
	 1	

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategisch plan 2019-2022 

 

 

 

 

 

 

Marleen Oostland, coördinator a.i. 

Paula Veldman, trainee



	 2	

INLEIDING 

 

 

Present Groningen bestaat in 2019 dertien jaar. Gedurende deze jaren is Present Groningen 

uitgegroeid tot een stabiele en professionele organisatie. Mede dankzij coördinator Harry van Wieren 

die van januari 2009 t/m februari 2019 de organisatie op een professionele manier heeft aangestuurd 

en ingericht. Met betrokken steun van de voorzitter van het bestuur Henk Kooistra. Henk is voorzitter 

geweest vanaf het moment van oprichting en heeft het dankzij zijn trouwe en vasthoudende inzet 

mogelijk gemaakt dat Present Groningen nu een volgende stap kan zetten. 

 

Het vertrek van Harry van Wieren en het aangekondigde vertrek van Henk Kooistra is aangegrepen 

om onder leiding van interim coördinator Marleen Oostland een pas op de plaats te maken en te kijken 

naar de toekomst van Present Groningen. Op welke gebieden is ontwikkeling mogelijk en hoe kan dat 

georganiseerd worden. Met een gezelschap van zestien stakeholders is gebrainstormd en besproken 

wat belangrijk kan zijn voor de toekomst van Present Groningen. 

 

Deze bijeenkomst vormt de basis voor dit strategisch document. Het is nadrukkelijk niet bedoeld als 

een statisch document maar als een werkdocument. Het is de bedoeling om regelmatig te evalueren 

en indien gewenst aan te passen. Het document geeft hoofdlijnen aan en is niet tot op detail ingevuld 

om de nieuwe coördinator en bestuursleden de ruimte te geven om zaken in te vullen op een manier 

die bij hen past. 

 

 

Marleen Oostland, juli 2019
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MISSIE EN VISIE EN DOEL 

 

 

Missie 
Present Groningen wil een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben (tijd en energie) en 

mensen die daarmee geholpen worden. 

Visie 
Present Groningen wil een maatschappelijke beweging in de stad op gang brengen waarbij het steeds 

meer vanzelfsprekend wordt dat burgers naar elkaar omzien. 

Het doel van Present Groningen 
Present Groningen ervaart dat burgers in Groningen bereid zijn om zich in te zetten voor een ander en 

voor de samenleving. De kloof tussen bereid zijn en daadwerkelijk in actie komen blijkt voor veel 

mensen te groot en daardoor blijft het er vaak bij. Present Groningen wil de verbindende schakel zijn 

voor groepen vrijwilligers die zelf het aanbod vormen, en de organisatie overlaten aan Present. 

Aan de andere kant zien we dat in Groningen burgers wonen die echt hulp van anderen nodig 

hebben, omdat zij zelf geen netwerk, geen geld en onvoldoende gezondheid hebben om bepaalde 

klussen in huis en tuin zelf uit te voeren. Daarnaast zien we ook dat er kwetsbare mensen wonen die 

graag sociale activiteiten willen meemaken met andere bewoners in de stad, en dat zelf niet kunnen 

organiseren. 

Present Groningen wil zoveel mogelijk de kloof tussen beide groepen burgers overbruggen door de 

verbindende schakel te zijn.  
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VERLEDEN 

 

 

Lokale stichting met landelijke borging 
De stichting Present Groningen is in oktober 2006 opgericht door mensen uit verschillende kerken in 

de stad, naar het voorbeeld van de landelijke stichting Present in Zwolle. Present Groningen is 

opgericht als een zelfstandige stichting en werkt volgens de landelijke formule. Present Groningen 

wordt ondersteund door de stichting Present Nederland met trainingen voor medewerkers, coaching, 

innovatie, PR en ICT systemen. 

