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Inleiding 

 

Dit jaarplan is tot stand gekomen in de zomer van 2021. Door de zomervakantie is dit een relatief rustige 

periode. Een goede periode dus om terug te kijken op het eerste deel van 2021 en vooruit te kijken naar 

het tweede deel van 2021 en vooral ook 2022.  

Het jaar begon met wisselingen in het team terwijl ook door ziekte het team minder operationeel was 

dan gewenst. Na het vertrek van de algemeen coördinator Anne-Frouk Grimberg in december 2020 is 

in februari 2021 Thomas Steenbergen als algemeen coördinator toegevoegd aan het team. Op dat 

moment zat de samenleving in een lockdown, waardoor vrijwilligerswerk in groepsverband niet 

mogelijk was. Vanaf april mochten we weer projecten oppakken met kleine groepen vrijwilligers en 

zagen we het werk toenemen. Al snel merkten we dat de balans tussen hulpvragen en beschikbare 

groepen vrijwilligers scheef groeide, er waren meer hulpvragen dan groepen vrijwilligers. Al met al is 

het een ingrijpende periode geweest.  

In 2022 gaan we daarom extra investeren in zichtbaarheid en herkenbaarheid van Present Ede bij 

maatschappelijke organisaties en vrijwilligers. Het werven van (nieuwe) vrijwilligers krijgt extra 

aandacht. Tevens gaan we ons verder verdiepen in de impact die onze werkwijze heeft op de vrijwilliger, 

en daarmee op de sociale basis van de Edese samenleving. In dit jaarplan gaan we in op de vraag hoe 

we dit vorm zullen gaan geven.  

Op deze manier zal Present Ede ook in 2022 een professionele en stabiele partij zijn en bijdragen aan 

het sociale domein in Ede door onder meer:   

- Met een eigen geluid vorm geven aan het vrijwilligerswerk  

- Het versterken van sociale netwerken door de inzet van vrijwilligers 

- Het meewerken en opbouwen van de sociale infrastructuur door samenwerking met andere 

partijen 

- Ondersteuning bieden aan jeugd en gezinnen door projecten en pakkettenacties 

We kijken uit naar een jaar vol waardevolle ontmoetingen. 

 

Projectcoördinatoren: 

 

Thomas Steenbergen      Christel Riemersma 

  



 

5 

 

1. Present Ede 
 

Sinds 2009 biedt Present Ede als 

vrijwilligersmakelaar groepen mensen de 

mogelijkheid om een zinvolle en goed bestede 

dag te beleven door zich in te zetten tijdens 

klusprojecten of sociale activiteiten. De 

vrijwilligers bepalen zelf wat ze willen geven aan 

tijd en talent, Present Ede zorgt voor een 

geschikte hulpvraag in samenwerking met 

maatschappelijke organisaties. Present Ede 

begeleidt de groepen vrijwilligers in de 

voorbereiding, uitvoering en afronding van de 

projecten. Hierdoor is het project voor de 

betreffende groep een positieve ervaring en is 

de eenmalige inzet ondersteunend aan 

bestaande hulpverleningstrajecten.  

Present wil zodoende een brug bouwen tussen 

groepen mensen die bereid zijn hun tijd en 

talenten in te zetten voor een ander en mensen 

die bij deze hulp gebaat zijn. Op deze brug 

vinden prachtige projecten en ontmoetingen 

plaats. Zo werken we aan een samenleving 

waarin het vanzelfsprekend is dat mensen naar 

elkaar omzien.  

1.1 Algemene doelstelling 2022 

In 2022 werkt Present Ede aan een 

maatschappelijke beweging van naar elkaar 

omzien door het werven, inzetten en 

begeleiden van 95 groepen1 vrijwilligers. 

Present Ede beoogt met een zorgvuldige, 

professionele begeleiding van de groepen 

continuïteit en kwaliteit te waarborgen in de 

projecten en de daaruit voortvloeiende 

ontmoetingen. Hierbij hebben we constant oog 

voor de wensen, behoeften, talenten en ook de 

kwetsbaarheid van vrijwilligers en hulpont-

vangers.  

