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Missie en visie 

De visie van Present Eindhoven luidt als volgt: 

Present Eindhoven slaat een brug tussen mensen die minimaal 1 dag(deel) vrijwilligerswerk willen 

doen en mensen die daarmee verder  op weg geholpen willen worden. Het betreft hoofdzakelijk 

praktische hulp. Als makelaar in vrijwilligerswerk biedt Present de mogelijkheid voor een groep of 

individu om zich in de eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, 

een slechte gezondheid of zich in een sociaal isolement bevinden. 

  

De missie van Present Eindhoven luidt als volgt: 

Present wil er met haar vrijwilligers zijn voor die mensen die een steuntje in de rug nodig hebben bij 

het verbeteren van hun woonsituatie. De hulp is onderdeel van een traject waarbij we samenwerken 

met andere organisaties. Het traject is erop gericht om het zelfstandig wonen en functioneren te 

ondersteunen en/of  levert een bijdrage om mensen weer perspectief te bieden op deelname aan de 

samenleving. 

 

Uitgangspunten 

Voor een goed fundament zijn uitgangspunten van belang. Op basis van de diverse discussies zijn we 

tot de volgende voorlopige uitgangspunten gekomen (in willekeurige volgorde): 

a) Geld achtervolgt het aanbod van de vrijwilligers die Stichting Present heeft (geld is de zorg 

van het bestuur, niet van de vrijwilligers, bestuur moet het voor hen mogelijk maken hun 

werk te doen). 

b) Het matchen van sociale en praktische projecten gebeurt aanbod gestuurd i.p.v. vraag 

gestuurd. 

c) Actief werven van vrijwilligers doen we alleen voor praktische projecten. 

d) Als we constateren dat we aan een bepaalde vraag structureel niet kunnen voldoen vanwege 

gebrek aan vrijwilligers gaan we daarop werven.  

e) Inwoners en vrijwilligers zijn gelijkwaardig.  

f) Inwoners, waar Present voor werkt,  hebben een beperkt netwerk en budget en zijn niet in 

staat om zelf een stappen te zetten tot een verbetering van kwaliteit van hun woonsituatie. 

g) De organisatie wordt gestuurd op basis van kwalitatieve en kwantitatieve stuurgetallen en 

criteria. 

 

 

 



Sturing 

De volgende stuurgetallen en criteria worden hierbij gehanteerd: 

a) Present Eindhoven realiseert grotendeels praktische projecten  

b) Voor sociale projecten heeft Present met name een loketfunctie. Present wijst vrijwilligers 

die een sociaal project willen doen door naar organisaties waar deze vrijwilligers mogelijk 

aan de slag kunnen.  

c) Een uitzondering zijn de bedrijven en andere organisaties waarmee we een partnerrelatie 

hebben. Voor deze groepen is een gemengd aanbod vereist.  

d) Present houdt bij welk percentage van het aanbod dat past bij Present niet gematcht of om 

andere redenen niet ingezet kan worden. 

e) Er wordt gestreefd naar een no show van 1% van de vrijwilligersgroepen die, doordat er geen 

passende match mogelijk is, niet aan de slag kunnen gaan.  

f) Een impactanalyse wordt gedaan bij minimaal 50% van de praktische projecten. 

g) Een financieel neutraal resultaat met een gezonde buffer is uitgangspunt. 

 

Consequenties 

De consequenties van deze uitgangspunten zijn: 

a) Vanwege de focus op praktische projecten vervult Present Eindhoven m.b.t. sociale 

projecten een soort van loketfunctie, vanaf 1 september 2020,  voor andere 

vrijwilligersorganisaties. Instellingen waarmee we contact hebben laten we weten dat onze 

werkwijze m.b.t. de organisatie van sociale projecten veranderd is. We vragen hen of we 

contactgegevens van de vrijwilligerscoördinator of contactpersoon mogen delen met 

groepen die interesse hebben in een sociaal project. Het is wel belangrijk om te blijven 

investeren in de relaties met deze instellingen omdat we met hen willen blijven 

samenwerken bij de organisatie van sociale projecten voor bedrijven. 

b) Brede werving van vrijwilligers denk aan expats, gepensioneerden en jongeren. (Taal is 

ondergeschikt voor praktische projecten, maar er moet wel sprake zijn van communicatie 

tussen de partijen.) 

c) Een impactanalyse maken van de projecten (ter motivatie van de vrijwilligers, voor de 

financiers, maatschappelijke verantwoordelijkheid en intern bestuur). Wat betreft de 

impactmeting kunnen we aansluiten bij de huidige werkwijze. Dat betekent wel dat we onze 

manier van evalueren met vrijwilligers en hulpverleners moeten verbeteren. 

d) Backcasting oftewel vrijwilligerscapaciteit is leidend. Dit ten behoeve van de werkdruk voor 

zowel vrijwilligers als voor het team. Dus ‘Nee’ durven zeggen. Onderzoeken wat de 
capaciteitsbehoefte in de regio is en wat wij hiervan kunnen en willen invullen naar de 

toekomst. 

e) Spoedvragen passen prima bij de visie van Present voor praktische projecten. Echter Present 

heeft een minimale reactietijd nodig van 2 weken én een spoed-team om deze te kunnen 

realiseren. Het E-team kan een oplossing zijn, mits aan de randvoorwaarden wordt voldaan: 

reactietijd en beschikbaarheid van team, hierop wordt actief geworven. 

f) Bij de werving van nieuwe projectbegeleiders is een belangrijke voorwaarde dat zij affiniteit 

hebben met praktische projecten. We nemen geen projectbegeleiders meer aan die alleen 

sociale projecten willen begeleiden.  

g) We gaan op zoek naar alternatieve financiële bronnen omdat we streven naar een 

evenwichtiger verdeling van de inkomsten. 


