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INTRODUCTIE – VOORWOORD  

 

In dit strategisch plan zetten we als Present Deventer de koers uit voor de komende jaren. We 

stellen ambities en doelen vast en geven aan hoe die gaan bereiken. 

 

Voor het opstellen van dit strategisch plan hebben we gekeken naar de maatschappelijke 

ontwikkelingen in onze omgeving , onze ervaringen van de afgelopen jaren en onze dromen voor 

de toekomst. We hebben als bestuur samen met het operationeel team een aantal sessies 

gehouden om te komen tot de basis van dit plan. U zult merken dat we ons niet hebben beperkt 

tot onze eigen organisatie maar dat we ons vooral ook richten op onze partners, degene van wie 

we afhankelijk zijn  (of met wie we samenwerken?) en waar we langere relaties mee aan gaan. Te 

denken valt aan subsidieverstrekkers, financiers, woningcorporaties, maatschappelijke 

organisatie, kerken en het bedrijfsleven.  

 

Het strategisch plan kent de volgende opbouw: 

 

Na een algemene duiding geven we aan waar we van zijn, wat onze visie en missie is en wat onze 

werkwijze inhoud. Daarna geven we aan waarin we ons onderscheiden. 

Vervolgens blikken we kort terug waar we als Stichting Present Deventer vandaan komen en 

welke dilemma’s we ervaren in ons werk. Dit gebruiken we als opstap om onze ambities en 
hoofddoelen te delen. 

 

We wensen u veel leesplezier en hopen dat u op uw manier bijdraagt aan het realiseren van de 

doelstellingen! 
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1. Algemeen 

Mensen zoeken naar zingeving. Veel mensen ervaren zinvol te zijn wanneer zij zich inzetten voor 

anderen. Ze spreken van geluksmomenten wanneer zij voor anderen van betekenis kunnen zijn.  

 

Mensen voelen zich meer verbonden met de samenleving als zij daar zelf een bijdrage aan 

leveren. 

Die bereidheid tot helpen is in onze samenleving niet altijd vanzelfsprekend. Individualisering, 

welvaartsgroei en het ideaal van autonomie en zelfredzaamheid hebben gezorgd voor een zekere 

schroom. Schroom om hulp te vragen en te ontvangen; ook terughoudendheid om hulp te 

bieden. In de verzorgingsstaat zoals die in de tweede helft van de vorige eeuw gestalte kreeg, is 

zorg verschoven van burgers onderling naar zorg door overheid en professionals. In de praktijk 

van Present komen we dit vaak tegen 

 

De Stichting Present functioneert in een context waarbinnen de verzorgingsstaat in zijn oude 

vorm niet meer bestaat. Allereerst omdat deze onbetaalbaar bleek, maar ook omdat de 

systeemwereld van de professionele hulp vervreemd raakte van de leefwereld van mensen. 

 

Wij willen alle mensen in de samenleving kansen bieden om zich voor anderen in te zetten en dit 

een automatisme laten zijn. Present Deventer helpt mee om een betrokken samenleving te 

bereiken.  

 

Hoe mooi is het als je mensen kunt helpen met wat jij zelf leuk vindt of wat je goed kan? En wat 

zou het toch mooi zijn als dat ook weer vanzelfsprekend zou zijn? Hoe fijn is het als je dit kunt 

inzetten bij iemand die daarmee ook direct geholpen is en een stapje in de goede richting kan 

zetten? 

 

Dat is wat wij als Present Deventer graag willen bereiken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Waar zijn we van? 

 

Missie en visie 

 

In beweging gezet door maatschappelijke ontwikkelingen, bewogen door wat mensen meemaken 

en gedreven door de wens zinvol aanwezig te zijn in de lokale samenleving, heeft Present 

Deventer de volgende missie en visie geformuleerd:  

 

Missie: Present Deventer vormt in onze lokale samenleving een brug tussen mensen en 

organisaties die iets te bieden hebben en zij die daar mee geholpen kunnen zijn omdat ze het zelf 

even niet kunnen.  

 

Visie: Present wil een maatschappelijke beweging op gang brengen waarbinnen mensen en 

organisaties, met hun beschikbare mogelijkheden, het vanzelfsprekend vinden om mede zorg te 

dragen voor anderen in de samenleving. 

 

De mensen die zorg nodig hebben zijn vaak mensen zonder sociaal netwerk, zonder goede 

gezondheid en zonder financiële middelen. Wij zorgen voor de verbinding van mensen die bereid 

zijn om iets te doen met de mensen die die hulp goed kunnen gebruiken. Wij constateren dat die 

twee niet vanzelf bij elkaar komen!  