                                                           
11 Een groep bestaat uit minimaal 2 personen en heeft geen maximum. Een groep bestaat uit mensen in alle 

leeftijdscategorieën, die zich samen inzetten tijdens een project. 

Het beoogde aantal groepen vrijwilligers ligt 

lager dan voorgaande jaren. Dit heeft te maken 

met de onzekerheid die op dit moment nog 

steeds speelt door corona op korte- en lange 

termijn. Korte termijn: Welke corona maat-

regelen zijn van kracht? Lange termijn: Kunnen 

Present Ede en (nieuwe) vrijwilligers elkaar 

(opnieuw) vinden? De verwachting is dat de 

(hernieuwde) betrokkenheid van vrijwilligers, 

net als bij andere vrijwilligersorganisaties 

binnen het sociale domein, extra tijd en 

aandacht gaat vergen in 2022. Hierdoor is de 

verwachting dat een aanzienlijk deel van de 

projecten op de schouders van onze vaste 

vrijwilligers komt te liggen.  

De verwachte herkomst van de groepen in 2022 

is als volgt: 

 

1.1.1 Werkwijze, resultaten en 

wederkerigheid 

Wij streven naar projecten die het welzijn van 

de hulpontvanger en vrijwilliger verhogen. Dit 

door het uitvoeren van klussen en projecten bij 

mensen thuis of in zorginstellingen. De een-

malige inzet van de vrijwilligers vindt plaats in 

een hulpverleningstraject waardoor het de 

aanwezige formele zorg ondersteunt. Hiermee 

wordt het welzijn van de hulpontvanger 

Vrijwilligers 2022

30 kerken 5 bedrijven 45 vaste vrijwilligers 10 studenten
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verhoogd. Tegelijk biedt dit de vrijwilliger de 

mogelijkheid om passend vrijwilligerswerk te 

doen. De ontmoeting tussen hulpontvanger en 

vrijwilliger, die tijdens een project plaatsvindt, is 

waardevol omdat het zorgt voor verbinding. 

Hierdoor heeft onze werkwijze impact op 

vrijwilliger en hulpontvanger.  

In 2022 willen we extra investeren in de impact 

die een project heeft op de vrijwilliger. We doen 

dit door een goede voorbereiding van het 

project. Tijdens het opstarten van een project is 

een medewerker van Present Ede aanwezig om, 

indien nodig, het contact tussen de vrijwilliger 

en de hulpontvanger op gang te brengen. Na 

een project willen we tijd investeren door in 

gesprek te gaan met vrijwilligers en vragen te 

stellen zoals “Hoe vond je het om dit project te 
doen? Denk je dat je van betekenis bent 

geweest voor de hulpontvanger? Wat heeft dit 

project jou gebracht?” Op deze manier maken 

we steeds beter zichtbaar maken wat de impact 

is van Present op de vrijwilliger en antwoord 

zoeken op de vraag op welke manier onze 

werkwijze bijdraagt aan het versterken van de 

sociale basis van de gemeente Ede.  

Na ieder project krijgen vrijwilligers ook een 

evaluatieformulier waarin hen gevraagd wordt 

of het project hen heeft gestimuleerd om vaker 

vrijwilligerswerk te doen en of ze vaste 

vrijwilliger bij Present willen worden. Vrijwil-

ligers krijgen na afloop van hun Present project 

een kaart die ze als bedankje kunnen sturen 

naar de persoon bij wie ze thuis zijn geweest 

(“Bedankt dat we in jouw huis mochten zijn”). 
Door de focus te leggen op de ontmoeting 

tussen vrijwilligers en hulp-ontvangers draagt 

Present Ede bij aan het voorkomen van 

eenzaamheid en sociaal isolement.  

Beoogd resultaat: gemiddeld waarderen de 

vrijwilligers de projecten met Present met een 

8.  

Aan hulpverleners vragen we hoe onze werk-

wijze en samenwerking vooraf, tijdens en na het 

project is ervaren. Ook vragen we in welke mate 

de inzet van vrijwilligers impact heeft gehad op 

de hulpontvanger. Is het project nuttig 

geweest?  

