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1.  Wat drijft Present Doetinchem?

Missie
Present Doetinchem slaat een brug tussen mensen die willen 
geven en mensen die hulp goed kunnen gebruiken. Present 
Doetinchem organiseert deze verbinding. In samenwerking 
met lokale zorg- en welzijnsorganisaties. Met betaalde en 
onbetaalde krachten en professionals.

Onze droom
De droom van Present is een beweging op gang brengen in de 
samenleving waardoor mensen oprecht en vanuit intrinsieke 
betrokkenheid naar elkaar omzien.

Present Doetinchem biedt laagdrempelig de mogelijkheid aan 
mensen om op vrijwillige basis zich in te zetten voor kwetsbare 
medemensen. Door eenmalige projecten te organiseren maar 
ook door betrokkenheid daarbij van een professionele hulpver-
lener te arrangeren.

Uniek aan Present Doetinchem is dat zij zich richt op de vrijwil-
liger. De begeleiding start bij de groep vrijwilligers: wanneer 
heeft de groep tijd, wat vinden mensen leuk om te doen, waar 
liggen de kwaliteiten. Als er geen groep is, is er geen project. 
Het is een manier van werken die past in deze tijd. 

Present is een landelijke overkoepelende organisatie met 
lokale stichtingen. In 2018 waren er ruim zeventig stichtingen 
in ongeveer 130 gemeenten.
De landelijke organisatie Stichting Present Nederland biedt 
ondersteuning, trainingen en coaching aan alle stichtingen in 
het land.

Presentformule
1. Focus op degene die iets te bieden heeft, het aanbod van    
    burgers is het vertrekpunt
Circa 2.600 Doetinchemse huishoudens hebben dagelijks te 
maken met sociale en materiële armoede. Tegelijk is armoede voor 
veel Doetinchemmers  zo ver van hun bed dat ze er niet wakker 
van liggen. Als Present focussen we ons in eerste instantie op de 
tweede groep. We dagen hen uit een deel van hun tijd, hart en 
handen beschikbaar te stellen voor hulp aan de eerste groep. De 
vraag aan hen is: “Wat heb je de samenleving te bieden, wanneer 
en hoeveel tijd kun je beschikbaar stellen?” 
De antwoorden op beide vragen vormen het vertrekpunt voor de 
aangeboden hulp.

2. Samenwerking met zorg- en welzijnsorganisaties
Present brengt haar ondersteuningsaanbod onder de aandacht 
van zorg- en welzijnsorganisaties op het gebied van wonen, zorg 
en welzijn. Criteria voor de hulpontvanger zijn: onvoldoende geld, 
gebrekkige gezondheid en/of sociaal isolement.
Present is een brug, geen hulpverleningsorganisatie. We zien het 
als een uitdaging om met vrijwillige inzet de bestaande hulpverle-
ningsketen en de samenhang in wijken te versterken.

In samenwerking met zorg- en welzijnsorganisaties is het 
mogelijk om vrijwillige inzet te verbinden met zorg en welzijn. De 
hulpverlener heeft de regie voor de cliënt en vormt een schakel 
in het toerusten van de groep die zich inzet. Bijvoorbeeld bij de 
wijze waarop de groep kan anticiperen op de problematiek die 
aangetroffen wordt en hoe er respectvol en op basis van gelijk-
waardigheid samengewerkt kan worden?

3. Structurele opzet en professionele kaders
Present is een vrijwilligersorganisatie met een professioneel 
kader. Daar is bewust voor gekozen om continuïteit en kwaliteit te 
waarborgen. Op zichzelf genomen zijn de projecten die via Present 
Doetinchem gedaan worden niet uniek. Iemand helpen verhuizen, 
de tuin opknappen, behangen of een tijdje bij iemand betrokken 
zijn, dat doen veel mensen op z’n tijd, evenals het organiseren 
van activiteiten.

Waarom dan die professionele kaders? 
We concentreren ons op het leggen van verbindingen tussen 
mensen die willen geven en mensen die zelf onvoldoende geld, 
netwerk, gezondheid of andere mogelijkheden hebben om de 
klus geklaard te krijgen. Vrijwilligers willen graag de tijd die ze 
beschikbaar stellen effectief gebruiken zonder met allerlei randza-
ken geconfronteerd te worden. Present zorgt daarom voor de 
voorbereiding, afstemming, begeleiding en aansturing van de 
projecten. Een goede samenwerking met professionele hulpver-
leners zoals buurtcoaches, zorg- en welzijnsorganisaties is bij elk 
project een voorwaarde.

4. Lokaal draagvlak, lokaal gedreven
De oorsprong van Present Doetinchem ligt bij Doetinchemse initia-
tiefnemers. Het effect van Present is het grootst als het plaatselijk 
gedragen en ingebed is. We willen bewerkstelligen dat Present 
Doetinchem van én voor Doetinchemmers is. De groepen vrijwilli-
gers komen uit Doetinchem en zetten zich in voor stadsgenoten. 
Ze krijgen een kijkje achter de voordeuren in hun eigen gemeente. 
Present hoopt zo bij te dragen aan een beweging waarin mensen 
elkaar begrijpen en steeds meer naar elkaar gaan omzien. Wij 
geloven in een Doetinchem waar mensen er zijn voor elkaar. 
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We zijn bijzonder blij om u het vijfde jaarverslag van Present Doetinchem te presenteren! 

Dankzij de inzet van vele vrijwilligers en een zeer groot aantal hulpvragen werden er 167 

projecten en trajecten afgerond, en daarmee honderden medemensen geholpen! 

Een ongekend succesvol resultaat!

Present mocht van betekenis zijn in de Doetinchemse samenleving en kon een waardevolle 

bijdrage leveren.

Voor het team van Present Doetinchem was 2018 bijzonder geslaagd. Er is hard gewerkt en 

veel bereikt. De directeur, projectcoördinatoren en vrijwillige ondersteunende medewerkers 

verdienen hiervoor een groot compliment! Ook voor het bestuur is dit jaarverslag 2018 een 

mooie terugblik.

Een welgemeend woord van dank is op zijn plaats voor alle vrijwilligers die zich -eenmalig 

of vaker- in 2018 hebben ingezet voor hun kwetsbare stadsgenoten. Voor deze laatsten 

betekende het dikwijls het verschil. Mensen uit hun eigen stad die volstrekt belangeloos 

praktische of sociale hulp boden. Met als bijkomende winst mooie ontmoetingen tussen 

mensen die elkaar anders wellicht nooit waren tegen gekomen. 