 

Overigens is verbinden breder dan alleen met mensen die hulp nodig hebben. Present is er ook 

voor om indirect te stimuleren dat het logisch is om naar anderen om te zien. Bijvoorbeeld door 

mensen / kinderen kennis te laten maken met vrijwilligerswerk. Verbindingen leggen met 

bijvoorbeeld het onderwijs om ons verhaal door te laten werken. 

 

De kernwaarden van waaruit wij dit vormgeven zijn: 

• IEDER MENS IS ALLES WAARD: Vrijwilligers en hulpontvangers zijn gelijkwaardig en verdienen 

aandacht en respect. 

• DICHTBIJ VERBINDEN: We willen lokaal onze verantwoordelijkheid nemen. In Deventer 

bouwen wij aan netwerken met maatschappelijke partners en met mensen vanuit hun eigen 

omgeving. 

• GOED DOEN GOED DOEN: We willen goed doen en dit doen we op een professionele manier. 

We werken creatief, innovatief, flexibel en dynamisch. 

 

Onze formule 

Uit de missie en visie volgt een voor ons logische formule: 

Present organiseert, begeleidt en vervult de functie van makelaar / verbinder bij korte, 

overzichtelijke projecten voor bestaande of te vormen groepen uit kerken, bedrijven en andere 

organisaties. Present Deventer werft deze groepen en vraagt die zich eenmalig in te zetten voor 



 

 

 

de (kwetsbare) naaste en daarbij aan te geven wat zij willen doen en op welke datum. Dit aanbod 

biedt PD vervolgens aan bij maatschappelijke organisaties in de sfeer van hulpverlening of zorg. 

Die zoeken binnen hun klantenbestand naar een geschikte match. Belangrijk is daarbij te 

vermelden dat Present constant zoekt naar nieuwe vrijwilligers die nog niet eerder vrijwilliger zijn 

geweest in de sfeer van zorg en welzijn. 

 

 

Onze werkwijze 

 

De werkwijze van Present is gestandaardiseerd door toepassing van de volgende zeven stappen. 

Deze werkwijze is door MOVISIE gekarakteriseerd als effectieve sociale interventie.  

I. Presentatie: Een geïnteresseerde groep (potentiële) vrijwilligers ontvangt een presentatie 

over de werkwijze van Present. 

II. Inventarisatie: De groep meldt zich formeel aan, een inventarisatie van de wensen en 

mogelijkheden vindt plaats. de groep maakt de keuze voor een type klus. 

III. Matching: Present zoekt een project: De groep krijgt geschikte projecten voorgesteld.  

IV. Voorbereiding: Present bezoekt het project met de contactpersoon van de groep, de 

betrokken hulpverlener en soms een expert. Zij maken afspraken voor de uitvoering van 

het project.  

V. Realisatie: Uitvoering project.  

VI. Evaluatie: Terugkoppeling en evaluatie.  

VII. Follow up: Inventarisatie van eventuele verdere noodzakelijke interventies.  

 

 

Het unieke van Present 

 

In de formule zijn een viertal factoren te benoemen waarmee stichting Present zich 

onderscheidt: 

I. Aanbodgericht:  

Het aanbod van de vrijwilligersgroep staat centraal waarmee de kracht van de groep optimaal 

wordt benut. De groep bepaalt wat ze willen doen en wanneer. Dit speelt in op de wensen van de 

nieuwe vrijwilliger; die wil zelf bepalen wanneer hij/zij een activiteit onderneemt en wat het 

karakter daarvan is. 

II. Via maatschappelijke organisaties:  

De vrijwilligers worden uitsluitend ingezet via de professionele organisaties op het gebied van 

wonen, zorg en welzijn. De hulp komt daarmee op de goede plaats terecht en wordt ingepast in 

bestaande zorg- of behandelplannen. We zijn zo in staat om de formele zorg te koppelen aan de 

informele zorg door vrijwilligers.  

 

 



 

 

 

 

III. Structureel, professioneel:  

De begeleiding van de vrijwilligers (werving – inzet – evaluatie) is structureel vormgegeven 

en wordt professioneel uitgevoerd. Dit is een waarborg voor kwaliteit en continuïteit. 

IV. Lokaal draagvlak:  

Present is in de Deventer samenleving geworteld, heeft daar haar netwerk binnen kerken, 

maatschappelijke organisaties, de politiek, het bedrijfsleven, de corporaties etc. en werkt met en 

voor inwoners van Deventer en de regio. 

