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Extern 
 

Doel voor 2023:   minimaal 100 projecten realiseren 

 

Wat we doen en waarom 

Stichting Present heeft als missie ‘Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden 
hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden’. Present maakt het mogelijk 
dat groepen vrijwilligers zich inzetten voor plaatsgenoten in een kwetsbare situatie.  

De afgelopen jaren was het door Corona lange tijd moeilijk om groepen vrijwilligers in te 

zetten. Nu deze periode achter de rug lijkt te zijn gaan we weer volop inzetten op het 

werken met groepen. 

 

Hoe gaan we dat doen? 

We hebben een intern jaarplan opgesteld waarin we actiepunten opgezet hebben voor 

zeven werkvelden: de projecten, de groepen vrijwilligers, de hulpvragen, het 

operationele team, de maatschappelijk organisaties, het lokale draagvlak en het bestuur. 

Hieronder een aantal van deze actiepunten: 

 

- Groepen vrijwilligers werven door presentaties te gaan geven bij diverse 

organisaties 

- We gaan de samenwerking met de hulplijn evalueren en continueren: Hulpvragen 

komen binnen via de hulplijn.  

- De band met de maatschappelijk organisaties versterken, nu we hen ook weer 

fysiek mogen en kunnen bezoeken.  

- De hulpverleners van maatschappelijke organisaties meer betrekken bij onze 

projecten. 

- Naast de reguliere projecten staan voor 2023 gepland 

o Pasen - een actie waarbij kerken kunnen aansluiten 

o Zomer - actie zomertas 

o Kerst – Kerstengelen 

- Hulpontvangers meer betrekken tijdens het project. 

- Tuinmaatjes werven voor het project Sociaal Tuinieren en deze goed begeleiden. 

- Via Stichting Maatschappelijk Betrokken Ondernemen aangedragen contacten met 

bedrijven oppakken en met hen bespreken hoe we kunnen samenwerken.  

- Bedrijven vragen of wij gebruik kunnen maken van hun expertise. 

- Blijven bouwen aan relaties met ouderencentra in Dordrecht. Met en voor hun 

bewoners sociale projecten doen. 

- Het Lokaal draagvlak vergroten Minimaal eenmaal per jaar een 

leefbaarheidsoverleg in elke wijk bijwonen, om zo de contacten met de sociale 

makelaars binnen de sociale wijkteams te versterken. 

- Leden van het bestuur gaan jaarlijks een keer mee met de coördinator die een 

project begeleidt 

 

Voor meer informatie of ons uitgebreide jaarplan kunt u altijd terecht bij: 

info@presentdordrecht-papendrecht.nl 
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