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1. VOORWOORD 
 

We zijn blij en dankbaar met de inzet van vele vrijwilligers in 2021 waardoor we diverse projecten en 

acties konden organiseren. De vele ontmoetingen tussen vrijwilligers en hulpontvangers die hierdoor 

ontstonden waren bijzonder en waardevol.  

Natuurlijk hadden de wisselende corona maatregelen impact op ons werk. Soms verliepen projecten 

anders dan verwacht,  soms konden projecten niet doorgaan. Desondanks is er veel wat wel door kon 

gaan waardoor Present Ede ook in 2021 mensen heeft geïnspireerd om naar elkaar om te zien.  

 

Door de corona maatregelen was het in 2021 zoeken naar mogelijkheden om actief te blijven, dit 

leidde tot mooie acties. Tegelijk bleef de afstand tussen de vrijwilliger en het vrijwilligerswerk  

gedurende het jaar een belangrijk aandachtspunt geweest, en zal dat ook in 2022 zijn.  

 

In dit verslag willen we een beeld schetsen van de projecten en acties die uitgevoerd zijn. Aan de 

hand van verslagen gaan we in op de impact die de projecten en acties hadden op vrijwilligers en 

hulpontvangers. Het vormt onze motivatie om in 2022 meer vrijwilligers te inspireren tot het doen 

van een project.  
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2 DOELSTELLING EN REALISATIE 

2.1 Doelstelling  
Present Ede had als doelstelling voor 2021 geformuleerd: In 2021 werkt Present Ede aan een 

maatschappelijke beweging van naar elkaar omzien door het werven, inzetten en begeleiden van 100 

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. 

2.2 Realisatie 
2021 was ondanks alles een mooi jaar waarin we projecten en acties hebben georganiseerd 

waardoor waardevolle ontmoetingen tot stand zijn gekomen. De enthousiaste groep vaste 

vrijwilligers van Present Ede (flexers) heeft, ook in tijden van aangescherpte corona maatregelen, 

veel praktische klussen kunnen doen. Met name in de zomermaanden hebben we vrijwilligers van 

bedrijven, scholen en kerken mogen begeleiden naar een waardevol project. Daarnaast vonden er 

acties plaats zoals de Zomerpakkettenactie en Adventsactie waarbij het vaak gezinnen waren die een 

familie in kwetsbare omstandigheden hielp door een pakket op maat samen te stellen. 

De diverse corona maatregelen vergde creativiteit in de organisatie van projecten, en flexibiliteit bij 

vrijwilligers in de uitvoering van de projecten. Het was bijzonder om te zien dat vrijwilligers bereid 

waren iets te doen voor een ander, ook als ze daarbij rekening moesten houden met de 

afstandsmaatregelen en moesten werken met een mondkapje op.  

 

Tegelijk moet geconcludeerd worden dat het niet gelukt is de aantallen te halen die in de doelstelling 

geformuleerd werden. Dit had meerdere oorzaken.  

Aan het begin van 2021 was er een wisseling in het operationele team, ook was er sprake van ziekte 

bij een medewerker waardoor het niet mogelijk was het hele jaar volledig operationeel te zijn. 

Daarnaast waren met name de maatregelen rondom de lockdown in het voorjaar en najaar van 2021 

ingrijpender dan voorzien was bij de opstelling van bovenstaande doelstelling. Tot slot zijn de 

gevolgen van de voortslepende corona crisis terug te zien in het aanbod van vrijwilligers. Het doen 

van vrijwilligerswerk is, om verschillende redenen, minder vanzelfsprekend geworden in 2021.  

 

In de afkomst van de groepen vrijwilligers zagen we dat met name de groepen uit bedrijven en 

kerken achterbleven ten opzichten van de verwachtingen die in het jaarplan 2021 geformuleerd 

waren. Hierbij speelt het advies om thuis te werken bij bedrijven, en kerken die overschakelden op 

online bijeenkomsten een grote rol. De afkomst van de groepen in 2021 zag er als volgt uit:  

 
 

                                                           
1 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. 

Afkomst groepen vrijwilligers

Bedrijven (1) Kerken (11) Studenten (10) Flexers 36 NL-doet (2)
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Het grote aandeel van de flexers kwam mede doordat zij snel 

konden schakelen als er weer versoepelingen in de 

coronamaatregelen werden aangekondigd. Bovendien is de groep 

flexers in 2021 gegroeid, we hebben de groep kunnen uitbreiden 

met 6 nieuwe vrijwilligers die zo’n 6 tot 10 keer per jaar een project 
met Present Ede willen doen.  

