgerechtigden) zit in een maatschappelijk isolement en
heeft weinig kansen op persoonlijke ontwikkeling. De brainstormsessies hebben tot een
heldere probleemdefinitie en oplossingsrichtingen geleid. Investeren in flexibele oplossingen
levert meer (arbeids)participatie op. In 2020 zal dit nader worden uitgewerkt.
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4.3.2 Haags Emancipatie Netwerk (HEN)
Het HEN is er voor iedereen die geïnteresseerd is in de activering en participatie van
vrouwen in Den Haag. Het HEN is opgericht om het belang van emancipatie te blijven
onderstrepen en ervoor te zorgen dat dit onderwerp niet van de agenda verdwijnt.
In het platform zitten vertegenwoordigers van een aantal maatschappelijke organisaties. PEP
is projectleider van het HEN en verzorgt er de secretariële en inhoudelijke ondersteuning
van. Samen met de partners organiseert PEP de bijeenkomsten van het HEN, minimaal
vier per jaar. Tijdens deze bijeenkomsten wordt aandacht besteed aan actuele onderwerpen.
In 2019 zijn vier HEN-bijeenkomsten georganiseerd met meer dan 170 deelnemers. Anders
dan in voorgaande jaren is het HEN ermee on tour geweest. Op woensdag 17 juli werd
Wijkcentrum De Regenvalk aangedaan en op woensdag 30 oktober Theater de Vaillant,
beide keren met als thema ‘Economische zelfstandigheid’. Op 16 november was het gebouw
van PEP zelf de locatie voor een bijeenkomst over mantelzorg en op 29 november was er
een bijeenkomst in Wijkcentrum Bouwlust rond het thema ‘De aanhouder wint’.
Het HEN streeft continu naar uitbreiding van het ledenaantal. Nieuwe organisaties die zich in
2019 hebben aangesloten zijn Talent Coach, de Nederlandse Vrouwenraad, het Nationale
Theater, Stichting Vobis, Stichting Vala, Stichting Rumi, Polka, Emancipator, Surf en Durf en
Stichting Ken je kracht. Om het HEN nog toegankelijker te maken is er in 2019 een
Facebookgroep opgezet. Inmiddels heeft deze groep meer dan 120 leden. Zij kunnen er hun
activiteiten op plaatsen of met ideeën komen voor een HEN-bijeenkomst. Ze kunnen er zelfs
ondersteuning vragen bij het organiseren van een eigen HEN-bijeenkomst.

Haagse Emancipatie Netwerk (HEN)bijeenkomst Economische Zelfstandigheid 30 oktober