Identiteit 
Present Groningen is opgericht en werkt vanuit een christelijk sociale motivatie. Een mens heeft veel 

ontvangen om van te genieten en om van te delen met anderen. Present wil zich laten inspireren door 

de persoon van Jezus Christus. Hij bracht waarden als dienstbaarheid en gelijkwaardigheid in praktijk 

en zijn voorbeeld prikkelt ons tot navolging. Tegelijk willen we als Present iedereen van welke 

levensovertuiging dan ook mee laten doen om gezamenlijk iets van onze tijd te geven en te 

ontvangen. 

Werkwijze 
In dertien jaar is Present Groningen uitgegroeid tot een organisatie die een unieke dienst biedt op een 

unieke manier. Bestaande groepen, met name in kerken en christelijke studentenverenigingen, 

worden gemotiveerd om zich vrijwillig en praktisch in te zetten voor mensen in de stad die een grote 

klus in huis of tuin te doen hebben en die zich daar alleen niet mee redden vanwege een klein 

netwerk, weinig geld en slechte gezondheid. De inzet van de vrijwilligers gaat altijd in samenwerking 

met professionals van maatschappelijke organisaties, omdat Present er belang aan hecht dat de hulp 

van de vrijwilligers gaat naar mensen die het écht nodig hebben. Bovendien ondersteunen de 

professionals de hulpontvangers in de voorbereiding en de nazorg van een Present project. Voor een 

groep vrijwilligers is de werkwijze aantrekkelijk omdat de groep zelf het aanbod bepaalt door te laten 

weten op welke dag en voor welke klus of activiteit men zich in wil zetten. Daarmee worden 

vrijwilligers aangetrokken die normaal gesproken moeilijk bereikbaar zijn omdat ze zelf een druk leven 

hebben. De groep maakt het verschil voor mensen die zich in een uitzichtloze situatie bevinden. Voor 

alle partijen wordt een Present project daarom als waardevol ervaren, hoop voor de hulpontvanger  

vanwege hulp uit onverwachte hoek. Voor de professional aanvullende informele hulp. En voor de 

vrijwilligers door op een andere manier samen te werken en daarmee iets te kunnen betekenen voor 

iemand die het moeilijk heeft. Bovendien wordt bij vrijwilligers door de ontmoeting met kwetsbare 

mensen daadwerkelijk betrokkenheid gecreëerd. 

Operationeel team 
Present Groningen heeft vanaf de start betaalde medewerkers in dienst genomen om continuïteit en 

kwaliteit te kunnen waarborgen. In de startjaren werkten medewerkers op basis van tijdelijke 

contracten. Sinds de structurele bijdrage van de gemeente is dit omgezet naar contracten voor 

onbepaalde tijd. 

Vanaf de start worden ook met succes vaste vrijwilligers gezocht die zich voor bepaalde tijd willen 

inzetten ter ondersteuning van het operationele team. Zij zorgen onder andere voor een goede 

administratie, het op orde houden van de digitale organisatie en voor PR door middel van foto’s en 

verhalen op de Facebook pagina van Groningen.  

Daarnaast begeleidt een groep vrijwilligers incidenteel de uitvoering van Present projecten.  

Voor stagiaires van de opleiding Social Work van de Hanze Hogeschool is Present Groningen de 

laatste jaren een overzichtelijke organisatie gebleken, waarin tweedejaars studenten meewerken en 

met name projecten met studenten/ jongeren organiseren. De laatste twee jaren is Present Groningen 

ook een organisatie waarbinnen medewerkers met een participatiebaan terecht kunnen.  



	

	 6	

Vanaf 2019 is in de organisatie ruimte voor trainees in het kader van maatschappelijke diensttijd (Jong 

Present). In drie of zes maanden tijd krijgt een jongere ruimte en gelegenheid om zich te ontwikkelen 

door mee te werken aan projecten of door de uitvoering van andere taken in de organisatie.  

