
                                                         
 

Inhoudelijk verslag 2015 

 

Afspraken met betrekking tot de subsidietoekenning 2015 

1. 100 groepen vrijwilligers worden ingezet op een praktisch of een sociaal project. Onder 

sociaal project verstaan we de inzet van een groep vrijwilligers bij een sociale activiteit voor 

kwetsbare mensen. Onder praktisch project verstaan we praktische hulp bij mensen thuis die 

het ontbreekt aan sociaal netwerk, geld en/of gezondheid. Veelal betreft het schilderen, 

behangen, opruimen, schoonmaken, verhuizen of tuinieren. 

2. In 2015 investeert Present m.b.t. praktische hulp in samenwerking tussen verschillende 

organisaties die actief zijn op dit terrein. In de verantwoording willen we graag zien wat de 

opbrengst is van deze verkenningen. 

3. Present is een actieve partner in de organisatie rond NL Doet. 

4. Present organiseert voor haar vrijwilligers bijeenkomsten ter bevordering van de 

deskundigheid en om vrijwilligers aan zich te binden. 

5. Present levert in 2015 een actieve bijdrage aan het Netwerk Informele Zorg. 

6. U maakt structurele, meerjarige afspraken omtrent de financiële bijdragen van 

woningbouwcoöperaties aan uw gerealiseerde projecten. 

7. Wij zien 2015 als een overgangsjaar. Derhalve dat als prestatieverplichtinq het aantal 

projecten naar beneden is bijgesteld naar 100. In dit overgangsjaar consolideert u uw 

activiteiten en draagt u ervoor zorg dat uw financiële positie op orde komt.  

 

Inhoudelijke verantwoording 2015 

1. Inzet en effect 

In totaal zijn er 129 groepen ingezet waarvan 118 in Eindhoven, 1 in Geldrop, 4 in Son en 

Breugel en 4 in Veldhoven. Daarnaast is er twee maal geholpen met een verhuizing; van 

Eindhoven naar Best en van Veldhoven naar Eindhoven. 

Van de 129 groepen hebben 89 groepen een praktisch project uitgevoerd en 40 een sociaal 

project. De 89 groepen die een praktisch project uitgevoerd hebben zijn op 47 verschillende 

adressen ingezet. 10 daarvan (86 vrijwilligers) zijn ingezet bij 7 verschillende instellingen. De 

overige 79 groepen (361 vrijwilligers) op 40 verschillende particuliere adressen. Bij de 

particuliere huishoudens zijn dus gemiddeld 2 groepen per adres ingezet. 

De 361 vrijwilligers die ingezet zijn bij de particuliere huishoudens hebben 106 verschillende 

mensen geholpen. 

De 40 groepen (272 vrijwilligers) die een sociaal project hebben uitgevoerd zijn ingezet bij 8 

verschillende instellingen. 

De maatschappelijke organisaties waarmee we het meest intensief hebben samengewerkt bij 

het inzetten van groepen vrijwilligers zijn: WIJeindhoven (30), Neos (20), GGzE (13), 

Lunetzorg (11) en het Leger des Heils (9). Daarnaast hebben we samengewerkt met 13 

andere maatschappelijke organisaties. 

2. Samenwerking 

Het Netwerk Informele Zorg bestaat uit drie bloedgroepen: Organisaties die vrijwilligers 

inzetten die zorg of ondersteuning bieden, Organisaties die mantelzorg ondersteunen en het 

Zelfhulp Netwerk. Met een aantal organisatie die vrijwilligers inzetten, die bij mensen thuis 

achter de voordeur komen, hebben we dit jaar intensief samengewerkt rond het opstarten 

van het Infopunt Inzet Thuisvrijwilligers, een informatie- en adviespunt waar hulpverleners 

terecht kunnen als ze voor hun cliënten op zoek zijn naar ondersteuning door vrijwilligers. 

Door het ontbreken van bijeenkomsten van het Netwerk Informele Zorg werden de 

bijeenkomsten voor overleg over het Infopunt ook gebruikt voor breder overleg. Na het tot 
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stand komen van het Infopunt zijn organisaties die actief betrokken waren bij het tot stand 

komen van het infopunt regelmatig samen blijven komen om af te stemmen. I.v.m. het 

ontbreken van het NIZ-overleg sloten ook Mantelzorg Verlicht, het Zelfhulp Netwerk, 

WIJeindhoven en de gemeente aan. De organisaties die regelmatig samenkomen worden 

inmiddels aangeduid als KIZ, kerngroep informele zorg. Een belangrijk en steeds terugkerend 

agendapunt op de bijeenkomsten van KIZ was het verbeteren van de relatie tussen 

WIJeindhoven en de organisaties die informele zorg bieden.  

3. NLdoet 2015 

Met NLdoet op 20 en 21 maart hebben in totaal 79 vrijwilligers meegedaan. Op 20 maart 14 

medewerkers van ASML (2 groepen) en op 21 maart 14 vrijwilligers die zich aangemeld 

hebben via de site van NLdoet (1 groep) en 51 vrijwilligers uit verschillende kerken (9 

groepen). Met name op het gebied van communicatie en publiciteit m.b.t. NLdoet hebben 

we samengewerkt met Samen voor Eindhoven, het Vrijwilligerspunt en Supportpunt. 

4. Deskundigheidsbevordering, waardering en binding 

Ter bevordering van de deskundigheid van onze vrijwilligers hebben we in samenwerking 

met Neos een informatieve bijeenkomst georganiseerd waar medewerkers en cliënten van 

Neos iets verteld hebben over de opvang en problematiek van dak- en thuisloze burgers. 