We zijn geraakt door de inzet van mensen voor elkaar. 

Hartelijk dank ook aan allen die in 2018 hun materiële bijdrage hebben geleverd. Wij gaan 

door en rekenen ook in 2019 op uw support. 

Wij zijn en blijven Present in Doetinchem. Samen maken we Doetinchem kleurrijker en mooier!

We wensen u veel inspiratie bij het lezen van het jaarverslag 2018 van Present Doetinchem!

Bert Berghoef, voorzitter bestuur

Voorwoord



2.  2018: een ongekend succesvol jaar voor Present Doetinchem

In 2014 werd Stichting Present Doetinchem opgericht. Nadat 
in september 2014 burgemeester en wethouders de aftrap 
verzorgden door het eerste project uit te voeren, beleefde 
Present Doetinchem in 2015 een vliegende start waarin veel 
is geleerd. De daarop volgende jaren zette de groei zich alleen 
maar voort. Naarmate Present Doetinchem meer en meer 
bekendheid kreeg, steeg ook het aantal hulpvragen en het 
aantal vrijwilligers dat zich wil inzetten. 
Niet alleen groei in aantallen, maar ook in nieuwe concepten, 
zoals Meet&Connect en Meet&Mix, en een project rondom 
tuinonderhoud met meerdere Doetinchemse partijen.

Onderstaand een overzicht van de doorgemaakte groei tot nu 
toe:
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Werkwijze 
Present Doetinchem wil groepen zo zorgvuldig mogelijk begeleiden zodat kwaliteit en duurzaamheid van projecten bewaakt 
worden. Bij elk project worden de onderstaande fases doorlopen.

1.  Kennismaking: 
  de groep en een medewerker van Present Doetinchem 

maken kennis met elkaar, onder andere door een presen-
tatie van Present en een inventarisatie van het aanbod van 
de groep. 

2.  Aanmelding: 
  de groep meldt zich aan met een aanbod in talent en tijd. 
3.  Match: 
  Present koppelt het aanbod aan een hulpvraag van een 

organisatie in wonen, zorg en welzijn. 
4.  Projectbezoek: 
  Present Doetinchem plant een bezoek op locatie, waarbij 

de contactpersoon van de groep vrijwilligers, de hulpver-
lener, de hulpontvanger en iemand van Present aanwezig 
zijn; er worden afspraken omtrent de uitvoering van het 
project gemaakt. 

5.  Uitvoering project: 
  na de nodige voorbereidingen kan het project plaatsvinden 

op de geplande datum. 
6.   Evaluatie en terugkoppeling: 
 zowel groep als hulpverlener blikken terug. 
7.   De beweging: 
  de groep vrijwilligers wordt uitgedaagd verder invulling 

te geven aan de beweging van naar elkaar omzien. Dit 
kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door anderen 
in het eigen netwerk te enthousiasmeren of door zichzelf 
nogmaals in te zetten als groep of als projectbegeleider.

Uiteraard is Present Doetinchem verheugd over deze toename 
in aantallen. Maar met de huidige personele omvang is de 
toenemende groei niet op te vangen. 
Vandaar dat in 2018 de noodzaak ontstond om om te zien 
naar uitbreiding en de betrokken medewerkers verder profes-
sioneel op te leiden voor hun taak. 

Vrijwilligers
Ook is gewerkt aan het benutten van de capaciteiten van 
vrijwilligers bij wie de beweging van ‘het omzien naar elkaar’ 
inmiddels tot stand is gekomen en die zich vaker voor Present 
willen inzetten. 
Zo zijn er nu vier vrijwillige projectbegeleiders en een aantal 

groepenbegeleiders die de projecten op de werkvloer praktisch 
begeleiden. Als de betaalde coördinator het eerste contact 
heeft gelegd, de check heeft gedaan m.b.t. het voldoen aan 
onze criteria en een match tot stand heeft gebracht, begelei-
den de vrijwillige projectbegeleiders de verdere inzet. Andere 
vaste vrijwilligers ondersteunen de betaalde krachten op een 
afgebakend terrein en ontlasten deze waar mogelijk. En er zijn 
inmiddels vele flex-vrijwilligers die vaker een praktisch project 
willen doen. De inzet van deze grote groep betrokken vrijwil-
ligers hebben het mogelijk gemaakt dat met deze formatie 
zóveel projecten gerealiseerd konden worden. 
De inzet van vrijwilligers ten behoeve van de organisatie zien 
we als een vorm van verduurzamen: met dezelfde hoeveelheid 
fte kunnen méér inzetten gerealiseerd worden en wordt zo 
efficiënt mogelijk omgegaan met de beschikbare middelen.

De enorme groei, zowel in projecten als nieuwe concepten, is 
reden voor Present Doetinchem om in 2019 te werken aan de 
versterking van het lokale draagvlak en de verdere verduurza-
ming van de stichting.

1.  Wat drijft Present Doetinchem?



Nieuwe ontwikkelingen mbt nieuwkomers
Contacten met Nederlanders zijn van essentieel belang voor 
de integratie van nieuwkomers. Deze contacten komen niet 
of nauwelijks tot stand en zijn zeker niet vanzelfsprekend. 
Nieuwkomers worden overspoeld door de complexiteit van 
de Nederlandse samenleving, zijn soms getraumatiseerd, 
maken zich vaak grote zorgen over familieleden die zij hebben 
moeten achterlaten en zijn terughoudend vanwege de taalbar-
rière. Nederlanders hebben vaak een overvolle agenda en 
weten onvoldoende hoe zij in contact kunnen komen met 
nieuwkomers. 
De uitdaging is om beide groepen met elkaar in contact 
te brengen en bruggen te bouwen. Present Doetinchem 
overlegt hierover met een aantal ervaringsdeskundigen en 
Vluchtelingenwerk, om te onderzoeken welke activiteiten nog 
meer ontwikkeld kunnen worden om bij te dragen aan de 
integratie en verbinding. 