4.3.3 Netwerken emancipatie
PEP heeft in 2019 wederom deelgenomen aan diverse overleggen en partnernetwerken:
het Haags Platform Seksuele Diversiteit, Divers Den Haag en Emancipator. Tijdens de
bijeenkomsten van deze platforms kon en kan PEP haar kennis en expertise over
emancipatie- en diversiteitsvraagstukken delen met de andere leden.
4.3.4 Taal in de buurt
Laagdrempelige taallessen (NT2) voor Haagse inwoners met een niet-Nederlandse
moedertaal: dat is in een notendop het project ‘Taal in de Buurt’. De gemeente Den Haag
stimuleert maatschappelijke (vrijwilligers)organisaties om zulke taallessen aan te bieden.
Zij kunnen daar bij de gemeente subsidie voor aanvragen. Het Regionaal Opleidingscentrum
(ROC) begeleidt de docenten van de NT2-lessen inhoudelijk.
PEP vervult de kassiersfunctie op basis van goedgekeurde declaraties van de docenten.
In 2019 ging het om 15 docenten bij 11 verschillende organisaties.
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5 Online platforms
Vrijwillige inzet, informele zorg en emancipatie zijn de inhoudelijke domeinen waarbinnen
PEP werkzaam is. PEP beheert ook vier online platforms die aansluiten bij deze domeinen:
Den Haag Doet, Den Haag Doet Vrijwilligersacademie, Volunteer The Hague, Den Haag
Mantelzorg, Den Haag Doet Burenhulp en Haagse Stage.
PEP draagt zorg voor het functioneel beheer en de gebruikersondersteuning ervan.
De platforms kregen ruim 220.000 unieke bezoekers. In de ontwikkeling van de huidige
platforms wordt alleen nog minimaal geïnvesteerd omdat ze op termijn zullen worden
vervangen. Zo zijn in 2019 in alle websites noodzakelijke aanpassingen doorgevoerd in het
kader van online security en de bereikbaarheid.
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5.1 Den Haag Doet
Den Haag Doet is het online platform waar Haagse organisaties en (kandidaat-)vrijwilligers
elkaar kunnen vinden. Op het platform Den Haag Doet Vrijwilligersacademie kunnen
bewoners en organisaties terecht voor cursussen en e-learnings. PEP beheert beide
platforms en is verantwoordelijk voor de informatievoorziening, communicatie en het
technisch beheer.
Op de website van Den Haag Doet kunnen inwoners van Den Haag passend vrijwilligerswerk
zoeken en vinden. PEP zorgt er voor het matchen van deze kandidaat-vrijwilligers en
organisaties – het bij elkaar brengen van vraag en aanbod. Maatschappelijke organisaties
kunnen er een vacature plaatsen (en sollicitaties afhandelen), maar ook zelf kandidaatvrijwilligers zoeken, benaderen en ontmoeten. Tevens kunnen zij een van de
Vrijwilligerspunten in de stad vragen passende kandidaat-vrijwilligers voor hen te zoeken.
Wie al vrijwilliger is, kan in de webwinkel een passend waarderingsgeschenk uitkiezen.
Via Den Haag Doet (en mantelzorgers via Den Haag Mantelzorg) wordt ook de kortingspas
voor vrijwilligers en mantelzorgers verstrekt (zie 5.2).
Ook in 2019 is Den Haag Doet een succesvol platform geweest. Het totaal aantal unieke
bezoekers op denhaagdoet.nl was 126.877. Per maand zijn dit gemiddeld 10.573 unieke
bezoekers. Er stonden gemiddeld 1100 vacatures online en er zijn 795 nieuwe vacatures
geplaatst (verlopen en vervulde vacatures gaan automatisch offline). In de kandidatenbank
stonden gemiddeld 700 beschikbare vrijwilligers. Er zijn ca. 3.800 nieuwe vrijwilligers
geregistreerd. Het totaal aantal unieke bezoekers op denhaagdoetvrijwilligersacademie.nl
was 25.809. Per maand komt dit neer op gemiddeld 2.151 unieke bezoekers.

Instagram post voor vrijwilligers op Dag van de Liefdadigheid
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5.1.1 Den Haag Doet Communicatie
Om de platforms breed onder de aandacht te brengen zijn wekelijks berichten geplaatst op
de digitale muurkrant van de gemeente Den Haag. De digitale muurkrant is op schermen op
diverse plaatsen in de stad te bewonderen. PEP heeft ook de cursussen van de Den Haag
Doet Vrijwilligersacademie ingevoerd in de activiteitenkalender van de gemeente.
De Vrijwilligersacademie is in 30 nieuwsbrieven van de gemeente Den Haag vermeld.
Voor Hagenaars die geen online informatie gebruiken is er de algemene folder met
informatie over Den Haag Doet en de Den Haag Doet Vrijwilligersacademie. In het najaar zijn
er 2.000 exemplaren van verspreid via Publiciteits Service (PS). Voorbijgangers van het
PEP-pand kunnen direct zien waar ze moeten zijn als ze vrijwilligerswerk en cursussen
zoeken; op de digitale muurkrant van PEP staan aantrekkelijke vacatures en cursussen en in
de etalage worden wekelijks nieuwe vacatures en cursussen gepresenteerd. Vaak gebeurt
dat in het kader van een speciaal thema, zoals de The Hague Pride of de Week tegen
Eenzaamheid. Wie meer informatie nodig heeft, kan binnenlopen. Het team van de PEP
Vacaturebank helpt daar verder.
Den Haag Doet campagnes
Voor Den Haag Doet zijn er in 2019 verschillende campagnes gevoerd ter vergroting en het
behoud van diverse doelgroepen. Zo bestond Den Haag Doet op 14 februari vijf jaar.
PEP produceerde een felicitatievideo waar wethouder Kavita Parbhudayal,
Zonnebloem Den Haag, Stichting Humanitas Den Haag, Leger des Heils Den Haag,
Stichting Yasmin, Stichting Vitalis, Gilde Den Haag, Taal aan Zee en Bibliotheek Den Haag aan
meewerkten. De video heeft, alleen al op Facebook, maar liefst 60.051 mensen bereikt.