We vinden het belangrijk dat er tijdens een 

project samenwerking ontstaat tussen 

vrijwilligers en hulpontvanger, we geloven dat 

iedereen iets kan doen. Samen met de 

hulpverleners stimuleren we hulpontvangers 

om na te denken wat hij/zij kan bijdragen aan 

een project. Op deze manier geven we vorm 

aan de inclusieve samenleving en 

wederkerigheid.  

Beoogd resultaat: de hulpverleners en cliënten 

geven de projecten van Present en de inzet van 

de vrijwilligers het gemiddelde cijfer 8. 

1.1.2 Registratie 

Elk project wordt administratief in ons CRM-

systeem verwerkt waarbij gegevens worden 

genoteerd zoals het type project (sociaal/ 

praktisch), aantal vrijwilligers, de doelgroep 

(hulpontvanger), de maatschappelijke organi-

satie en de wijk waar het project plaatsvond. 

Projecten worden aan twee kanten geëvalu-
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eerd: de vrijwilligers geven hun feedback en 

duiden hun tevredenheid in een cijfer en ook de 

hulpverlener bespreekt het project met de 

cliënt en geeft een cijfer. Beide partijen geven 

aan hoe ze de ontmoeting hebben ervaren en 

of het project impact heeft gehad.  

1.2 Speerpunten 2022 

Impact meten 

Door onze werkwijze willen we het voor 

mensen vanzelfsprekender maken om (vaker) 

vrijwilligerswerk te doen. Hiermee willen we 

vrijwilligers stimuleren structureel actief te 

blijven in het omzien naar de ander. We zien dat 

de projecten en de daarbij horende ontmoe-

tingen veel oplevert wat hieraan bijdraagt. 

Vrijwilligers ervaren, soms voor het eerst, hoe 

groot de nood is bij de medemens in hun eigen 

omgeving. De ontmoeting met hulpontvangers 

kan voor vrijwilligers een eerste stap uit hun 

eigen leefwereld zijn die het beeld van de 

samenleving en medemens verbreedt. Ook zien 

vrijwilligers hoe hun inzet nieuwe energie kan 

brengen bij de hulpontvanger om onder-

liggende problematiek op te pakken. Kortom, 

we zien dat onze werkwijze iets doet met 

vrijwilligers én hulpontvangers. We geloven dat 

dit waardevol is, ook als het lastig is de link te 

leggen tussen deze ervaringen en een struc-

turele inzet van de vrijwilliger in het omzien 

naar de ander.  

We geloven dat onze werkwijze waardevolle 

inzichten en ervaringen opleveren bij vrij-

willigers, maar merken ook dat het lastig is ‘grip’ 
te krijgen op de impact die ons werk heeft op 

vrijwilligers. Hoe verrijkt het doen van projecten 

het beeld dat vrijwilligers hebben op mede-

mens, samenleving en vrijwilligerswerk? Stimu-

leert het doen van een project bij Present Ede 

mensen daadwerkelijk om vaker vrijwilligers-

werk te gaan doen? Neemt Present Ede 

obstakels weg bij mensen, waardoor ze het 

vanzelfsprekender gaan vinden iets voor een 

ander te doen?  

In 2022 willen we ons verder oriënteren op wat 

onze impact is. Is deze wel te meten of  te 

vangen in woorden en cijfers? Als dat zo is, op 

welke manier kunnen we deze impact het beste 

meten? Van hieruit willen we enerzijds beter 

zichtbaar maken wat de impact van onze werk-

wijze is op de vrijwilliger, en daarmee op de 

samenleving. Tegelijk kunnen we van hieruit 

ook werken aan manieren om onze impact te 

vergroten.   

Zichtbaarheid 

In 2022 willen we verder werken aan de 

zichtbaarheid en naamsbekendheid van 

Present Ede in Ede. Door de corona crisis zijn 

veel manieren waarop Present Ede zich kan 

presenteren weggevallen. Netwerkbijeenkom-

sten, presentaties voor groepen zoals kerken, 

de vrijwilligersbanenmarkt; het zijn enkele 

voorbeelden van activiteiten die niet door 

konden gaan. Voor de werkwijze van Present 

Ede is zichtbaarheid en herkenbaarheid essen-

tieel, daarom gaan we ons 2022 hierop richtten.  