 

Hoewel we minder projecten hebben kunnen doen en we graag 

meer mensen kennis hadden willen laten maken met 

vrijwilligerswerk, zien we ook de acties en projecten die wel door 

konden gaan in 2021. We zijn blij met wat gelukt is, en de manier waarop dat gelukt is. Dit voedt voor 

Present Ede de motivatie om in 2022 extra in te zetten op het motiveren en activeren van 

vrijwilligers.  

2.2.1 Projecten en acties 
Uiteindelijk zijn er 60 groepen geweest die een project hebben gedaan in 2021, waarbij er 6 groepen 

een sociaal project en 54 een praktisch project hebben gedaan. Het lage aantal sociale projecten 

komt mede doordat zorginstelling lange tijd de deuren gesloten hielden voor groepen van buitenaf.  

 

De wisselende corona maatregelen gedurende het jaar maakte het doen van reguliere projecten 

lastig, en soms onmogelijk. Om in die omstandigheden vrijwilligers te blijven stimuleren om te zien 

naar de ander zijn er diverse acties geweest. Kern van deze acties was dat er een ontmoeting 

plaatsvond tussen vrijwilliger en hulpontvanger, zonder dat daarvoor een (grote) groep vrijwilligers 

achter de voordeur kwam. Dit heeft geleid tot:  

 24 plantjes voor Moederdag   

 23 zomerpakketten  

 Adventsactie: 15 (groepen) vrijwilligers hebben 4x een hulpontvanger verrast met een 

kleinigheidje en/of een bezoekje in de maand december 

 6 decemberpakketten 

In hoofdstuk 3 gaan we verder in op een aantal van deze acties.  

2.2.2 Werkwijze tijdens corona  
Ondanks de corona maatregelen hebben we er voor gekozen om in 2021 vast te houden aan het 

werken met groepen. Dit sluit aan bij datgene waar Present goed in is: het aanbieden van goed 

georganiseerde projecten in groepsverband. Het werken in groepsverband is voor veel vrijwilligers 

een waardevolle toevoeging, daarnaast kunnen we hierdoor grotere projecten aanpakken.  We 

hebben steeds gekeken naar wat wél mogelijk was. Om als stichting ook actief te blijven tijdens een 

lockdown, hebben we een aantal acties ondernomen:  

 Verspreid over het jaar zijn er verschillende acties geweest, zoals een pakkettenactie.  

 In overleg met de corona commissie van de gemeente Ede konden we in april starten met 

vrijwilligerswerk in kleine groepen in de buitenlucht.  

 Projecten zijn opgesplitst. Kleinere groepen vrijwilligers hebben op verschillende momenten 

een bijdrage geleverd aan een project.  

 Met het oog op de actuele corona situatie en bestaande maatregelen is voorafgaand aan 

ieder project met hulpontvangers en vrijwilligers overlegd of zij zich veilig genoeg voelden 

om het project door te laten gaan.  

2.2.3 Impact en waardering 
Naast deze kerncijfers zijn we blij met de impact die ons werk heeft gehad op de vrijwilligers die 

deelnamen. De verschillende acties maakte het voor vrijwilligers laagdrempelig om van betekenis te 

zijn. Diverse deelnemers van de pakkettenacties vonden het waardevol om als gezin iets te bekennen 

De actie was een goede 

uitdaging. Ik vind het 

leuk om iets voor een 

ander te doen, maar 

ook spannend.  
Vrijwilliger adventsactie 
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voor een familie dat leeft in kwetsbare omstandigheden. 

Het bood ouders van gezinnen de mogelijkheid om 

kinderen te betrekken bij vrijwilligerswerk.  

 

Om na te gaan of een project impact heeft gehad op de 

vrijwilliger, hebben we vrijwilligers na een actie of project 

benaderd met een evaluatieformulier. We zijn blij dat 93% 

van de respondenten via dit formulier aangeeft dat het 

project hen heeft gestimuleerd om vaker iets te doen voor 

een ander.  

 

Omdat we de inzet van vrijwilligers waardevol vinden, en 

we ons bewust zijn van de kwetsbare situatie waarin de hulpontvanger zich bevind, vinden we een 

goede organisatie van de projecten en acties van groot belang. We bevragen vrijwilligers én 

hulpverleners hierover via een evaluatieformulier. We zijn blij dat hulpverleners de acties en 

projecten waardeerden met een 9,2. De vrijwilligers waardeerden de acties en projecten met een 

8,8.   