Meet&Connect Junior
Op 19 april 2018 heeft Present Doetinchem in samenwer-
king met het Zone College en het Graafschap College (ISK 
Internationale Schakelklas) een projectmiddag georganiseerd. 
Leerlingen zetten zich in gemixte groepjes in bij tuinieren, 
schilderen en sociale activiteiten met ouderen. Daarnaast 
gaven leerlingen van het Zone College workshops aan 
ISK-leerlingen.
Bij de evaluatie kwam duidelijk naar voren dat er behoefte is 
aan verbinding tussen autochtone en allochtone jongeren. De 
verbinding behoeft tevens organisatie omdat zij anders niet 
tot stand komt. 

Met dit nieuwe project wil Present Doetinchem de doelgroe-
pen aan elkaar verbinden voor een periode van 4 maanden. In 
deze periode worden ontmoetingen gefaciliteerd en kunnen 
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Nieuwkomers
Naast reguliere projecten zet Present Doetinchem zich intensief 
in voor nieuwkomers. Integratie en participatie van nieuwko-
mers is niet vanzelfsprekend. 
Met de projecten Meet&Connect en Meet&Mix wordt hieraan 
een structurele bijdrage geleverd. 

Meet&Connect
Meet&Connect is een buddyproject voor nieuwkomers, waarbij 
nieuwkomers in Doetinchem worden gekoppeld aan een 
Doetinchems persoon of gezin. 
Doel van het project Meet&Connect is het bevorderen van 
een duurzame verbinding tussen nieuwkomers met een 
verblijfsstatus en Doetinchemmers. Uitgangspunten hierbij zijn 
vriendschap, gelijkwaardigheid en wederkerigheid. De verbin-
ding heeft voor de nieuwkomers een positieve invloed op 
integratie, participatie en het leren van de Nederlandse taal. 

Aantal matches in 2017  18
Aantal nieuwe matches in 2018  15
Totaal aantal matches  33

Op de vraag of er sprake is van een blijvend contact gaven 29 
van de 33 koppels aan dat zij nog steeds in meer of mindere 
mate contact met elkaar hebben. Drie matches werden 
vanwege verhuizing afgesloten, een match werd direct na de 
kennismaking afgesloten om persoonlijke redenen. Onze missie 
is om elke nieuwkomer te verbinden aan een Nederlander.
Present Doetinchem biedt ondersteunende trainings- en 
intervisiebijeenkomsten, alsmede tussentijdse evaluatiege-
sprekken door de projectcoördinator. Het individuele contact 
met de contactpersoon bij Present Doetinchem wordt als 
prettig ervaren. 

In 2018 werden twee ontmoetingsfeesten georganiseerd voor 
onze gekoppelde nieuwkomers en Doetinchemmers. Bij de 
eerste bijeenkomst op 13 januari 2018 in De Gruitpoort waren 
90 deelnemers aanwezig. Samen workshops volgen, samen 
eten, van elkaar leren, elkaar ontmoeten en verbinden. Een 
mooie en bijzondere bijdrage aan het vergroten van de sociale 
cohesie in de samenleving. 
Op het tweede ontmoetingsfeest op 22 september 2018 
werden 120 gasten verwelkomd. Voetbalvereniging De 

Graafschap stelde hun stadion beschikbaar. Ook de buddy’s 
van Welkom in Doetinchem waren hiervoor uitgenodigd.

vriendschappelijke relaties worden opgebouwd waarin gelijk-
waardigheid en wederkerigheid centraal staan Ondersteunend 
hieraan zijn interactieve trainingen met als thema’s culturele 
diversiteit en communicatie en praktische deelname aan 
Present-projecten. 

Platform Nieuwe Achterhoekers
Present Doetinchem heeft een belangrijke rol in de project-
groep Nieuwe Achterhoekers die nieuwkomers wil bemiddelen 
naar werk. De gemeente Doetinchem, het Graafschap College, 
Laborijn en het Buurtplein maken eveneens deel uit van deze 
projectgroep.
Nieuwkomers komen na hun inburgering vaak niet aan het 
werk waardoor de taalachterstand groter wordt en integratie 
en participatie steeds minder aan de orde raken. 
In vervolg op diverse overleggen zijn in 2018 twee nieuwko-
mers begeleid naar betaald werk en vier naar vrijwilligerswerk. 

Meet&Mix
In het verlengde van Meet&Connect ligt Meet&Mix. Present 
Doetinchem werkt hierin samen met het inburgerings-
programma Samen Doetinchem. Doel is het versterken 
van wederzijds begrip en het leggen van verbindingen. 
Nieuwkomers met een status worden in gemengde groepen 
met autochtone Doetinchemmers ingezet bij reguliere projec-
ten van Present, waarmee kwetsbare medemensen geholpen 
worden. Nieuwkomers krijgen de gelegenheid betekenisvol 
werk te doen, hun netwerk te vergroten en de Nederlandse 
taal te oefenen. 
Er ontstaan soms mooie, blijvende verbindingen, zoals een 
Nederlandse flex-vrijwilliger die regelmatig samen gaat fietsen 
met een nieuwkomer.
Er werden 32 projecten uitgevoerd in gemixte samenstelling, 
waarvan 28 in samenwerking met Samen Doetinchem.

2.  2018: een ongekend succesvol jaar voor Present Doetinchem
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Project tuinonderhoud
Een ander nieuw concept is de samenwerking met 6 organi-
saties in het project ‘Tuinonderhoud’. Wat in 2017 startte met 
een pilot van tien tuinen, groeide in 2018 uit tot de aanpak en 
onderhoud van tientallen tuinen in dit project. De eenmalige, 
grote opschoning doen groepen vrijwilligers van Present, 
soms in samenwerking met Sité of Pauropus. Soms kan de 
hulpontvanger zijn de tuin weer op eigen kracht oppakken. 
Bij burgers die dit zelf niet redden, zetten tuinteams van de 
Stadskamer (veelal mensen die te kampen hebben met psychi-
sche problemen en/of een afstand tot de arbeidsmarkt) zich in 
voor regulier onderhoud. Burgers kunnen hiervoor punten van 
het Meedoenarrangement inzetten.
Present voert de algehele coördinatie van dit project en heeft 
regelmatig afstemming met de Stadskamer.
Er werden 26 tuinen direct doorgezet naar de Stadskamer, 45 
tuinen werden door Present opgeschoond, waarvan er vervol-
gens een aantal alsnog werden doorgezet naar de Stadskamer 
voor regulier onderhoud.