Coördinator, bestuur en comité van aanbeveling. 
Met name de startperiode is voor zowel de coördinator als het bestuur een intensieve en onzekere 

periode geweest. Dankzij subsidie van het Oranjefonds, Skan fonds en stichting Doen heeft Present 

Groningen zich deze jaren staande kunnen houden. Maatschappelijke organisaties en groepen 

vrijwilligers zien de meerwaarde van de Present formule al snel in.  Het bestuur ontvangt 

ondersteuning van een groep personen die zich verbinden aan Present Groningen middels een comité 

van aanbeveling. De coördinator ontvangt ondersteuning van het bestuur en de regioadviseur van 

Present Nederland. 

Projecten en vrijwilligers 
De Present projecten zijn in de loop van de jaren gegroeid naar ongeveer honderdvijftig per jaar. Door 

middel van zogenaamde tijdcollecten in kerken worden meerdere groepen vrijwilligers in één 

kerkdienst geworven. Daarnaast worden veel vrijwilligers geworven via christelijke 

studentenverenigingen. De aanbodgerichte werkwijze van Present blijkt aantrekkelijk te zijn voor deze 

vrijwilligers. Tevens worden er jaarlijks zo’n 40 tot 50 Sinterklaasprojecten georganiseerd. Vrijwilligers 

hebben over het algemeen de leeftijd vanaf achttien tot zestig jaar.  

In 2013 en 2014 is geprobeerd om meer bedrijven te vinden die zich met groepen medewerkers 

inzetten op verschillende projecten. Een externe projectmedewerker heeft zich hiervoor ingezet. Wat 

duidelijk terug te zien is, dat op het moment dat de focus hier niet meer op ligt, dat dit helaas ook weer 

inzakt. Het aantal bedrijven dat de laatste jaren via Present Groningen een maatschappelijk 

verantwoorde invulling wil geven aan teamactiviteiten neemt enigszins toe. Aan deze bedrijven wordt 

gevraagd om als tegenprestatie een gift over te maken van tenminste €500 (kosten voor het 

organiseren van een Present project). 

Werkgebied 
Tot 1 januari 2019 was de stad Groningen het werkgebied van Present Groningen, na die datum 

maken ook Ten Boer en Haren hier deel van uit. In Ten Boer is al vanaf 2016 gewerkt aan een lokaal 

netwerk van vrijwilligers en ondersteuners, gecoördineerd vanuit Present Groningen. In Haren moet 

dit nog opgezet worden. Hoewel groepen uit Groningen werden ingezet in Ten Boer, blijkt het voor de 

betrokkenheid van vrijwilligers belangrijk dat de inzet in de buurt wordt georganiseerd. 

Financiën  
Present Groningen heeft in de startjaren door middel van incidentele subsidies van de lokale overheid, 

het Oranje fonds en andere fondsen het hoofd boven water kunnen houden. De laatste jaren ontvangt 

Present Groningen structurele subsidie van de gemeente Groningen. Daarmee kunnen niet alle 

kosten worden gedekt. Het bestuur spant zich elk jaar in om, door het aanvragen van aanvullende 

subsidies bij landelijk, regionale en lokale fondsen, de begroting kloppend te krijgen. Ook individuen 

doneren jaarlijks een bijdrage. Aan bedrijven die zich via Present inzetten wordt een donatie van 

tenminste €500 gevraagd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 7	

HEDEN  

 

 

Stand van zaken 
Present Groningen bestaat 13 jaar en organiseert jaarlijks ongeveer 150 projecten. Groepen 

vrijwilligers worden al jaren uit dezelfde kerkelijke kringen geworven.  Present is daar een bekende 

formule, wat betekent dat een kennismaking en presentatie niet meer vanzelfsprekend is. We merken 

dat kerken steeds meer zelfstandig activiteiten organiseren om van betekenis te zijn in de buurt of de 

stad. De meeste groepen uit kerken worden via een tijdcollecte geworven, groepen uit kerken melden 

zich steeds minder spontaan via de website. 

Christelijke studentenverenigingen zijn een belangrijke partner als het gaat om groepen vrijwilligers. 