Wethouder Kavita Parbhudayal feliciteert Den Haag Doet met het 5-jarig jubileum.

Naast de campagne van Den Haag Doet 5 jaar, heeft Den Haag Doet een campagne gestart
voor The Hague Pride, Week tegen de Eenzaamheid en Nationale Vrijwilligersdag.

41

5.2 Webwinkel voor vrijwilligers en mantelzorgers
Via de websites denhaagdoet.nl en denhaagmantelzorg.nl kunnen Haagse vrijwilligers en
mantelzorgers zich registreren voor de webwinkel; een exclusief waarderingssysteem
waarbij men met credits een waardering kunnen aanschaffen. Het serviceteam geeft zelf de
kortingspas uit aan vrijwilligers en mantelzorgers die deze hebben aangevraagd. Eind 2019 is
besloten om de kortingspas voor vrijwilligers en mantelzorgers niet langer meer te
verstrekken. Een aantal van de deelnemende partijen trok zich terug of was er zelf mee
opgehouden. De kortingspashouders die dus al wel een kortingspas hebben ontvangen
kunnen deze in 2020 bij de overige deelnemende partijen nog gebruiken. Na 2020 is de
kortingspas niet meer geldig.
Het serviceteam zorgt voor registratie en controle, service en ondersteuning bij vragen van
registrerende en geregistreerde vrijwilligers en mantelzorgers. Het team draagt ook zorg
voor controle van fraudeprofielen en voor controle ten behoeve van de Kamer van
Koophandel (in verband met goedkeuring van de webwinkel). Tevens voert het serviceteam
ontdubbelingen uit en is het verantwoordelijk voor de klachtenafhandeling, de dagelijkse
monitoring van de database en de oplossing van problemen.
5.2.1 Den Haag Doet Service en beheer
PEP is verantwoordelijk voor de ICT-infrastructuur van Den Haag Doet. Een serviceteam
houdt zich bezig met het functioneel beheer van alle platforms: de Vacaturebank, de
Burenhulpapplicatie en toegang tot de webwinkel.
In 2019 is de keuze gemaakt minimaal te investeren in ICT. Ondanks de minimale
investeringen en technische problemen blijft Den Haag Doet een succesvol platform.
Voor technische problemen bij de online platforms die buiten de garantie vallen kon het
team gebruikmaken van een strippenkaart (een aantal bij de leverancier ingekochte uren).
Los van bovenstaande was in 2019 het speciale serviceteam Webwinkel elke werkdag
bereikbaar van 10.00 tot 15.00 uur. Er zijn met betrekking tot de Webwinkel ca. 2.300 mails
en ca. 2.800 telefonische vragen beantwoord. Het merendeel daarvan betrof
inlogproblemen en niet-ontvangen vouchers van de webwinkel.

5.3 Den Haag Mantelzorg
Den Haag Mantelzorg is de online plek
(www.denhaagmantelzorg.nl) waar
mantelzorgers informatie kunnen vinden met
betrekking tot mantelzorg. Het gaat vooral om
gegevens over bijeenkomsten, cursussen en
trainingen en om andere informatie die
relevant is voor iemand met een
mantelzorgtaak. PEP zorgt ervoor dat deze
informatie up-to-date is en op maat van de
mantelzorger.