Vakantietas en leefbaar thuis
Present organiseerde met drie andere partners het project 
‘vakantietas’, waarbij er voor gezinnen die leven in armoede 
een vakantietas ‘op maat’ werd samengesteld voor de kinderen 
van dat gezin. Present richtte zich hierbij op de gezinnen die 
nét buiten het Meedoenarrangement vallen.
In totaal werden 45 kinderen blij gemaakt met een vakantietas.

Ook werkte Present Doetinchem mee aan ‘Leefbaar Thuis’ 
Dit landelijke project werd mede mogelijk gemaakt door de 
subsidieregeling ‘Kansen voor alle kinderen in armoede’ van 
het ministerie SZW. Voor kinderen is het belangrijk dat ze 
een veilige, gezellige plek hebben om op te groeien, een plek 
waar ze ook met vriendjes en vriendinnetjes kunnen spelen of 
rustig huiswerk kunnen maken. Present Doetinchem knapte 10 
kinder- en tienerkamers op.

In hoofdstuk 4 leest u meer over de groepen en projecten/
trajecten, de kerncijfers en achtergronden.

Het verhaal van Sara*
Vanuit Vluchtelingenwerk kregen 
we een hulpvraag binnen voor 
een alleenstaand Eritrees meisje, 
dat 8 maanden in verwach-
ting was. Zij was net een aantal 
weken herenigd met haar moeder 
uit Eritrea. 
Gezinshereniging voor Eritreeërs 
is een moeizaam, onzeker, 
langdurig traject en brengt veel 
spanning met zich mee. Het 
jonge meisje was zo druk met de 
hereniging met haar moeder dat 
ze geen tijd en energie had om 
zich voor te bereiden op de komst 
van haar baby. 

In diezelfde week ontmoette de 
projectcoördinator van Present een Nederlandse vrouw die 
heel graag iets wilde betekenen voor tienermoeders. Zij was 
geraakt door het schrijnende verhaal van het jonge meisje. 
De match werd gemaakt!
Vol enthousiasme bracht de Nederlandse vrouw haar 
Doetinchemse vriendinnen in beweging en had in één week 
tijd een complete babyuitzet bij elkaar: meubeltjes, kinder-
wagen, verzorgingsproducten, kleding etc. 

Met een Meet & Mix groepje van Doetinchemmers en 
nieuwkomers uit Syrië en Thailand werd de  kinderkamer 
geverfd, meubeltjes in elkaar gezet en de kasten ingericht. 
Vier weken later is er in alle rust een prachtig, gezond 
jongetje geboren.
Tussen de Nederlandse vrouw en het jonge gezinnetje is een 
mooie vriendschap ontstaan.
*Sara is een gefingeerde naam 
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Het bestuur van Present 
Doetinchem werd in 2018 
gevormd door:
1. Bert Berghoef, 
 voorzitter 
2. Ellen Gerritsen, 
 penningmeester en   
 secretaris 
3. David van Groningen,   
 vicevoorzitter 
4. Henk Dijk, 
 bestuurslid 
5. Cor Peters, 
 bestuurslid 
6. Hans de Graaf, 
 bestuurslid

In de loop van 2018 is 
Karin Sueters opgevolgd door 
Ellen Gerritsen in de functie 
van penningmeester en 
secretaris.
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3.  De mensen en organisatie van Present Doetinchem

21 3

54 6

4.  Groepen en projecten

Het verhaal van Jantine* 
Jantine is een vrouw van 35 jaar. Ze is ook moeder van twee 
kinderen. Er is veel gebeurd in haar leven, waardoor er veel 
contacten verloren zijn gegaan. Na een aantal maanden 
verblijf in een crisisopvang van Iriszorg krijgt Jantine de 
sleutel van haar nieuwe woning. Dat moet voor haar nu een 
veilige plek gaan worden waar ze aan zichzelf kan werken 
met ambulante begeleiding vanuit Iriszorg. 
Het hele appartement heeft een lik verf nodig. Deuren en 
bepaalde ruimtes zijn voorzien van een bijzondere kleuren-
combinatie, een grote klus voor een alleenstaande moeder.
Iriszorg weet Present inmiddels te vinden en dient de 
hulpvraag in. Present legt de vraag neer bij Reed Business 
Information. Een bedrijf dat zich voor het eerst in gaat 
zetten via Present in Doetinchem. Het komt qua tijdspad 
ook precies overeen: een match!
Op een maandagmiddag in oktober komen er drie collega’s 
bij Jantine om haar te helpen. Present is aan het begin en 
einde even aanwezig. De mannen hebben er zin in en gaan 
aan de slag! De slaapkamers van de kinderen en zelfs nog 
wat extra muren worden gesausd! Een beetje verlichting 
voor Jantine in deze pittige tijd. We kunnen terugkijken op 
een zinvol en mooi project met impact.  

Reactie Iriszorg: 
‘Het is fijn om zo’n project samen voor te bereiden, er was 
goed contact en overleg met Present. De hulpontvanger is 
er enorm mee geholpen. Mevrouw kan weer meedoen in 
de maatschappij als ze zich op haar gemak voelt in haar 
nieuwe woning en het verleden afsluiten.’

Hoe Jantine terugkijkt: 
‘Ik vond het zeer prettig. De vrijwilligers waren aardig en 
ze wisten echt van aanpakken. Ik ben heel erg blij met het 
resultaat.’

Evaluatie vrijwilliger: 
‘Ik vond het een hele positieve ervaring. Bijzonder om echt 
in iemands directe omgeving te zijn. Het is fijn om lekker 
praktisch te kunnen helpen en dit met vertrouwde collega’s 
te doen.’                              
*Jantine is een gefingeerde naam 

Het operationele team van 
Present Doetinchem bestaat 
uit:  
-  Nelly de Vries, 
 algemeen coördinator, 
-  Josefien Nahuis,    
 projectcoördinator,
-  Carlijn Wiltink, 
 projectcoördinator en 
-  Liesbeth van Hemert, 
 fondswerver. 