 

 



 

 

 

 

3. Waar komen we vandaan? 

 

Historie, groei 

 

De formule van Present Deventer is oorspronkelijk ontwikkeld in Zwolle. De inspiratie ervoor 

kwam uit Londen. Present Deventer is met deze formule vanaf 2006 actief in Deventer. Na een 

start met enkel vrijwilligers, ook voor de begeleiding van de groepen, zijn we gegroeid en konden 

we de organisatie goed neerzetten met een betaalde kern van 0,6 fte. Dit was mogelijk met 

stimuleringsmiddelen van enkele landelijke fondsen, subsidie van de gemeente Deventer en een 

meerjarige bijdrage van woningbouwcorporaties.  

 

Gaandeweg zijn we, met een flinke dip in 2011 en 2012, doorgegroeid tot wat we nu zijn. Onze 

professionele standaarden konden we gedurende de hele periode overeind houden en verder 

uitbouwen. Het aantal projecten is gestaag doorgegroeid en daarmee ook de benodigde 

financiële middelen. 

 

Het aantal projecten heeft zich ontwikkeld van 20 in de aanvangsjaren en 55 in 2011 per jaar tot 

het huidige niveau van ca 140 per jaar. Daarnaast zijn we ons meer aan het richten op het telkens 

ontwikkelen van speciale acties en samenwerkingsverbanden, passend in de ontwikkelingen in de 

samenleving om ons heen. Voorbeelden van de afgelopen periode: 

• Sinterklaas actie;  

• Kerstengelen actie in de weken voor kerst;  

• Meet & Eat waarbij Nederlandse gezinnen eten met asielzoekers;  

• Match & Connect wat een samenwerking is met Humanitas; 

• Acties met serviceclubs zoals de actie rond Heel Deventer Hapt”. 

 

 

Relatie Present Nederland 

 

Present Deventer wordt professioneel ondersteund door Present Nederland. Die bewaakt en 

ontwikkelt de formule, levert faciliteiten onder andere in de sfeer van pr en biedt coaching en 

begeleiding. Present Deventer is daarbij een volledig zelfstandig opererende Stichting die 

regionaal opereert. Inmiddels zijn er meer dan 75 lokale stichtingen in meer dan 120 gemeenten 

actief in Nederland. De gezamenlijke stichtingen voeren meer dan 7000 projecten uit met meer 

dan 37000 vrijwilligers. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Positie in Deventer e.o. 

 

Stichting Present Deventer is er voor Deventer en omgeving. Naast actief te zijn in de gemeente 

Deventer zijn er ontwikkelingen in de gemeente Voorst, Olst-Wijhe en Raalte.  

 

Alle activiteiten vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van Present Deventer 

waarbij gestreefd wordt om in de andere gemeenten een actief en eigen operationeel team te 

ontwikkelen.  

 

 

Omvang 

Naast het bestuur van 3 personen zijn er begin 2018 3 parttime coördinatoren werkzaam en 

kunnen we beschikken over een team van meer dan 25 vrijwilligers voor het begeleiden van 

projecten en andere werkzaamheden. Twee van deze vrijwilligers zijn wekelijks structureel 

beschikbaar.  

 

De drie coördinatoren vormen samen het operationeel team met een omvang van 1,2 fte. 

 

Aanvullend werkt Present Deventer met 3 ambassadeurs met kennis van de Deventer 

samenleving die Present een warm hart toedragen, te weten: 

• Vanuit het bedrijfsleven:   Marco Aernink, directeur, 

• Vanuit corporaties:    Joke Hofman, directeur bestuurder Ieder1, 

• Vanuit maatschappelijke organisaties: Jan Griepink, voorzitter RvT Carinova 

• Vanuit openbaar bestuur:   vacant 

 

 

Bekendheid 

Present Deventer krijgt een steeds grotere bekendheid in de Deventer samenleving.  Door het 

investeren in structurele relaties met serviceclubs, kerken, coöperaties, gemeenten en bedrijven 

merken we dat deze ons steeds beter weten te vinden en zich ervan bewust zijn dat we een 

uniek concept hebben met onze formule. We voegen merkbaar en meetbaar waarde toe! 

 

De bekendheid in de andere 3 gemeenten blijft wat achter omdat daar wat minder activiteiten 

georganiseerd worden en er weinig vrijwilligers heel actief bij Present betrokken zijn. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Netwerk positie 

Onze samenleving is bedoeld om samen te leven. Dit betekent dat het gaat om het leggen van 

verbindingen tussen mensen en organisaties. Dat is de corebusiness van Present Deventer! 