De grote diversiteit aan partijen binnen het 

sociale domein is waardevol, maar maakt het 

soms ook onoverzichtelijk. Present Ede wil hier 

op anticiperen door in 2022 de zichtbaarheid 

van Present Ede in het sociale domein te 

vergroten. Dit door deel te nemen aan diverse 
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netwerkbijeenkomsten, zoals Maatschappelijk 

Netwerk Ede, Platform informele Hulp en de 

werkgroep Vrijwilligers van het actiepro-

gramma ‘Samen werken aan een sterke sociale 
basis.’ Tevens vergroten wij hiermee onze 

kennis van het sociale domein, waardoor we 

goed kunnen aansluiten bij andere partijen en 

elkaar nog beter aanvullen.  

Om onze visie vorm te blijven geven in 2022 

willen we steeds weer nieuwe mensen ervaring 

laten opdoen met vrijwilligerswerk. Hiervoor 

willen we in 2022 extra investeren in onze 

zichtbaarheid bij kerken, bedrijven en 

vrijwilligers in Ede. We willen onze promotie-

films voor bedrijven en kerken verder ontwik-

kelen en inzetten in 2022. Naar kerken stellen 

we ons op als professionele partij die wil 

samenwerken om mensen te inspireren om te 

zien naar de medemens. Kerkleden willen we 

benaderen door middel van presentaties, acties 

en verslagen van activiteiten in nieuwsbrieven. 

Daarnaast willen we inzetten op zichtbaarheid 

door verslagen en nieuwsberichten te plaatsen 

op social media en de lokale media die Ede 

breed gelezen wordt.  

Ervaringsdeskundigen spelen een belangrijke 

rol in het vertellen van het verhaal van Present 

Ede. Hulpverleners, hulpontvangers en vrijwil-

ligers weten als geen ander wat de impact is van 

een project van Present. Daarom gaan we in 

2022 werken met de verhalen van ervarings-

deskundigen en deze zichtbaar maken via onder 

meer lokale media, social media en kerkbladen.  

Vrijwilligers werven 

De gemeente Ede kent een grote groep actieve 

vrijwilligers, bij Present Ede herkennen we deze 

grote bereidheid om vrijwilligerswerk te doen. 

Toch zien we sinds de corona crisis een afname 

van het aantal vrijwilligers. We vermoeden dat 

hier diverse redenen voor zijn. Mensen zijn 

door de corona crisis terughoudend om bij 

anderen op bezoek te gaan / met anderen 

samen te werken uit angst voor besmetting. 

Groepsverbanden zoals kerken en bedrijven zijn 

losser geworden door digitaal contact op 

afstand. Hierdoor is het minder vanzelfspre-

kend om als groep samen vrijwilligerswerk te 

gaan doen. Tot slot zijn er mensen bij wie het 

vrijwilligerswerk simpelweg naar de achter-

grond verdwenen is.  

We geloven nog steeds dat er een grote 

bereidheid is tot het doen van vrijwilligerswerk, 

maar we moeten een actievere rol pakken in 

het enthousiasmeren en motiveren van vrijwil-

ligers om vrijwilligerswerk te doen.  

Het doel van het werven van vrijwilligers is niet 

enkel het kunnen uitvoeren van projecten en 

het oplossen van hulpvragen. We willen zoveel 

mogelijk vrijwilligers benaderen om hen te 

doen laten ervaren hoe mooi vrijwilligerswerk 

is. We willen dat zoveel mogelijk mensen een 

steentje bijdragen.  

De zoektocht naar vrijwilligers is een herken-

bare zoektocht voor vele partijen binnen het 

sociale domein van Ede. Daarom willen we als 

Present Ede hierin samenwerken met andere 

partijen door actief deel te nemen aan de 

Werkgroep Vrijwilligers.  

Daarnaast gaan we, zoals hierboven al 

beschreven, actief werken aan het vergroten 

van onze zichtbaarheid in Ede. We willen 

mensen enthousiasmeren voor vrijwilligers-

werk door ervaringsverhalen van vrijwilligers en 

verslagen van projecten te delen. We geloven 

dat enthousiasme aanstekelijk werkt.  