Vrijwilligers
In 2018 werkten er een aantal vaste vrijwilligers mee als projectbegeleider/groepenbegeleider 
en voor administratie, vormgeving, fotografie, communicatie, nieuwsbrief en PR. 
Een toenemend aantal flex-vrijwilligers vond wederom de weg naar Present Doetinchem. 
Het concept ‘flex’ spreekt aan: mensen die zich wat vaker willen inzetten voor de ander, op 
basis van talenten en beschikbaarheid. De flex-vrijwilligers werken steeds in groepen met 
wisselende samenstellingen en worden veelal ingezet bij praktische klussen. 
Present wil aansluiten bij het aanbod van degenen die meedoen en zoekt daar een passend 
project bij, zodat ieder met plezier mee kan doen. 
Ook een aantal nieuwkomers hebben zich bij Present gemeld als flex-vrijwilliger.

De kernactiviteit van Present Doetinchem is het begeleiden van 
projecten op basis van het aanbod van groepen die zich in 
willen zetten. 

Mogelijkheden 
Present biedt mogelijkheden voor inzet aan de volgende 
groepen: 
-  jongeren (12 - 25 jaar) en kinderen (9-12 jaar)
-  volwassenen (18 - 88 jaar)
-  groepen uit bedrijven 
-  gezin/familie (ouders en hun kinderen of familie) 

4.1   Aantal groepen en projecten/ trajecten

Voor 2018 waren 100 groepen en projecten/trajecten 
begroot. Het aantal gerealiseerde projecten/trajecten in 
2018 bedroeg 167. Hiervan werden 32 projecten in een mix 
van Doetinchemmers en nieuwkomers uitgevoerd. Daarnaast 
waren er 33 trajecten in ons buddy-project Meet&Connect, 
waarvan er vier zijn stopgezet vanwege verhuizing of andere 
reden. 
Met nog een flink aantal projecten in voorbereiding voor 2019 
sloten we het jaar 2018 ongekend succesvol af. 



Present zijn in je straat!
Mevrouw de Boer* woont alleen in Doetinchem. In dit huis 
woont ze al jaren. Ze heeft er veel herinneringen. Haar man 
is vijf jaar geleden overleden, het gemis is groot en mevrouw 
voelt zich eenzaam. Door een val heeft ze haar bovenarm 
gebroken en een plaat in haar arm, daardoor kan ze de 
arm blijvend slecht gebruiken. Daarnaast heeft ze ook nog 
COPD en wordt snel kortademig. Snel komt er begeleiding 
bij mevrouw vanwege diverse ondersteuningsvragen en 
zij hebben voor haar een hulpvraag bij Present ingediend. 
Mevrouw de Boer is namelijk erg gek op haar achtertuin. 
Helaas is het bijhouden hiervan niet meer goed mogelijk. 
Mieke en Paul, een jong stel met drie kinderen, wilden graag 
iets doen in hun eigen buurt. Laat mevrouw nou bij hen in de 
straat wonen!

Reactie Mieke:
‘Ik wilde altijd wel iets doen in de buurt, maar je weet niet 
waar je moet zijn, waar de hulp nodig is. Dit is zo laagdrempe-
lig voor ons om even bij mevrouw langs te gaan, ook nog na 
het project. Het blijvende contact is makkelijker te onderhou-
den zo dichtbij. En wetende dat er iemand is die het contact 
goed kan gebruiken, dat vind ik alleen maar fijn om te doen!’

Reactie hulpverlener: 
‘Mevrouw heeft het heel prettig gevonden. Ze waren op tijd, 
hebben netjes gewerkt en alles keurig weer opgeruimd. Erg 
attent!’

Reactie hulpontvanger: 
‘Wat mooi dat ze mij willen helpen! Zomaar! En ze brachten 
ook nog een bloemetje voor me mee, die ochtend. En wat 
lekkers bij de koffie. Ik werd er stil van, ontzettend lief!’
*De Boer is een gefingeerde naam 

15

4.3.  Uitwerking kengetallen

4.  Groepen en projecten

Verdeling soort projecten

Verdeling herkomst groepen

Verdeling sociale projecten

Verdeling soort groepen

Verdeling praktische projecten

Verdeling woningcorporaties

Praktisch

Sociaal 

(incl. trajecten 

Meet&Connect

Eenmalig

Flex

Traject

Vriendschap

Sport&Spel

Creatief

Fietsles/vriendschap

Ondersteuning

Samen eten

Uitstapje/verwenactiviteit

4.2.  Kengetallen

Totaal aantal projecten en trajecten: 167
Aantal betrokken vrijwilligers: 1002
Aantal vrijwilligersuren: 8081

4.4.   De hulpontvangers

Praktische projecten vinden doorgaans ‘achter de voordeur’ 
plaats. De mensen die ondersteund worden hebben zelf 
geen mogelijkheden om een grote klus aan te pakken. Ze 
hebben geen netwerk of geen betrouwbaar netwerk, geen of 
weinig financiële middelen en/of geestelijke of lichamelijke 
beperkingen. 

Verdeling categorie hulpontvangers

Sociale projecten
Present kent ook sociale projecten. Dit zijn bijvoor-
beeld activiteiten met een doelgroep in een instelling. 
Bewoners wordt gedurende een aantal uren een-op-een 
aandacht gegeven, bijvoorbeeld door met ze naar buiten 
te gaan, een spelletje te doen of te knutselen. Gewone 
dingen waarvoor sommige mensen afhankelijk zijn van 
vrijwilligers. Of het geven van fietsles aan vrouwelijke 
nieuwkomers, zodat zij letterlijk meer bewegingsvrijheid 
krijgen.

Nieuwkomers 

Mensen met psychiatrische beperking

Mensen met verstandelijke beperking

Mensen met lichamelijke beperking

Een-ouder gezin

Ouderen

Mensen in armoede

(Ex)verslaafden

Flexgroepen

Meet&Mix

Jongeren/studenten

Kerk

Gastgezin M&C

Bedrijf

School

Vrienden/gezinnen

Politiek

Tuin opschonen

Schilderen

Opruimen

Timmerwerkzaamheden

Laminaatvloer leggen

Behangen

Kleine klusjes

Schoonmaken

Verhuizen

Overig

Verdeling wijken

Sité Woondiensten

Eigen woning

Particuliere verhuurder

Habion

Mooiland

De Woonplaats

Wonion

Anders

De categorie Anders bestaat uit Het Nieuwe Dijkhuis, zorg- kinderboerderij, school etc.