 

3 WERKWIJZE PRESENT 
De werkwijze waarmee wij aan onze doelstelling hebben gewerkt kenmerkt zich door 7 stappen. 

Hieronder staan deze beschreven. We merkten in 2021 dat met name stap 1 en 2 anders ging. 

Minder vrijwilligers melden zich aan en er werd minder ver vooruit werd gepland door vrijwilligers en 

hulpverleners. Hulpverleners en vrijwilligers melden zich in sommige gevallen 1 a2 weken voordat 

het project zou moeten plaatsvinden.  

 
 
Present maakt verschil, door: 

 te starten bij het aanbod van de vrijwilliger  

 betrokkenheid en ontmoeting te creëren 

 in korte tijd een grote praktische klus te klaren 

 te focussen op (eenmalige) groepsprojecten 

 vrijwilligers uit moeilijk te bereiken groepen aan te trekken 

 sociale cohesie te bevorderen 

 ‘multi problemen’ aan te pakken 

 in samenwerking met professionals een doorbraak te creëren 

 de missende schakel te zijn tussen uitzichtloosheid en duurzame hulp 

 
Present heeft een impact 

op de vrijwilligers, door:  

 de vrijwilligers in contact te brengen met de hulpontvanger 

 met ideeën en tips de vrijwilliger te inspireren om te zien naar de ander, ook buiten Present 

om 

 

Op de hulpontvanger/cliënt, door: 

Het is heel fijn er op te kunnen 

vertrouwen dat de hulpvraag 

opgepakt wordt. Ook al duurde 

het langer door de crisis, ik wist 

het bericht zou komen zodra 

het mogelijk was.  
Hulpverlener 
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 de hulpontvanger te betrekken bij het project, zich verantwoordelijk te laten voelen 

 de ervaring van contact en oprechte betrokkenheid van vrijwilligers 

 een symbolische en praktische ‘nieuwe start’ te bieden 

 

Op de wijk/het netwerk van de hulpontvanger, door: 

 de leefomgeving geschikt te maken voor ontvangst 

 de leefbaarheid van de wijk te vergroten, oorzaken van klachten uit de buurt weg te nemen 
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4 INTERNE ORGANISATIE 

In 2021 hebben we Ries Brouwer mogen verwelkomen in het bestuur. Thomas Steenbergen is als 

algemeen coördinator gestart, terwijl Marieke Muskee als vrijwilligers communicatie startte. 
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5 DE IMPACT VAN PRESENT 
Omdat de praktijk het beste laat zien welke impact het werk van stichting Present Ede heeft op 

vrijwilligers, hulpontvangers en hulpverleners volgen hieronder enkele verslagen van projecten en 

acties in 2021.  

5.1 Projecten tijdens corona 

Raamtekeningen. Ondanks corona toch een ontmoeting. 
Een groep jongeren wilden met elkaar een project doen 

met ouderen. Helaas waren de corona maatregelen 

dusdanig dat de jongeren niet in contact mochten komen 

met ouderen in een zorginstelling. Gelukkig is het ook 

mogelijk om contact te hebben via raamschilderingen. Wat 

begon met leuke tekeningen voor de ouderen, eindigde in 

hele gesprekken met de ouderen via de raamschilderingen. 

‘Hoe oud bent u?’, ‘Waar komt u vandaan’, ‘Wat zijn uw 

hobby’s’, ‘Hoe heet u?’ Zomaar een aantal vragen die op 

het raam werden geschreven en waarop de ouderen 

antwoordden door aan hun hun kant van het raam te 

schrijven. Ook werden er spelletjes gedaan, woorden 

geraden, boter-kaas-en-eieren; op allerlei manieren 

werden de ouderen betrokken bij de raamschilderingen. De 

ouderen genoten er zichtbaar van. ‘De ouderen vonden het 
fantastisch, ze waren erg enthousiast over het contact dat 

ze hadden met de jongeren en genoten daar enorm van. 

Veel ouderen hebben zich in het afgelopen jaar eenzaam 

gevoeld, maar zulke lichtpuntjes maken hun dag weer 

goed’, aldus het zorgpersoneel. 
 