42

In 2019 heeft PEP de informatie over ondersteuning en advies voor mantelzorgers
uitgebreid. Dat is gebeurd omdat voorgenomen herbouw van denhaagmantelzorg.nl is
uitgesteld, en omdat de meeste bezoekers hier komen en niet op andere websites. Er zitten
visuele en interactieve beperkingen aan het content managementsysteem van
denhaagmantelzorg.nl, maar binnen de mogelijkheden is wel degelijk uitbreiding van de
informatie gerealiseerd. Voor informatie die nog verder reikt wordt – waar mogelijk – wel
verwezen naar de Sociale Kaart. Daar zijn al veel andere gegevens beschikbaar; bovendien is
het zaak dubbel werk te voorkomen.
Het is van belang dat mantelzorgers en
professionals denhaagmantelzorg.nl weten
te vinden. Belangrijke instrumenten daarbij
zijn de webwinkel en de kortingspas, die
mantelzorgers een vorm van waardering
bieden. De website ontving ca. 2.000
bezoekers per maand, ongeveer evenveel als
in voorgaande jaren, en uit de analyses is
gebleken dat de meesten voor de webwinkel
komen. Een ander middel om mantelzorgers
te bereiken en verbinden is de online community op Facebook. Die is uitgebreid van
429 leden op 1 januari naar 1176 eind december, meer dan een verdubbeling.
5.3.1 Respijtwijzer
Respijtzorg is de tijdelijke overname van de zorg die een mantelzorger biedt, met het doel
deze mantelzorger vrijaf te geven. Hij of zij kan zich dan onttrekken aan de zorgtaken voor
rust, vakantie of gewoon afwisseling.
Om professionals en mantelzorgers wegwijs te maken in het aanbod aan vrijwillige en
professionele respijtzorg in Den Haag is de ‘Respijtwijzer’ ontwikkeld. Dit instrument is
toegankelijk via de website www.respijtwijzerdenhaag.nl. PEP is in 2019 verantwoordelijk
geweest voor de Respijtwijzer. Daarnaast heeft PEP de resultaten van het project toegang
respijtvoorzieningen geborgd op de website van Den Haag Mantelzorg en in de Sociale Kaart.