Present Groningen is tot nu toe weinig actief in het aan zich verbinden van verenigingen of groepen 

van een andere signatuur, waarschijnlijk omdat daar geen noodzaak toe is.  

In 2019 is Present Groningen in samenwerking met het Gomarus College begonnen met de inzet van 

groepen vrijwilligers uit het voorgezet onderwijs vanaf veertien jaar. Met het Gomarus wordt gekeken 

of en hoe hier een vervolg aan kan worden gegeven. Met name de financiering van deze projecten is 

een gespreksonderwerp. 

 

Er zijn meer organisaties die bemiddelen tussen vrijwilligers en hulpvragers. Present Groningen heeft 

hierbinnen een eigen positie omdat het aanbod van vrijwilligers het startpunt is en omdat Present 

projecten éénmalig zijn.  

Het operationele team van Present is een goed georganiseerd geheel dat gebruik maakt van een 

toegankelijk ICT systeem van Present Nederland en dat zo op een betrouwbare en laagdrempelige 

manier doet waar het voor bedoeld is. Het team (0,9 fte) kan op dit moment met de bestaande 

(vrijwillige) medewerkers, stagiaires en trainees de 150 projecten per jaar organiseren. Hoewel dit 

goed gaat en er nog geen directe noodzaak wordt gevoeld om zaken te veranderen, zijn het vertrek 

van de huidige coördinator en een wisseling van de wacht binnen het bestuur een mooie aanleiding 

om naar de toekomst te kijken. 
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TOEKOMST 

 

 

Voor de toekomst stelt Present Groningen zich de vraag of de organisatie verder kan groeien. Zowel 

in het aantal vrijwilligers als het aantal projecten dat jaarlijks georganiseerd wordt.  

Een andere vraag is hoe Present Groningen de financiële huishouding nog stabieler in kan richten. 

Ook is er behoefte aan meer duidelijkheid over het bestaansrecht van Present Groningen ten aanzien 

van organisaties die hetzelfde lijken te doen. Onderzoek door een trainee heeft uitgewezen dat 

Present zich tot deze organisaties onderscheid door haar unieke formule. Omdat het onderzoek niet 

volledig is wordt het niet meegenomen in dit plan.  

Bijeenkomst over de toekomst van Present Groningen 
Om antwoorden te krijgen op bovenstaande vragen is op 4 april 2019 een bijeenkomst georganiseerd 

met verschillende partijen om over het strategisch beleid te kunnen sparren. Voor deze avond werden 

zo’n 20 belanghebbenden uitgenodigd, te weten vertegenwoordigers van: 

Bestuur Present Groningen 

Comité van aanbeveling Present Groningen 

Leden van operationeel team Present Groningen 

Diaconaal platform Groningen (kerken in de stad). 

Ambulant begeleider van de Zijlen. 

Ambulant begeleider Leger des Heils 

Beleidsmedewerker Gemeente Groningen 

Coördinator activiteiten van Zorggroep Groningen 

Coördinator Studentenvereniging   

C.S.V. Ichthus Groningen 

SWOT 
De bijeenkomst is in verschillende fasen opgebouwd, waarbij eerst iedereen individueel de sterkten, 

zwaktes, kansen en bedreigingen voor Present Groningen in kaart brengt. Vervolgens word de groep 

opgesplitst in vier groepen waarbij nogmaals de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen worden 

besproken, alleen nu met het doel om hier de belangrijkste en meest relevante te benoemen oftewel 

een SWOT analyse. Uit de SWOT blijkt het volgende: 

Sterkten Zwakten 

Stabiele en sterke organisatie door landelijke 

ondersteuning 

 

Te weinig marketing gericht op werven 

vrijwilligers 

Toegankelijk voor vrijwilligers 

 

Communicatie  

Win/ win voor vrijwilliger en cliënt 

 

Te weinig vaste vrijwilligers 

Kansen Bedreigingen 

Onderdeel worden van beleidsprogramma’s  

van overheid of andere aanbieders. 