Pakkettenacties. Een ‘win-win situatie’. 
In 2021 zijn er diverse acties geweest waarbij pakketten werden samengesteld voor gezinnen in Ede. 

De acties startten met een oproep aan vrijwilligers om zich aan te 

melden, en een oproep aan hulpverleners om families aan te melden 

die in aanmerking komen voor een pakket. Na aanmelding koppelden 

we vrijwilligers aan specifieke families. Veel pakketten werden 

samengesteld door gezinnen, voor sommigen een hele bewuste keuze. 

Een vrijwilliger zegt hierover: De acties was een leuke en 

laagdrempelige manier om een ander te helpen. Ook goed om onze 

kinderen daarbij te betrekken: het was leerzaam én dankbaar! De 

acties brachten vrijwilligers in direct contact met families in de directe 

omgeving, die in hele andere omstandigheden leven. Voor sommige 

vrijwilligers was dit een indrukwekkende ervaring: Natuurlijk kende ik 

de verhalen, maar als je dan bij iemand thuis komt die het zoveel 

minder heeft… dat heeft me geraakt.  
 

Begin december bezorgde een gezin enkele sinterklaaspakketten. Na afloop schreef een vrijwilliger 

over de actie op social media:  
Een mens wordt écht gelukkiger van geven.. Ik heb het samen met ons gezin maar weer eens 
ervaren. Via stichting Present Ede kwamen we in contact met een gezin dat dit jaar (en waarschijnlijk 
ook andere jaren) geen Sinterklaas viert, simpelweg omdat de middelen er niet zijn.. Vandaag hebben 
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we een ‘Sint-zak’ langsgebracht. We werden warm onthaald. Liefde was er genoeg. Aan de telefoon 
(vooraf) zei moeder: ‘we zijn zo dankbaar!’ Gek is dat hoe dat werkt met geven want ‘dankbaar’ 
omschrijft precies mijn gevoel.. 

 

5.2 Praktische projecten 

Verhuizing. We staan er niet alleen voor! 
In verband met een incident was het noodzakelijk voor een meneer om te verhuizen naar een andere 

buurt. Het netwerk van meneer is erg klein, daardoor had hij weinig mogelijkheden om de verhuizing 

te regelen. Zijn volwassen zoon kon helpen, maar dit kon hij niet alleen.  

Kort nadat deze hulpvraag bij ons binnen kwam, werden we benaderd door de CHE of we een groep 

studenten door middel van projecten kennis konden laten maken met de alledaagse praktijk van 

mensen die in de hulpverlening zitten. Sommigen gingen schilderen bij iemand thuis, of wandelen 

met ouderen. Maar er waren ook studenten die een paar uur wilden ‘aanpakken’. Bij Present zagen 
we een kans voor een mooie match tussen vraag en aanbod.  

 

6 studenten hebben samen met de zoon van meneer alle meubels verhuisd. Met de klusbus van 

Present is er 3 keer gereden om alle spullen over te brengen naar de nieuwe woning. Een flinke 

inspanning aangezien de spullen van de 1e verdieping verhuisd moesten worden naar de nieuwe 

woning op de 2e verdieping… en dat zonder lift! Vooraf vroegen we of de studenten dit écht zagen 

zitten. Ze verzekerden ons dat dit geen probleem was: ‘We zien het gewoon als een work-out voor 

het goede doel!’ 
 

Meneer was erg blij met alle hulp, en het contact pakte erg positief uit. Ook voor de zoon was het 

een prettige ervaring om samen met vrijwilligers te werken. Naast de praktische hulp was het ook 

een gezellige ochtend voor hem samen met de studenten. Toen alles verhuisd was zijn 2 studenten 

langer gebleven om ook de vloerbedekking uit het oude huis naar de stort te brengen. Op een later 

moment heeft een ‘flexer’ van Present in het nieuwe huis de lampen opgehangen. Voor meneer en 

zijn zoon was het fijn om deze hulp te ontvangen. Maar wat vooral waardevol was werd verwoord 

door de hulpverlener: Meneer en zijn zoon merkten dat ze er niet alleen voor stonden. 