5.4 Volunteer The Hague
Volunteer The Hague is uniek in Nederland. Het is het enige online platform in de Engelse
taal dat is opgezet voor het samenbrengen van lokale Nederlandse non-profitorganisaties en
internationale vrijwilligers. Non-profitorganisaties uit Den Haag en omgeving kunnen op het
platform hun vacatures voor vrijwilligerswerk plaatsen. Daar kunnen zij gekoppeld worden
aan de talenten en vaardigheden van internationals. De organisaties kunnen er sollicitaties
ontvangen en kandidaten rechtstreeks benaderen.
Volunteer The Hague trok in 2019 ruim 37.000 bezoekers (3.100 per maand). Gemiddeld
stonden er 300 beschikbare vacatures online. Er zijn 402 nieuwe vacatures getoond van
161 Nederlandse non-profitorganisaties in de regio Den Haag. 1.322 nieuwe Engelstalige
vrijwilligers hebben zich geregistreerd.
Om matches te kunnen realiseren, organiseerde Volunteer The Hague acht workshops ter
promotie van vrijwilligerswerk onder internationals in de regio Den Haag, alsmede
twee Mix & Match Netwerkevenementen voor niet-Nederlanders en Nederlandse
non-profitorganisaties in Den Haag op zoek naar internationale vrijwilligers (zie 2.3.2).
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5.4.1 Volunteer The Hague Mix & Match Netwerkbijeenkomsten
Den Haag bezit een diverse samenleving. Er wonen alleen al meer dan 50.000 expats.
Ook profileert Den Haag zich als Stad van Vrede en Recht. 200 intergouvernementele en
niet-gouvernementele internationale organisaties zijn er gevestigd.
De hier wonende en werkende internationals vormen een belangrijke doelgroep met het
oog op vrijwilligerswerk in Den Haag. Het gaat om een grote groep jonge en hoogopgeleide
mensen met veel koopkracht. Uit signalen uit het veld blijkt dat er onder hen ook veel
belangstelling is voor vrijwilligerswerk. Ze kunnen daarbij de taal leren, nieuwe contacten
opdoen en een positieve bijdrage leveren aan de stad en de gemeenschap.
Daarom organiseert PEP sinds 2015 de Volunteer The Hague Mix & Match
Netwerkbijeenkomsten. Deze bijeenkomsten beogen de wederzijdse betrokkenheid te
vergroten tussen internationals die vrijwilligerswerk willen verrichten en
non-profitorganisaties die vrijwilligers zoeken. De events zijn sinds de start een groot succes
en de belangstelling ervoor van internationals groeit nog steeds.
In 2019 zijn er acht workshops en twee events georganiseerd. Met gemiddeld 6 pitchende
organisaties, een gastspreker en gemiddeld 73 bezoekers per bijeenkomst voldoen de
bijeenkomsten van Volunteer The Hague duidelijk in de behoefte van internationals. In een
enquête, verstuurd via een follow-up mail, gaf 87 procent van de deelnemers aan de
workshops en events van Volunteer The Hague goed te vinden. Voor 97 procent van de
respondenten voldeden ze aan hun behoefte om in Nederland en Den Haag aansluiting te
vinden bij organisaties en bij elkaar. Zowel de organisaties als de kandidaten ervoeren een
sterk gemeenschapsgevoel tijdens de evenementen.
Het bleef ook niet bij ontmoetingen van organisaties en internationals. Per event nam een
organisatie gemiddeld 30 geïnteresseerde potentiële vrijwilligers mee voor nadere
kennismaking en introductie. Daarvan zijn er minstens vijf daadwerkelijk als vrijwilliger bij de
organisatie aan de slag gegaan.
De promotie van de workshops en events via sociale media kreeg 310.504 views en bereikte
95.724 internationals uit Den Haag en omgeving.
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5.5 Den Haag Doet Vrijwilligersacademie
De Den Haag Doet Vrijwilligersacademie biedt vrijwilligers en organisaties laagdrempelige
toegang tot een relevant aanbod van cursussen, trainingen en andere activiteiten waarmee
zij kunnen werken aan hun deskundigheid. Zo werkt de Vrijwilligersacademie aan vergroting
van de kwaliteit van het vrijwilligerswerk. Organisaties kunnen het cursusaanbod van de
Vrijwilligersacademie afstemmen op de behoeften van hun vrijwilligers. Dat komt hun
dienstverlening ten goede en ze dragen zo samen met de Vrijwilligersacademie bij aan een
positief imago van vrijwilligerswerk.
PEP beheert de Vrijwilligersacademie: coördinatie van het trainingsaanbod, ontwikkeling van
nieuwe trainingen, scouten van nieuw trainingsaanbod, beheer van het platform en online
ondersteuning van vrijwilligersorganisaties (met een e-boek en e-learnings).
In 2019 zijn verschillende onderdelen van de Vrijwilligersacademie verbeterd: de
toegankelijkheid, de promotie en communicatie, het bereik en de scouting van extern
aanbod. Zo is de aanmeldingsprocedure voor mensen die niet digitaal vaardig zijn verbeterd
en vereenvoudigd. Er zijn concrete stappen gezet in de richting van decentrale training van
vrijwilligers. Met succes is extra ingezet op hulp aan en stimulering van organisaties om
meer van het platform gebruik te maken.
5.5.1 Trainingen
Er was in 2019 veel belangstelling voor trainingen als de leergang ‘Managen en besturen’ en
voor trainingen gericht op samenwerking tussen organisaties en op persoonlijke
ontwikkeling (talentontwikkeling en -ontplooiing). Ook voor trainingen op het gebied van
diversiteit en interculturele communicatie en voor trainingen voor zorgvrijwilligers en
mantelzorgondersteuners was de belangstelling wederom erg groot. Een punt van aandacht
is omgaan is het verbeteren van het no-show beleid. Voor een aantal trainingen was de
opkomst lager dan de vereiste minimale acht deelnemers, omdat deelnemers zich opgeven
en vervolgens verstrek laten zonder zich af te melden.
Ook het aantal trainingen dat in samenwerking met andere organisaties en/of trainers tot
stand is gekomen groeide. De samenwerking met diverse organisaties, zoals Fonds 1818,
Sesamacademie, Bureau Graswortel, Stichting Yasmin, zorg- en welzijnsorganisaties, Xtra,
De Mussen, platform Divers Den Haag en andere vrijwilligersorganisaties, heeft resultaten
opgeleverd. Daarnaast is een aantal mbo-bedrijven en ZZP’ers benaderd die voor het trainen
van vrijwilligers van meerwaarde kunnen zijn. De kwaliteit van de trainingen is volgens de
evaluaties goed te noemen en de tevredenheid van de deelnemers (gemiddeld een 7).
Er is in 2019 verder geïnvesteerd in methodieken, aanschaf van tools en er is ook met
ervaren trainers samengewerkt.
Diverse vrijwilligersorganisaties organiseren zelf trainingen voor vrijwilligers en hebben PEP
laten weten daarbij ondersteuning via de Vrijwilligersacademie te wensen.
12 vrijwilligersorganisaties en platforms hebben er al praktische ondersteuning bij gekregen.
De behoeften onder de gebruikers van de Vrijwilligersacademie zijn geïnventariseerd.
Technische problemen met het platform verhogen de drempel voor vrijwilligers en voor
organisaties. Het verdient aanbeveling om de nodige technische upgrades uit te voeren om
de gebruiksvriendelijkheid te verhogen. PEP heeft de uitkomsten daarvan vertaald in
concrete verbeterstappen die deels (vooral de technische aanpassingen) nog op de planning
staan.
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5.5.2 E-learnings
De subsidiebeschikking vermeldt dat PEP waar nodig nieuwe e-learnings ontwikkelt, maar
met de gemeente is eerder afgesproken juist geen nieuwe e-learnings te ontwikkelen en de
bestaande e-learnings waar nodig bij te werken. Het aantal aangeboden e-learnings is in
2019 toegenomen. Zo is er met een resterend budget van het Oranjefonds een e-learning
Projectmatig werken ontwikkeld.
De bestaande e-learnings worden in het nieuwe jaar opnieuw onder de aandacht gebracht
via promotie. Inmiddels zijn er 24 e-learnings gratis beschikbaar, met uiteenlopende
onderwerpen voor vrijwilligers, organisaties en mantelzorgers. Via de e-learningmodules zijn
veel deelnemers bereikt. De modules worden gezien als een waardevolle introductie of als
een naslagwerk van bepaalde trainingen. De e-learnings zijn via de website van de
Den Haag Doet Vrijwilligersacademie te vinden.
Aantal deelnemers online e-learnings
Omschrijving