Centrum/Noord

Overstegen

De Huet

Schöneveld

Gaanderen

Dichteren

De Hoop

Wehl

Wijnbergen

Oosseld

Overig
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Culinaire inzet bij Den Ooiman
De Doetinchemse Lions toonden hun culinaire vaardig-
heden. In het kader van NL Doet zochten ze contact met 
Present, die voor hen een project organiseerde. Present is 
intermediar voor NL Doet, de grootste vrijwilligersactie van 
Nederland.
De Lions bakten voor de bewoners van zorgcentrum Den 
Ooiman heerlijke wafels. In het restaurant konden bewoners 
van de somatische woongroep met hun aanwezige familie-
leden genieten van deze speciale lekkernij. Met life-muziek 
door een accordeonist werd de sfeer verhoogd.
De aandacht waarmee de wafels gebakken werden en het 
plezier waarmee muziek gemaakt en beluisterd werd, waren 
de ingrediënten voor een gezellige en onvergetelijke middag 
die de bewoners goed heeft gedaan. 

Impact vrijwilliger:
‘Zeer waardevol! Van alle dankbaarheid werd ik stil. Er 
ontstonden mooie gesprekken, waarin we  levensverhalen 
deelden met elkaar. Het enthousiasme en de betrokkenheid 
van alle medewerkers van Den Ooiman, Present en onze 
Lionsclub was hartverwarmend. Ik geef dit project een tien!’

Impact hulpverlening:
‘Mooi om te zien dat de vrijwilligers verbinding zochten met 
de ouderen. Ze deden iets wat ze echt leuk vinden! Wij zijn 
heel blij met de extra handjes en aandacht.’

Impact bewoners:
‘Ik heb genoten, het was zo lekker! Lief van die mensen 
dat ze hier willen zijn en dit willen doen. Het is fijn om een 
praatje te maken met iemand, de interesse die er is voor 
mij.’
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4.  Groepen en projecten

4.5  De hulpverleners
De projecten komen tot stand door bemiddeling van een 
hulpverlener die de cliënt en diens omstandigheden kent. De 
hulpverlener helpt bij de voorbereiding van een projectdag en 
blijft ook na het project betrokken. De betrokken maatschap-
pelijke, zorg- en welzijnsorganisaties waarmee projecten tot 
stand zijn gekomen, kunt u zien in onderstaande tabel.

4.6.  Impact Present-methode

Effectieve Sociale Interventie
Kennisinstituut Movisie heeft de Presentmethode van 
stichting Present officieel opgenomen in de databank 
Effectieve sociale interventies. De Present-methode 
is volgens de onderzoekers effectief bij het verbinden 
van informele en formele zorg en het aansluiten bij de 
moderne vrijwilliger.

Instituut van publieke waarden (IPW)
Het instituut van publieke waarden 
onderzocht de aanpak van Present 
en kwam tot de conclusie dat Present 
aantoonbaar impact heeft op de 
hulpontvanger, op de vrijwilligers, op 
de wijk/netwerk van de ontvanger én op de samenleving. 
“Een verwaarloosde leefomgeving is vrijwel altijd een 
symptoom van onderliggende problematiek. De situatie 
lijkt uitzichtloos, problemen stapelen zich op en niemand 
weet waar te beginnen. Door met groepen vrijwilligers te 
werken aan korte intensieve projecten, krijgt Present het 
voor elkaar om verschil te maken in deze situaties”.
Dat is één van de conclusies van het Instituut van Publieke 
Waarden [link 1] in haar rapport ‘Presenting: Present’ 
[link  2]. De onderzoekers constateren dat Present projec-
ten verdere escalatie van een situatie kunnen voorkomen 
doordat zij aansluiten bij de meest zichtbare en praktische 
problemen. Dat schept ruimte voor de aanpak van andere 
problematiek, hetgeen regelmatig leidt tot het voorkomen 
en verminderen van zorgkosten. “Present maakt daarmee 
het vrijwilligerswerk van de toekomst”, is de slotconclusie 
van de onderzoekers. 
Het is interessant dat dit instituut van een aantal projecten 
ook de concrete financiële winst voor de samenleving heeft 
uitgerekend. Deze maatschappelijke batenanalyse laat op 
een prachtige manier zien dat slechts een paar projecten 
de samenleving al duizenden euro’s winst oplevert. 

Link 1: http://publiekewaarden.nl/ 
Link 2: http://stichtingpresent.nl/nederland/nieuws/
present-maakt-het-vrijwilligerswerk-van-de-toekomst/

5.  Samenwerking in Doetinchem

Present Doetinchem streeft naar goede en constructieve 
samenwerking met diverse geledingen uit de Doetinchemse 
samenleving. Kernbegrippen zijn elkaar kennen, elkaar 
weten te vinden, elkaar aanvullen, elkaar versterken en 
zoveel mogelijk efficiënt samenwerken. Het kan en mag 
niet zo zijn dat ieder op zijn eigen eiland bezig is waardoor 
inefficiëntie optreedt. 
Vanuit deze samenwerkingsvisie verbindt Present 
Doetinchem zich met de gemeentelijke overheid, de woning-
corporatie, kerken, bedrijven, maatschappelijke organisaties, 
zorgprofessionals, verenigingen en andere sociale netwer-
ken en organisaties. 

Professionele hulpverlening 
Present werkt altijd samen met de professionele hulpverleners 
van zorg- en welzijnsorganisaties voor de projecten, zodat de 
hulp op de juiste plek komt. Voor elk project van Present geldt 
dat het vrijwilligerswerk altijd ter aanvulling of ondersteuning 
moet zijn van de professionele zorg. Present is dus zelf geen 
hulpverlener en de hulpverlener houdt altijd zelf de verant-
woordelijkheid voor de zorg van zijn/haar cliënt. Diverse 
zorg- en welzijnsorganisaties in Doetinchem dragen bij Present 
hulpvragen aan voor mensen die zich in een kwetsbare situatie 
bevinden en hulp kunnen gebruiken, burgers zonder netwerk, 
financiële problemen en/of slechte gezondheid. Ongeveer 
de helft van alle hulpvragen kwam binnen via de buurtcoa-
ches van Buurtplein BV. Ook ondersteunen zij nieuwkomers 
bij de aanmeldingsprocedure voor de projecten Meet&Mix en 
Meet&Connect.
Zie tabel onder 4.5 voor een overzicht van samenwerkings-
partners betr. hulpvragen.  