We zien veel losse en informele relaties om ons heen zoals vriendschappen, zakenrelaties of 

buren. Daarnaast wat meer gestructureerde netwerken zoals families, kerken, bedrijven, scholen 

of verenigingen. Binnen deze netwerken ligt een schat aan mogelijkheden om verbindingen aan 

te gaan en in actie te komen. 

 

Aan mensen binnen deze verbanden biedt Present een lage drempel om zich als groep in te 

zetten voor mensen met te weinig geld, een slechte gezondheid of een beperkt sociaal netwerk. 

Die inzet biedt hen zingeving, voldoening én plezier. 

 

De afgelopen jaren zien we dat het Present Deventer steeds beter lukt bedrijven, kerken, 

corporaties en andere organisaties relaties te leggen om groepen vrijwilligers te leveren en om 

Present financieel te steunen. 

Structurele partnerschappen zijn verder ontwikkeld naar meer professionele relaties. 

 

Dilemma’s 

 

Vanuit onze positie in de Deventer samenleving zoals hiervoor omschreven constateren we een 

aantal dilemma’s waar we tegenaan lopen. Kort samengevat zijn de dilemma’s: 
• We zien een toenemend aanbod. Dit betekent dat steeds meer mensen zich vrijwillig willen 

inzetten en bereidt zijn om zich via Present in te zetten. Vooral het faciliteren van grotere 

groepen is een dilemma. Dit vraagt een andere manier van denken! 

• We zien het aantal speciale projecten toenemen waarmee we meer direct aansluiting vinden 

bij (groepen) mensen in de samenleving; 

• We groeien uit ons huidige jasje. We lopen tegen de grenzen aan wat we nog met ons 

huidige operationele team kunnen behappen. 

• We constateren een grotere mate van diversiteit van activiteiten van enige omvang. De 

doorzettende groei vergt een grotere inspanning op verschillende terreinen. Hoe zorgen we 

er voor dat onze organisatie, met behoud van kwaliteit en professionaliteit stabiel blijft en 

toekomstige ontwikkelingen aan kan. 

• We constateren dat de vraag grillig is door het jaar heen. Er is geen constante vraag van de 

maatschappelijke organisaties. De vraag is nog wel groter dan het aanbod. We merken hierbij 

dat de vraag naar verbinding breder en genuanceerder wordt!  

Het betreft meer en andere vragen dan alleen “achter de voordeur”. Dit vraagt om een 
bredere inzetbaarheid van vrijwilligers. Hoewel de verbinding wel de kern van ons werk is, 

vraagt deze veranderende rol meer creativiteit. 

Kern van de dilemma’s is dus eigenlijk dat we mensen triggeren om meer te denken aan anderen 
en om meer verantwoordelijkheid nemen voor het samenleven! Dit geldt ook voor partners! 



 

 

 

4. AMBITIES EN DOELEN 2018 - 2021 

 

De kracht van Present is om mensen in beweging te krijgen en samen te werken met andere 

organisaties vanuit onze eigen identiteit gebaseerd op onze visie, missie en werkwijze. 

Onze identiteit hierbij wordt bepaald door onze kracht, ons onderscheidend vermogen, onze 

flexibiliteit en onafhankelijkheid. Dit alles vanuit dienstbaarheid aan de samenleving en passend 

bij de ontwikkelingen en trends in deze samenleving. 

 

Vanuit de geconstateerde dilemma’s uit het vorige hoofdstuk is het onze ambitie om in de 
komende 4 jaar onze impact te verdubbelen. Dit gaan we bereiken door ons te focussen op drie 

hoofddoelen: 

 

I. Versterken van de verbindende rol van Present Deventer e.o.! 

Het leggen van verbindingen is onze corebusiness. Door het leggen van verbindingen krijgen we 

mensen in beweging zodat het omzien naar elkaar weer vanzelfsprekend wordt. Dat gaan we nog 

verder versterken! Hoe krijgen we dat voor elkaar?  

Het werkwoord ‘makelen’ past hierbij. Feitelijk betekent het een activiteit dat aanbod en vraag 
bij elkaar brengt met als doel een transactie tot stand te brengen waar zowel aanbieder als 

vrager baat bij heeft: de ultieme verbinder! 

 

Dit gezegd hebbende betekent dit voor Present Deventer dat we nog specifieker op zoek moeten 

waar de vrijwilligers in Deventer (het aanbod) warm voor lopen. Met andere woorden: ‘Wat zijn 
de voorwaarden waaronder potentiele vrijwilligers in beweging komen?”  Een voorbeeld hiervan 
is het opknappen van kinderkamers. Als resultaat van de actie Heel Deventer Hapt, is een 

specifiek project opgestart voor het opknappen van kinderkamers. Dit spreekt zo tot de 

verbeelding dat veel mensen zich hiervoor extra willen inzetten. 