Target

Totaal aantal deelnemers

1.200

Stand van zaken t/m
december 2019
2.000

5.5.3 Den Haag Doet Vrijwilligersacademie online communicatie
PEP is verantwoordelijk voor de website van de Den Haag Doet Vrijwilligersacademie en voor
de communicatie eromheen, vooral het promoten van vacatures en cursussen en het
behoud en de uitbreiding van de diverse doelgroepen. Daarvoor is een communicatieplan
ontwikkeld.
In 2019 is bij de invulling van dat plan een extra impuls gegeven aan het bereiken van actieve
vrijwilligers, zoekende vrijwilligers en bij Den Haag Doet ingeschreven organisaties.
Via nieuwsbrieven en sociale media zijn cursussen gepromoot. Daarnaast heeft Den Haag FM
filmpjes van een aantal trainingen gemaakt en zijn de ervaringen van deelnemers in beeld
gebracht. Dit bleek een goed middel om meer vrijwilligers te bereiken en om de
Vrijwilligersacademie nadrukkelijker op de kaart te zetten.
Wensen van organisaties en vrijwilligers voor technische verbeteringen zijn in kaart
gebracht. Een aantal ervan is ingewilligd. Met het oog op de verhoopte ICT-transitie is
daarbij vooral gekeken naar ‘quick-wins’ en kleine verbeterpunten. Zo is de
aanmeldingsprocedure voor trainingen voor zowel organisaties als deelnemers verder
vereenvoudigd.