Maatschappelijke en welzijnsorganisaties 
Ook met de volgende organisaties werken we samen:
-   Vrijwilligerscentrale: melden van vacatures en deelname aan 

de jaarlijkse vrijwilligersmarkt.
-   De Doetinchemse Uitdaging: deelname aan de jaarlijkse 

Meet&Match Markt, waar met gesloten beurs gematcht 
wordt tussen bedrijven en stichtingen/verenigingen. Ook 
dit jaar is er weer een match gemaakt. Daarnaast zorgt 
de Doetinchemse Uitdaging soms voor bemiddeling in 
materialen.

-   Platform Meedoen en Ondersteuning: Present Doetinchem 
is lid van dit platform waarin onderzoek wordt gedaan naar 
effectieve verbindingen met andere vrijwilligersorganisaties 
binnen het sociaal domein.

-   Platform Armoedebestrijding: de regiomanager van Present 
Doetinchem is bestuurslid van dit platform, daarnaast is er 
een praktische samenwerking.

-   Coalitie Erbij: Present Doetinchem is lid van deze vereniging, 
samen tegen eenzaamheid. 

-   Stadskamer: met de klusteams wordt nauw samengewerkt, 
met name rondom tuinonderhoud.

-   Gruitpoort en VbV De Graafschap: samen met deze bedrij-
ven organiseerde Present Doetinchem ontmoetingsfeesten 
voor nieuwkomers en Doetinchemse burgers.

-   Graafschap College: groepen studenten van de sector 
Educatie en Participatie hebben zich een aantal keer 
ingezet voor het project Meet&Connect junior van Present 
Doetinchem. Ook groepjes studenten van de sector Zorg en 
Welzijn doen via Present praktijkervaring op bij hulpvragers. 
Er zijn met beide sectoren overeenkomsten opgesteld. 

Verdeling zorg- en welzijnsorganisaties

Buurtplein

Vluchtelingenwerk

Zozijn

Sensire (woonzorg)

Iriszorg

Kleine zorgorganisaties

Sa-net

GGNet

X-tra’s

Zorg-kinderboerderij

Lindenhout

Estinea

Siza

Overig De categorie Overig bestaat o.a. uit Leger des Heils, Phildelphia, Passie voor Jeugd en 

gezin, Samen Doetinchem, scholen etc.
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-   Samen Doetinchem is een initiatief van Graafschap 
Re-integratie met als doel de participatie van kwetsbare 
groepen die sociaal geïsoleerd (dreigen te) raken binnen de 
Doetinchemse samenleving. 

  Onderdeel van het project is het uitvoeren van vrijwilligers-
werk door nieuwkomers. Samen Doetinchem en Present 
Doetinchem hebben een samenwerkingsverband om hieraan 
inhoud te geven.

-   Vluchtelingenwerk heeft dagelijks te maken met nieuwko-
mers. Zij leiden nieuwkomers toe naar de projecten Meet&Mix 
en Meet&Connect. Daarnaast verzorgt Vluchtelingenwerk 
trainings- en intervisiebijeenkomsten en stellen zij ruimte 
beschikbaar voor deze bijeenkomsten.

-   Welkom in Doetinchem en Platform Nieuwe Achterhoekers: 
afstemming en overleg over initiatieven met betrekking tot 
de participatie van nieuwkomers, waaronder toeleiding naar 
werk.

-   Pak An: Stichting Pak An heeft Present omarmd als één 
van haar gehonoreerde initiatieven en steunt Present met 
advies, inzet van hun netwerk en hulp bij fondswerving.

-   NLDoet: Present Doetinchem is intermediair voor de 
landelijke NLDoet-dagen.

Samenwerking met gemeente en provincie
De contacten met de lokale overheid zijn zeer goed. De 
gemeente Doetinchem ondersteunt Present met een mooie 
subsidie. 
Tevens zijn er afspraken met de BUHA over het gratis afval 
afvoeren voor mensen met beperkte financiële middelen. In 
2018 heeft één fractie een project uitgevoerd.
De provincie Gelderland heeft geld beschikbaar gesteld 
voor leefbaarheidsprojecten en is enthousiast over Present. 
Subsidieaanvragen voor de twee projecten mbt nieuwkomers 
werden beide gehonoreerd voor 2017 en 2018.

Samenwerking met woningcorporatie
Het grootste deel van de projecten van Present Doetinchem 
vinden plaats in of rond woningen van Sité Woondiensten. 
Daarmee zijn Sité en Present Doetinchem belangrijke 
samenwerkingspartners van elkaar in het kader van de fysieke 
en sociale leefbaarheid. Onderdeel daarvan is de samenwer-
king in het kader van het project tuinonderhoud bij deze 
woningen. Present en Sité zijn een meerjarige overeenkomst 
aangegaan, inclusief financiële ondersteuning.

Samenwerking rondom tuinonderhoud
Zes partijen hebben de handen ineen geslagen om te komen 
tot een gezamenlijke aanpak betreffende tuinonderhoud 
in de gemeente Doetinchem. Sité Woondiensten, Pauropus, 
Present, de Stadskamer, gemeente Doetinchem en de 
Vrijwilligerscentrale zijn in 2017 een pilot gestart om samen 
te werken met betrekking tot eenmalig en structureel tuinon-
derhoud bij mensen die daartoe niet zelf in staat zijn. 
Alle partners erkennen dat tuinonderhoud van belang is, 
bijdraagt aan leefbaarheid in de wijk maar ook sociaal 
isolement tegengaat. In 2018 heeft de pilot een succesvol 
vervolg gekregen. Present Doetinchem is de coördinerende 
partner bij dit initiatief. 

5.  Samenwerking in Doetinchem

Samenwerking met kerken
Er is groot draagvlak binnen de kerken voor het werk van 
Present Doetinchem. Het biedt kerkelijke organisaties mogelijk-
heden om diaconale taken in te vullen en daadwerkelijk hulp 
te verlenen aan mensen in een kwetsbare situatie, ook buiten 
het eigen kerkverband. In 2018 hebben zich 23 groepen vanuit 
diaconieën en kerken ingezet. Ook zijn er subsidiebijdragen 
ontvangen, onder andere vanuit de Caritas en de besturen 
van de Rooms Katholieke kerk en de Protestante Gemeente. 
Daarnaast zijn er collectes gehouden in diverse andere kerken.
Present Doetinchem is tevens partner van het Diaconaal 
Platform en verbindt zich middels deze contacten met de 
kerken.