We houden rekening met de diversiteit aan 

vrijwilligers door diverse vormen van vrijwil-

ligerswerk mogelijk te maken. Naast de 

praktische en sociale projecten kan ook gedacht 

worden aan eenmalige acties zoals de zomer-

pakkettenactie. Daarnaast biedt Present Ede de 

mogelijkheid tot het doen van vrijwilligerswerk 

op kantoor.  
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Onderdeel van het werven van vrijwilligers is 

het versterken van het operationele team met 

vaste vrijwilligers. Met name groepenbege-

leiders zijn nodig om de vele projecten goed te 

kunnen uitvoeren.  

Tot slot betekent onze zoektocht naar nieuwe 

vrijwilligers dat we meer dan ooit bewust zijn 

van de waarde van onze groep vaste vrijwil-

ligers. In 2022 blijven we er aan werken dat zij 

zich gezien en gewaardeerd voelen, door 

vrijwilligerswerk aan te bieden dat past binnen 

hun motivatie en mogelijkheden. We koppelen 

regelmatig terug welke impact hun inzet heeft 

gehad op de hulpontvanger. Daarnaast willen 

we tweejaarlijks een ontmoetingsmoment 

organiseren waarbij zij ook een bedankje 

ontvangen voor hun werk. 

 

1.3 Operationeel team en 

bestuur 

Het operationele team bestaat uit twee 

coördinatoren. Daarnaast zijn er vier vrijwil-

ligers actief op het gebied van PR & communi-

catie, magazijnbeheer en groepenbegeleiding. 

De coördinatoren houden zich bezig met de 

aansturing van het werk, het beleid, netwerk-

opbouw en fondswerving. Ook zijn zij verant-

woordelijk voor alles wat te maken heeft met de 

groepen vrijwilligers en projecten, inclusief de 

begeleiding van de vaste vrijwilligers en het 

motiveren van groepen vrijwilligers om na hun 

klus verder betrokken te raken of te blijven bij 

hun medemens.  

Het bestuur bestaat uit 5 leden en faciliteert het 

operationeel team zodanig dat zij zoveel moge-

lijk  activiteiten kunnen verrichten die ervoor 

zorgen dat de doelen worden behaald. Een 

belangrijke taak van het bestuur in 2022 is het 

aanschrijven van fondsen, het aanvragen van 

subsidies en het aangaan of versterken van 

relaties met de gemeente, kerken, bedrijven en 

samenwerkingspartners. 

Zoals eerder al aangegeven is het onze wens het 

operationeel team te versterken met groepen-

begeleiders.  

1.3.1 Vrijwilligersbegeleiding 

Het Operationeel Team van Present Ede bestaat 

voor een deel uit vaste vrijwilligers die 

betrokken zijn bij de voorbereiding en 

begeleiding van projecten. Daarnaast hebben 

we een actieve groep vaste klusvrijwilligers (de 

flexers). We zijn heel dankbaar voor deze vaste 

vrijwilligers. Het is belangrijk dat de betaalde 

krachten oog hebben voor de begeleiding van 

de individuele vrijwilligers. We geloven dat 

iedereen een steentje kan bijdragen met zijn of 

haar talenten. We willen dat Present Ede een 

veilige plek is waar iedere vrijwilliger gezien 

wordt en op basis van zijn of haar talenten en 

voorkeuren ingezet wordt.  

In 2022 zetten we in op individuele terug-

koppeling zodat we gerichter kunnen kijken 

waar er behoefte aan is. Hierdoor voelen 

vrijwilligers zich gezien en voelen zij zich op hun 

plek binnen de organisatie. We willen de 

instructiemiddelen voor vrijwilligers verder 

uitwerken en daarnaast vrijwilligers de 

mogelijkheid bieden tot het volgen van 
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cursussen zoals aangeboden door bijvoorbeeld 

Malkander. 