 

Huis ‘woonklaar’ maken. 
Een gezin dat een periode in de daklozenopvang van de 

Johanniteropvang heeft gezeten wordt begeleid naar zelfstandig 

wonen. Er is een huis voor hen beschikbaar, maar dat moet nog 

‘woonklaar’ gemaakt worden. Een deel is al gedaan, maar er is 
nog veel hulp nodig. Aangezien het om een kwetsbare situatie 

gaat en de financiën zeer beperkt zijn is alle hulp meer dan 

welkom. Zelf kan het gezin niet alle klussen uitvoeren, ook 

beschikt het gezin niet over alle materialen die nodig zijn om de 

klussen uit te kunnen voeren. Vier vrijwilligers steken een 

ochtend de handen uit de mouwen bij deze familie. De keuken, 

dat duidelijk een likje verf nodig heeft, wordt schoongemaakt 

en gesausd. In de slaapkamer van de ouders wordt een 

ondervloer en laminaat gelegd. 2 vrijwilligers blijven een uur 

langer om de laatste laminaatplanken te leggen. Een dankbare 

klus dat dit gezin een mooie start geeft in hun nieuwe situatie, 

in hun nieuwe huis. 
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Na afloop mochten de vrijwilligers niet met lege handen naar huis gaan, om ze te bedanken had het 

gezin een tas met paprika’s voor de vrijwilligers gekocht. Een mooie vorm van wederkerigheid!    
 

Project door de ogen van een hulpverlener. Het helpt mij mijn werk goed te doen! 
We geloven dat de inzet van vrijwilligers impact heeft, ook op de hulpontvanger en hulpverlener. 

Maar hoe ziet dat er uit? We hebben een hulpverlener gevraagd om dit onder woorden te brengen:  

 

Ik ben werkzaam bij het Sociaal Team van de gemeente Ede. Wij werken met gezinnen waar op 

meerdere levensgebieden problemen zijn. Voor een Somalische moeder, haar dochter en ernstig 

gehandicapte zoontje, heb ik de hulp ingeroepen van Stichting Present. Door de beperking van het 

jongetje functioneert hij op babyleeftijd, maar is al een flinke jongen van 6 jaar. De woning was erg 

beschadigd door hem, en ik zag dat moeder haar handen vol had aan de zorg voor de kinderen. Ze 

kwam in een negatieve spiraal, de basis kreeg ze maar niet op orde. Na contact met Stichting Present 

hebben we bekeken wat moeder zou helpen om weer stapjes de goede richting op te maken. De 

gaten in de muren zijn gedicht, alles is heerlijk fris wit geschilderd. Ik merkte de opluchting bij 

moeder. En ze kwam er achter dat ze zelf ook best kan schilderen. Een hele heilzame en leerzame 

ervaring voor haar. De vrijwilligers waren erg aardig, en hielden echt goed rekening met haar situatie. 

Door deze hulp merk ik dat ik stappen verder kan zetten in mijn proces; psychische hulp voor haarzelf 

en opvoedondersteuning voor de kinderen. Het heeft moeder geholpen, en mij geholpen mijn werk 

goed te doen! De samenwerking verliep vlot en prettig!  

 

Samenwerking in de sociale basis. Twee ‘belletjes’ en het was geregeld. 
Over samenwerking gesproken, in 2021 hebben we met diverse partijen uit de sociale basis mogen 

samenwerken. Present Ede is 

vertegenwoordigd in het Platform 

Informele Hulp en in de werkgroep 

‘vrijwilligers’ van het actieprogramma 
‘Versterken van de sociale basis in de 
gemeente Ede’.  
Op een praktische manier is er 

samengewerkt met stichting Tot Uw 

Dienst en Netwerk Dien je Stad door 

gezamenlijk klussen op te pakken en 

het lenen van elkaars klusmaterialen.  

 

Hoewel we altijd inzetten op een 

zorgvuldige voorbereiding van 

projecten, vergt de corona situatie dat 

we ook snel kunnen schakelen. Projecten kunnen last minute geannuleerd worden door ziekte bij 

hulpontvangers, vrijwilligers of aangescherpte maatregelen. Dan is het fijn om met andere partijen te 

kunnen overleggen en in sommige gevallen ook projecten over te nemen.  
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Van overstroming naar een goed lopende afvoer. 
In het najaar is er een groep flexers bezig geweest om een balkon op te 

knappen. Het balkon behoorde toe aan een meneer die in een rolstoel 

zit. Om met zijn rolstoel op het balkon te komen is er een vlonder op het 

balkon geplaatst. In de afgelopen jaren zijn er takjes, mos, bladeren en 

ander vuil onder de vlonderplanken terecht gekomen waardoor de 

afvoer van het balkon verstopt raakte. Bij regenval leidde dit tot een 

ware ‘overstroming’, wat ook bij de benedenburen overlast 
veroorzaakte. Meneer vond het erg vervelend dat de benedenburen 

overlast hadden van zijn verstopte balkon. Vrijwilligers van Present 

hebben de vlonderplanken losgemaakt, gereinigd en het afval 

weggehaald. De afvoer is ontstopt en inmiddels is het balkon weer klaar 

voor de wintermaanden! Na afloop werden de vrijwilligers bedankt. Een 

paar dagen later meldde de hulpverlener:  De goed lopende afvoer heeft 

een hoop stress weggenomen bij meneer! 