5.6 Ontwikkeling en toekomst van de online platforms
In 2019 heeft PEP de online platforms Den Haag Doet, Volunteer The Hague,
Vrijwilligersacademie, Den Haag Doet Burenhulp en Den Haag Mantelzorg, Haagse Stage en
PEP Den Haag beheerd, inclusief uitvoering van kleine verbeteringen en ondersteuning van
de gebruikers en de tijdige signalering van problemen. De platforms zijn ontwikkeld als
maatwerk en de leverancier heeft besloten om te stoppen met de zelfontwikkelde
ICT-producten Tulip (CRM) en Windmill (CMS) waar de platforms op draaien.
De leverancier stopt daarmee ook met de support.
PEP heeft in 2019 actief bijgedragen aan plannen voor de transitie naar een nieuwe online
omgeving einde 2019. Wekelijks is vergaderd met het projectteam online dienstverlening
PEP 2.0 en er is deelgenomen aan sessies met potentiële leveranciers en in werkgroepen.
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Daarin heeft PEP vooral expertise ingebracht die de gebruikers ten goede moet komen.
PEP zou na deze transitie ook de rol van inhoudelijk expert blijven vervullen. Met het oog
daarop heeft PEP content, data en interne processen voorbereid op de overgang naar een
nieuwe online omgeving.
Voor de transitie is PEP afhankelijk van de stakeholders, waaronder de gemeente.
Op 23 april heeft de projectleider bij de gemeente een advies opgesteld aan de stuurgroep
van het project PEP 2.0. De stuurgroep heeft dit advies op basis van diverse risico’s
afgewezen. Het project PEP 2.0 is vervolgens ontbonden. Door de stopzetting van PEP 2.0 is
er geen migratietraject van start gegaan.
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6 Nawoord
Dorpen in de stad
De nederzetting Den Haag is naar verluidt ontstaan in 1238 en daarna eeuwenlang een dorp
gebleven. Het dorp was afhankelijk van andere, veel grotere en belangrijker
gemeenschappen. Maar toevallig had het wel iets bijzonders aan boord: de zetel van de
regering en van de stadhouders. Dat bezorgde het dorpje aan de duinen toch het nodige
zelfvertrouwen. Het ging langzaam groeien en ontworstelde zich aan zijn plattelandsetiket.
Den Haag kreeg stadse allures, grachten en uiteindelijk zelfs de status van stad - maar met
vaak nog de karaktereigenschappen van een dorp. Of, zo u wilt, van een verzameling soms
heel verschillende dorpen: de huidige stadsdelen. En Den Haag ontwikkelde die ene
specialiteit waaraan het een deel van zijn branie had ontleend: een internationale stad van
vrede en recht.
PEP bestaat in 2020 nog maar 8 jaar, maar herkent zich bij uitstek in het gedurende 800 jaar
gevormde karakter van Den Haag. Vrede en recht kunnen immers niet zonder
gelijkwaardigheid, gelijke kansen voor iedereen en de geuren en kleuren van een diverse,
internationale bevolking en samenleving. Die diversiteit en gelijkwaardigheid bieden kansen,
zeker aan organisaties met ideeën, initiatieven en innovatie op dat gebied. Kom maar op,
zegt PEP tegen hen, dan vind je ons ook aan jullie zijde.
PEP trekt daarom ook steeds meer de ‘dorpse’ stad Den Haag in. In 2019 is die trend ingezet,
die positief uitpakte en die PEP in 2020 uit overtuiging zal voortzetten. Nog meer dan
voorheen wil PEP zich sterk maken voor samenwerking, voor de stadsdelen en voor
organisaties in de wijken. Met hen gaat PEP verder op zoek naar de juiste aanpak van
ondersteuning voor hun besturen en projecten
Goede samenwerking en naar elkaar luisteren zijn daarbij essentieel. Alleen op basis van
wederzijds vertrouwen kunnen we elkaar vinden en helpen. Daarbij zal PEP delen naar
behoefte en blijven vragen naar knelpunten.
Laten we samen doen wat goed is voor de stad!

Fenna Noordermeer,
Directeur/bestuurder PEP Den Haag.

PEP dankt de gemeente Den Haag, Fonds 1818 en Oranje Fonds voor hun financiële steun aan de
projecten en de prettige samenwerking. Ook bedankt PEP alle organisaties die samenwerken met PEP
en de Haagse inwoners die zich inzetten voor hun stad.

48