Samenwerking met bedrijven
Present Doetinchem is lid van Achterhoek in Bedrijf en 
bezoekt de netwerkbijeenkomsten. In 2018 werd een Present-
klussendag georganiseerd waarop de aangesloten bedrijven 
van dit netwerk zich hebben ingezet voor een project van 
Present. 
In 2018 zijn er negen projecten uitgevoerd door bedrijven. 
Daarnaast zijn er een aantal bedrijven die Present Doetinchem 
sponsoren middels een donatie. Tevens hebben weer andere 
bedrijven materialen en kantoorruimte ter beschikking gesteld. 
Zo heeft Present Doetinchem in 2018 de beschikking gekregen 
over een gesponsorde werkplek bij innovatiecentrum De Steck.
Present wil in de toekomst meer partnerschappen aangaan 
met lokale ondernemingen om het draagvlak te versterken 
en hen zo de gelegenheid te geven om hun maatschappelijke 
betrokkenheid gestalte te geven.

6.  Present Doetinchem in beeld

In 2018 heeft Present Doetinchem zich als onderstaand 
gepresenteerd: 
• Column in alle regionale Achterhoekse bladen – Pak An
• 28 krantenartikelen in de lokale pers
•  Artikel in Accent, het huurdersmagazine van Sité 

Woondiensten
•  Actieve bijdrage aan de vrijwilligersmarkt en Meet&Match 

markt
• Twitterberichten, meerdere keren per week
• Facebookberichten, gemiddeld twee keer per week
• Nieuwsberichten op de website www.presentdoetinchem.nl
• Er verschenen vier nieuwsbrieven
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7.  Financieel draagvlak

Present Doetinchem ontving voor haar reguliere werkzaam-
heden in 2018 financiële bijdragen van de Gemeente 
Doetinchem, de woningcorporatie, het Ds. Van Dijkfonds, het 
fonds van de Duitse Ridderlijke Orde, Protestantse Fondsen, Dr. 
Wittenbergstichting, Ministerie via Present Nederland, diverse 
bedrijven, diaconieën van kerken, fannoten en particulieren.  
Voor onze projecten Meet & Connect en Meet & Mix ontvangen 
we subsidies van de Provincie Gelderland, het Oranje Fonds, 
het Rabo-coöperatiefonds, het Naoberfonds, het Platform 
Meedoen en Ondersteuning, de gemeente Doetinchem en 
onderwijs. 
Sinds 2017 ontvangt Present op basis van de samenwerkings-
overeenkomst met Site Woondiensten een financiële bijdrage 
per woning waar klussen worden gedaan en/of tuinonderhoud 
wordt verzorgd. We zijn bijzonder blij met al deze financiële 
ondersteuning waardoor we ons in kunnen zetten voor een 
beweging waarbij het vanzelfsprekend is om naar elkaar om 
te zien. 
De komende jaren hopen we ons draagvlak te verbreden en 
te versterken door meerjarige financiële bijdragen van lokale 
ondernemers en bedrijven in het kader van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. Met de woningcorporatie is reeds 
een meerjarige overeenkomst afgesloten. Er is inmiddels een 
donatieknop, zodat het ook voor particulieren makkelijk is om 
Present Doetinchem financieel te ondersteunen, eenmalig of 
structureel.

    

  
 

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

2018

€

2017

€

Baten  (6) 115.852 122.277

Lasten

Personele kosten  (7) 93.323 89.815

Kantoorkosten  (8) 2.095 1.834

Organisa�ekosten  (9) 16.250 16.458

111.668 108.107

Resultaat 4.184 14.170

Financiële baten en lasten  (10) -241 -295

Resultaat 3.943 13.875

Con�nuiteitsreserve  (11) -3.750 -13.000

193 875

S�ch�ng Present Achterhoek Doe�nchem te Gemeente Doe�nchem
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_____________________________________________________________________________________________________

Samenstellingsverklaring afgegeven
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Toelichting staat van baten en lasten van 
Stichting Present Achterhoek Doetinchem 

Vanaf het boekjaar 2017 heeft Stichting 
Present Doetinchem 2 separate projecten 

onder haar hoede genomen, genaamd Meet 
& Connect en Meet & Mix. Zowel deze 

baten als lasten zijn in de de totaal staat van 
baten en lasten 2018 meegenomen. Voor 

het boekjaar 2018 kan deze staat van baten 
en lasten worden gesplitst in de projecten 

Meet & Connect (negatief resultaat van 
€4.668), Meet & Mix (negatief resultaat van 

€2.975) en Stichting Present Doetinchem 
(positief resultaat €11.586). 

Dit positieve resultaat kan worden verklaard 
doordat er in de begroting rekening is 
gehouden met reservering uitbreiding 

FTE voor een projectcoördinator, welke 
in het boekjaar 2019 is geëffectueerd.

Stichting Present Doetinchem heeft door 
haar positieve resultaat haar vermogen en 

continuïteitsreserve kunnen aanzuiveren 
voor de dekking van risico’s op korte termijn 

en om zeker te stellen dat de stichting ook 
in de toekomst aan haar verplichtingen 

kan voldoen.

De projecten Meet & Connect en Meet & 
Mix laten over het jaar 2018 een negatief 

resultaat zien.
Voor Meet & Connect kan dit worden 

verklaard doordat er over jaar 2018 
nog baten van totaal €3.000 van het 

Oranjefonds (evenals over 2017 van een 
totaal van €3.000) ontvangen kunnen 

worden indien aan de voorwaarden wordt 
voldaan. Deze afwikkelingen vinden plaats 

in 2020 en zijn nog niet in het resultaat 
meegenomen.

Voor Meet & Mix kan dit worden verklaard 
doordat er over jaar 2018 nog baten van 

totaal €2.500 van het Oranjefonds (evenals 
over 2017 van totaal €3.000) ontvangen 

kunnen worden indien aan de voorwaarden 
wordt voldaan. Deze afwikkelingen vinden 

plaats in 2020 en zijn nog niet in het 
resultaat meegenomen. 
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Naam:  Stichting Present Doetinchem 
Oprichtingsdatum: 8 januari 2014
Inschrijving KvK: 59690763 
IBAN: NL32 TRIO 0197 8537 57 
Website: www.presentdoetinchem.nl 
E-mail: info@presentdoetinchem.nl

8. Formele gegevens
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