5.3 Meer dan projecten 
Door het jaar heen heeft Present Ede zich op tal van manieren ingezet, hieronder een overzicht van een aantal 

bijzondere momenten.  

 

Februari 

 Nieuwe coördinator! Thomas Steenbergen start als algemeen coördinator bij Present Ede 

 

Maart 

 Vanuit de CGK Ede worden 60 kaarten geschreven aan de bewoners van Bethanië in Ede 

 Vrijwilliger Marieke Muskee komt als vrijwilliger communicatie en administratie ons team 

versterken 

 

April 

 We mogen weer! In overleg met het coronateam van de gemeente Ede worden in kleine 

groepjes de eerste tuinklussen opgestart 

 

Mei 

 24 moeders worden verrast met een plantje voor Moederdag 

 2 vrijwilligers gaan via NL-doet een project met Present doen 

 

Juni 

 In samenwerking met stichting Tot Uw Dienst ruimen vrijwilligers een vervuild huis op 

 

Juli 

 23 gezinnen ontvangen een zomerpakket 

 Van tieners tot senioren… een groep van 10 vrijwilligers pakt een verwaarloosde tuin aan 

 

Augustus 

 Na de zomervakantie gaat Present de schoolbanken in bij de Summerschool van de sociale 

basis gemeente Ede 

 

September 

 We nemen deel aan het oogstfeest, Thomas Steenbergen neemt namens Present deel aan de 

werkgroep ‘vrijwilligers’ in het actieprogramma ‘Versterken sociale basis’.   
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 Soep op zaterdag! Na een ochtend klussen ontmoeten we onze vaste vrijwilligers met een 

lunch 

 Studenten van de CHE doen in het kader van hun minor een project  

 

Oktober  

 Present Ede geeft een presentatie aan hulpverleners van RIBW in Ede 

 

November 

 We doen mee aan de actie ‘Rabo Clubsupport’ en ontvangen bijna €600! 
 Present Nederland ontwikkelt een nieuwe manier van impact meten bij vrijwilligers. Present 

Ede doet mee in de pilot 

 Helaas: Nieuwe corona maatregelen, sommige projecten worden geannuleerd 

 

December 

 Adventsactie: 15 groepen vrijwilligers doen mee 

 Feestje: Present Ede ontvangt een cheque van €500 van de Rabobank 

 Statiegeldactie bij Jumbo Stadspoort levert €113 op 
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6 VOORUITBLIK 

Zoals we hierboven hebben beschreven vonden er in 2021 mooie acties en projecten plaats. 

Vrijwilligers zijn geïnspireerd, hulpontvangers zijn een stapje verder geholpen. Voor ons is dit een 

extra motivatie om de projecten in 2022 voort te zetten en uit te breiden.  

In 2022 willen we de vrijwilligers gaan opzoeken en hen inspireren om deel te nemen aan mooie 

acties en projecten om het omzien naar de ander vorm te geven.  

 

In vergelijking met 2021 betekent dit dat we in 2022 meer tijd gaan investeren in het opzoeken van 

de vrijwilligers. We willen met vrijwilligers in gesprek gaan over de vraag hoe Present Ede hen kan 

motiveren om naar de ander om te zien. Daarnaast zal er ingezet worden op PR en communicatie.  

 

Hierdoor zetten we in op groei van het aantal projecten en deelnemers aan acties. Tegelijk draait het 

niet enkel om deze cijfers. In 2022 hopen we vooral meer nieuwe vrijwilligers te bereiken waardoor 

het percentage projecten uitgevoerd door onze vaste vrijwilligers lager zal liggen. Juist door de focus 

op nieuwe vrijwilligers kunnen we in 2022 blijven werken aan het op gang brengen en houden van de 

beweging waarin het vanzelfsprekender wordt om naar de ander om te zien.  

 