1.4 Comité van Aanbeveling 

In 2015 is het Comité van Aanbeveling van 

Present Ede opgericht. Het Comité bestaat uit: 

 Dhr. René Verhulst – Burgemeester Ede 

 Dhr. Marco Vermin – Lid Raad van 

Bestuur Alfa Accountants en Adviseurs 

In 2022 betrekken we ons Comité bij de 

activiteiten, ontwikkelingen en laten we hen 

mee kijken bij een Present project. Hierdoor 

willen we mede door hun betrokkenheid en hun 

netwerk, de bekendheid, uitstraling en slag-

vaardigheid van de stichting vergroten. Daar-

naast zouden we graag nog 2 tot 3 nieuwe leden 

willen werven. Het bestuur van Present Ede 

onderhoudt de contacten met het Comité van 

Aanbeveling.  

1.5 Samenwerkingspartners 

Present Ede heeft goede contacten met de 

Gemeente Ede en Woonstede. Deze contacten 

willen we koesteren in 2022. Betrokken beleids-

medewerkers van de gemeente betrekken we 

bij ons werk door regelmatig een terug-

koppeling en evaluatie van werkzaamheden en 

samenwerking te doen.  Met Woonstede vindt 

er 4 keer per jaar overleg plaats. Ook de relatie 

met maatschappelijke organisaties is van groot 

belang. 

1.5.1 Kerken 

In 2022 investeren we opnieuw in contacten 

met kerken en gaan gesprekken met diaconieën 

aan om samen maatschappelijke betrokkenheid 

vorm te geven. Present kan kerken helpen met 

het vormgeven van samenlevingsdiaconaat, 

gericht op naastenliefde en betekenisvolle 

ontmoetingen. Daarmee hebben we kerken iets 

waardevols te bieden.  

 

Tevens gaan we onze contacten met kerken 

inzetten om specifieke projecten en acties 

onder de aandacht van kerkleden te brengen, 

om zo (nieuwe) vrijwilligers te betrekken bij ons 

werk. We betrekken kerken door  

 

(project)verslagen in het kerkblad te plaatsen, 

verzoek voor een collecte of een oproep voor 

kringen of bijbelstudiegroepen. Ook werken we 

aan een promotiefilm specifiek gericht op 

kerken.  

Een groot deel van de groepen die een 

Presentproject doen is afkomstig uit kerken. We 

besteden aandacht aan de terugkoppeling na 

een project door mensen te enthousiasmeren 

verder vorm te geven aan het omzien naar 

elkaar in de samenleving.  

1.5.2 Maatschappelijke organisaties 

Present Ede wil in 2022 de samenwerking met 

de betrokken hulpverleners van de 

maatschappelijke organisaties verder 

versterken. Daarbij ligt de focus op verwach-

tingsmanagement, communicatie en uitwisse-

ling van ervaringen:  

 Criteria voor hulpvragen zijn helder 

voor hulpverleners.  
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 Voor hulpverleners wordt duidelijk 

waarin Present Ede zich onderscheidt 

van andere partijen in het sociale 

domein. 

 Hulpverleners weten wat vrijwilligers 

wél kunnen en wat zij niet kunnen. 

Juiste inzet helpt in de formele zorg van 

de hulpverlener. 

 Hulpverleners geven aan hoe we in 

onze samenwerking nog beter onder-

steunend kunnen zijn aan bestaande 

hulpverleningstrajecten. 

We zijn aanwezig bij netwerkbijeenkomsten, 

onder andere van het Maatschappelijk Netwerk 

Ede en Platform informele Hulp, en leggen 

proactief contacten met maatschappelijke 

organisaties voor mogelijke samenwerkingen.  

In 2022 wordt extra geïnvesteerd in het contact 

met woon- en zorginstellingen  waar we door 

het jaar heen meerdere sociale activiteiten 

organiseren. We kijken waar behoefte aan is en 

maken duidelijk wat wij kunnen bieden.  

We blijven in gesprek met de maatschappelijke 

organisaties met wie Present Ede het meeste 

samenwerkt. We willen laten zien dat de 

projecten ondersteuning bieden aan het hulp-

verleningstraject en positieve sociale interven-

ties bewerkstelligen. 

1.5.3 Belangrijke partners 

Netwerk Dien je Stad 

Een  waardevolle partner op het gebied van 

vrijwillige inzet in Ede is Netwerk Dien je Stad. 