Daarnaast hebben we voor de vaste vrijwilligers die betrokken zijn bij de voorbereiding of 

begeleiding van de projecten twee maal een intervisie bijeenkomst georganiseerd waarbij 

ervaringen en (nieuwe) ontwikkelingen gedeeld werden. 

Om te laten merken dat we onze vaste vrijwilligers waarderen hebben we ook dit jaar weer 

een startetentje georganiseerd bij De Voortuin. Naast ontmoeting was ook het delen van 

ervaringen het doel van dit gezellig samenzijn. 

5. NIZ 

In 2015 heeft het Netwerk Informele Zorg slechts één maal vergaderd. Het gemis van hiervan 

werd opgevangen doordat we in ander verband regelmatig samenkwamen (zie punt 2.) 

6. Financiële afspraken woningcorporaties 

Het is ons gelukt om met drie van de vier Eindhovense woningcorporaties nieuwe afspraken 

te maken m.b.t. hun financiële bijdrage aan de projecten. Woonbedrijf, Thuis en Wooninc 

dragen €500 bij aan een project dat uitgevoerd wordt in een van hun panden. Trudo geeft 

aan dat zij een andere oplossing hebben voor de problemen waarvoor de andere corporaties 

een beroep doen op Present. In panden van Trudo zetten we geen groepen meer in.                                                 

7. Versterking financiële positie 

Om een gezonde financiële situatie te verkrijgen is het aantal FTE’s m.i.v. 1-1-2015 

teruggebracht van 1.8 FTE naar 1.4 FTE. Daarnaast zijn de resultaten van het jaar 2014 

toegevoegd aan de continuïteitsreserve met als doel minstens een half tot een heel jaar door 

te kunnen in geval van (tijdelijke) terugval. 

Omdat we minder afhankelijk willen zijn van enkele grote donateurs zijn we op zoek gegaan 

naar andere structurele inkomstenbronnen. Aan bedrijven die hun werknemers in willen 

zetten in het kader van maatschappelijk betroken ondernemen vragen we een vaste bijdrage 

per werknemer die als vrijwilliger aan de slag gaat in een project dat door Present 

georganiseerd wordt. De 14 groepen vrijwilligers uit 8 verschillende bedrijven leverden 

samen €3825 op. Daarnaast hebben we ook een start gemaakt met het werven van 
particuliere donateurs, die we fannoten noemen. De eerste fannoten hebben zich gemeld. 

8. Innovaties 

 Samen met Neos hebben we onderzocht of het mogelijk is om een flexpool te vormen die 

bestaat uit vrijwilligers die samen met anderen een paar keer per jaar een sociale activiteit 

willen organiseren of ondersteunen t.b.v. bewoners van een van de locaties van Neos. Er is 

een informatieavond georganiseerd voor vrijwilligers waar medewerkers en cliënten van 

Neos informatie gegeven hebben over het werken met dak- en thuislozen. In totaal hebben 

15 vrijwilligers zich gemeld voor de flexpool. In de periode tot eind maart zijn regelmatig 

groepjes vrijwilligers aan de slag gegaan in het Sociaal Pension, het Ritahuis en het Blijf van 



                                                        

m’n lijfhuis. Bij de evaluatie eind maart bleek dat in het Ritahuis en het Sociaal Pension 
vooral behoefte is aan 1 op 1 contact en minder aan groepsactiviteiten. In overleg met Neos 

en de vrijwilligers hebben wij de groepsactiviteiten in het Sociaal Pension en het Ritahuis 

gestaakt en zijn de vrijwilligers die dat wilden overgestapt naar Neos. In het Blijf van m’n 
Lijfhuis is door 5 enthousiaste vrijwilligers in 2015 vier keer een activiteit georganiseerd die 

begeleid werd door Present. 

 In Mensfort hebben we een pilot wijkgericht werken opgestart. De Emmauskerk kreeg 

nieuwe gebruikers die graag ook iets voor hun omgeving willen betekenen. Twee keer per 

jaar gaan leden aan de slag om mensen uit die wijk te helpen met het onderhoud van hun 

huis of de tuin. WIJeindhoven, Woonbedrijf en de buurtvereniging zijn ook betrokken. Als 

deze pilot een succes blijkt te zijn kunnen we ook andere kerken en organisaties die in hun 

wijk aan de slag willen aanbieden om hen te ondersteunen om bewoners in hun wijk op 

projectbasis te helpen met het onderhoud van hun huis of tuin. 

 En tot slot hebben we in 2015 geprobeerd om meer vaste vrijwilligers te betrekken om de 

organisatie te ondersteunen. Inmiddels hebben we een vrijwilliger die project intakes doet. 

Bij gecompliceerde hulpvragen gaat hij kijken wat er gedaan moet worden, hoeveel 

vrijwilligers er nodig zijn en welke materialen en middelen aangeschaft moeten worden. Zo 

nodig geeft hij ook advies over de aanpak. Hierdoor zijn we in staat om effectiever te werken. 

Zijn inzet betekent ook een positieve impuls voor de kwaliteit van het werk dat we leveren. 

Naast deze vrijwilliger is er een vrijwilliger die de projectregistratie en de donateurs-

administratie bijhoudt en een vrijwilliger die regelmatig probeert om uit de praktische 

flexpool een groep te vormen die een urgent project uit wil voeren waarvoor geen reguliere 

groep beschikbaar is. Door het inzetten van een vrijwilliger bij de coördinatie van urgente 

projecten en een andere taakverdeling bij het matchen van vraag en aanbod zij we in staat 

om de flexpool effectiever in te zetten. 

 

Als illustratie van de projecten die wij uitgevoerd heb ik als bijlage de beschrijving van een praktisch 

en een sociaal project toegevoegd. 
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