Als we zo bewust ons werk doen durven we ambitieuze doelstellingen te formuleren voor de 

komende jaren voor een verdubbeling van de impact die we met Present Deventer in kunnen 

zetten hoeveel projecten we daarmee kunnen realiseren. 

 

Present geeft kleur aan de stad en tovert een glimlach op de gezichten van mensen. Dit wordt de 

komende jaren verder uitgebouwd door “te boeien met het ‘Goede verhaal’ en hiermee meer 

mensen direct te bereiken” en “samen te werken met partners”. 
Present is vooral een netwerkorganisatie. Dat kan ook niet anders als de doelstelling is om 

partijen aan elkaar te verbinden. Present werkt samen met gemeenten, woningcorporaties, 

bedrijven, kerkelijke instellingen, maatschappelijke organisaties.  

Primair gaat het hierbij om het opbouwen of door ontwikkelen van de relaties van Present 

Deventer. Partijen en personen waar we een bijzondere band mee hebben of waar we graag een 

band mee willen opbouwen en een partnerschap willen aangaan voor langere periode. 

Dit betekent dat ook op bestuurlijk niveau relaties moeten worden versterkt. 

 

 



 

 

 

 

II. Present Deventer is niet meer weg te denken uit Deventer en omgeving ! 

Om te bereiken dat SPD niet meer weg te denken is uit deze regio zullen we de komende jaren 

gericht zijn op het vergroten van onze zichtbaarheid. Bescheidenheid is een groot goed! Daar zijn 

we bij Present wel goed in. Voor ons is het logisch om om ons heen te kijken en mensen te 

helpen die hulp nodig hebben. Echter, willen we meer kunnen betekenen voor Deventer en 

omgeving en een grotere beweging op gang brengen met ons werk dan zullen we moeten 

werken aan onze zichtbaarheid! 

Onze PR en marketing zullen een structurele en professionele ontwikkeling moeten doormaken. 

 

Vanuit onze impact op de samenleving wordt SPD herkent als een partij met een grote 

toegevoegde waarde. Om onze impact de komende jaren te kunnen verdubbelen zien we dat het 

nodig is dat onze organisatie steeds beter in staat is om mee te bewegen met veranderingen in 

de samenleving. Hierbij past proactief handelen.  

Daarnaast zullen we insteken op innovaties en op het ontwikkelen van speciale acties die een 

antwoord geven op vragen of kansen uit de samenleving.  

Het gaat daarbij om speciale projecten voor mogelijk specifieke doelgroepen zoals kansarme 

kinderen, werklozen, jongeren, vluchtelingen, gezinnen, etc. 

Samenwerking met andere partijen noodzakelijk. 

 

III. Present Deventer versterkt zich als zelfstandige en professionele club 

Op dit moment is Present Deventer een kleine effectieve, zeer gemotiveerde en goed toegeruste 

organisatie voor de huidige werkzaamheden. Door de groei die zich in 2017 heeft doorgezet en 

de geformuleerde ambities, zal ook Present Deventer zich de komende jaren verder moeten 

ontwikkelen. Met de geformuleerde ambitie voor de komende jaren geven we prioriteit aan het 

door ontwikkelen van een sterke professionele organisatie die financieel gezond en stabiel is. 

 

De sterke professionele organisatie zal zowel qua omvang als diversiteit moeten groeien. Er zal 

toegewerkt worden naar een breed team dat in staat is om de diverse doelgroepen te bedienen 

en een team dat meedraait in diverse netwerkverbanden waar SPD van afhankelijk is. 

Met een flexibel OT en vaste vrijwilligers die zich met Present hebben verbonden zijn we in staat 

om de ambities waar te maken. Het is niet de bedoeling te werken met een duidelijke hiërarchie 

in de organisatie maar wel met duidelijke taken en bijbehorende bevoegdheden. 

Dit geldt voor het bestuur, het Operationeel team en de vrijwilligers. 

 

Een sterke zelfstandige financiële huishouding is onontbeerlijk. Dit geldt voor zowel de uitgaven 

als de inkomsten. De fondswerving zal planmatig worden voortgezet en geïntensiveerd, met als 

doel om naast een toename ook een verbreding van de herkomst van onze financiële middelen 

te realiseren. Daarbij richten we ons op het aangaan van duurzame financiële relaties met 

partners. 

 