In 2019 is een samenwerkingsovereenkomst 

getekend waar we ook in 2022 op voort 

borduren. We doen dit door het uitwisselen van 

kennis, ervaringen en hulpvragen en het door-

sturen van vrijwilligers als deze beter past bij de 

andere partij. We merken dat steeds meer 

hulpverleners hun hulpvragen tegelijk bij 

Netwerk Dien je Stad en Present Ede neerleg-

gen, wat zorgt voor dubbel werk. In 2022 zijn we 

hier alert op door hulpverleners te bevragen en 

door regelmatig overleg met Netwerk Dien je 

Stad op casusniveau.  

 

Stichting Tot uw Dienst 

Ook deze partner richt zich op het uitvoeren van 

praktische projecten. In 2021 kreeg de 

samenwerking onder meer vorm door het 

gezamenlijk uitvoeren van een project, waarbij 

we gebruik maakten van elkaars mogelijkheden, 

wat de hulpontvanger ten goede kwam. Als een 

ingediende hulpvraag beter bij Tot uw Dienst 

lijkt te passen, gaan wij hierover in overleg met 

de hulpverlener. In 2022 willen we deze 

samenwerking voortzetten.  

Malkander 

Malkander is een belangrijke partner, onder 

meer door de kwartiertafels, de diverse hulp-

verleners van Malkander en initiatieven die 

vanuit Malkander zijn opgestart. Malkander 

biedt een platform om kennis en ervaringen te 

delen, de diverse hulpverleners in de wijken zijn 

bekend met behoeften en problemen in wijken 

en kunnen hulpvragen doorspelen.  

1.6 Sociale basis gemeente Ede 

In de afgelopen jaren is er door de gemeente 

Ede gewerkt aan het ‘Actieprogramma sociale 
basis’ waarmee gewerkt wordt aan het verster-

ken van de sociale basis van de gemeente Ede. 

Present Ede is onderdeel van de sociale basis en 

onderstreept het belang van het versterken van 

de sociale basis. Het ‘Actieprogramma sociale 
basis’ kent een zestal actielijnen. In 2022 gaat 

Present Ede direct en indirect een bijdrage 

leveren aan deze actielijnen.  

In 2022 dragen we bij aan de actielijn 

‘Vrijwilligers’ door te participeren in de 

desbetreffende werk-groep. Samen met andere 

partijen in het sociale domein willen we kennis 

ontwik-kelen en delen in het betrekken, 

motiveren en enthousiasmeren van 

vrijwilligers. Met onze focus op het aanbod van 
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de vrijwilliger brengen we daarin een eigen 

geluid mee.  

In 2022 investeren we in de bekendheid in de 

sociale basis en de samenwerking met diverse 

partners. We krijgen meer inzicht in waar het 

aanbod van Present Ede overlapt met andere 

partijen en waar er ‘gaten’ ontstaan. Hiervoor 
hebben we regelmatig contact met partners die 

een vergelijkbaar aanbod hebben, waarmee we 

beter overzicht willen krijgen in het aanbod van 

de diverse partijen in de sociale basis.  

 

1.7 Bedrijven 

Present Ede biedt bedrijven de mogelijkheid 

vorm te geven aan hun beleid voor Maat-

schappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). 

Bedrijven kunnen hun personeel inzetten voor 

de maatschappij, bijvoorbeeld in het kader van 

een personeelsuitje of teambuilding. Voor de 

begeleiding van de projecten vragen we een 

vergoeding. Bedrijven kunnen op deze manier 

hun maatschappelijke betrokkenheid laten zien 

en hun bedrage leveren aan de lokale samen-

leving. Medewerkers waarderen de deelname 

aan projecten én door de samenwerking met 

collegae wordt het teamgevoel binnen het 

bedrijf versterkt.  

Daarnaast willen we samenwerking aan gaan 

met bedrijven die in natura wat kunnen en 

willen betekenen voor kwetsbare mensen in 

Ede. We bieden bedrijven de mogelijkheid dit 

lokaal vorm te geven. Specifiek zijn we op zoek 

naar hoveniers, verfwinkels en afvaldepots, 

omdat zij vanwege hun expertise in natura 

kunnen bijdragen door arbeid of middelen. 

In 2022 werken we hier aan door onder meer te 

investeren in goed (film)materiaal. 

 