 

Financieel afhankelijk van de gemeente 

Groningen 

Verbreding van de doelgroepen vrijwilligers Kerkelijke bubbel 

 

Concurrerende goede doelen organisaties 

 

Trend van gebied/ dorpsgericht werken 

 

 



	

	 9	

 

Sterkten 
Present Groningen is een stabiele en sterkte organisatie, mede door de landelijke ondersteuning van 

Stichting Present Nederland. Present Groningen kan hierdoor bijvoorbeeld gebruik maken van de 

landelijke marketingcampagnes, ICT systeem, training en ondersteuning, het Present netwerk, etc.  

Daarnaast is Present Groningen toegankelijk voor vrijwilligers. Een groep vrijwilligers kan zich via de 

website aanmelden, de organisatie is goed bereikbaar en de lijnen zijn kort. Bovendien kan de 

vrijwilliger zelf de regie houden door de aanbodgerichte werkwijze. Ten derde is genoemd dat er een 

win/win situatie is voor zowel de vrijwilligers als voor de hulpontvanger, als ook voor de hulpverlener. 

Alle partijen beleven plezier en voldoening aan een Present project. 

Zwakten: 
De interne zwakte is dat er weinig wordt gedaan om nieuwe vrijwilligers te werven. Ook zijn er te 

weinig vaste vrijwilligers waardoor het lastig is om te groeien. Als laatste wordt genoemd dat de 

communicatie te wensen overlaat. Met name de communicatie binnen de groep vrijwilligers, en de 

communicatie met maatschappelijke organisaties. Die wordt als traag ervaren. Dit zit het met name in 

het eerste contact; een hulporganisatie verstuurt een aanvraag en krijgt een standaard antwoord. 

Daarna kan het soms weken duren voordat iemand van Present Groningen contact met de organisatie 

opneemt.  

Kansen: 
Na de interne analyse van Present Groningen is gekeken naar de externe analyse in de vorm van 

kansen en bedreigingen. De kansen die het meest naar voren zijn gekomen is dat Present Groningen 

wellicht onderdeel kan worden van beleidsprogramma’s van de overheid, gemeente of ander 

aanbieders waardoor de positie van de organisatie verstevigd kan worden. Dit biedt mogelijkheden 

voor groei op financieel gebied en in het aantal projecten. Een andere grote kans voor de organisatie 

is de verbreding van de doelgroepen van vrijwilligers. Momenteel haalt de organisatie het grootste 

gedeelte van haar vrijwilligers uit kerken, christelijke studentenverenigingen en andere betrokkenen 

rondom de kerk. De organisatie is hier uiteraard heel dankbaar voor, maar zou voor de groei van de 

Present Groningen ook vrijwilligers van buiten deze kerkelijke groeperingen willen werven. Gedacht 

kan worden aan studenten, jong werkenden, maar eigenlijk iedereen die zijn steentje bij wil dragen 

aan de leefbaarheid van Groningen en kwetsbare bewonersgroepen wil helpen.  

Bedreigingen: 
Bedreiging is dat Present Groningen financieel sterk afhankelijk is van de gemeente Groningen. Mocht 

de gemeente besluiten de financiering te verminderen of stopzetten dan zal de stichting per direct 

problemen ondervinden. Ook concurrerende goede doelen en stichtingen vormen een bedreiging voor 

Present Groningen. De missie van Present is gediend met deze organisaties. Tegelijk lijken steeds 

meer mensen een beroep te moeten doen op deze organisaties. Present Groningen zal zich moeten 

onderscheiden en duidelijk kunnen maken wat haar bestaansrecht is. Een bedreiging is ook dat 

Present Groningen nog niet gebied- en dorpsgericht werkt terwijl de gemeente Groningen hier wel 

voor kiest binnen het sociale domein. 

Confrontatiematrix 
In de confrontatiematrix worden alle punten uit de SWOT-analyse met elkaar verbonden. Het geeft 

inzicht waar kansen gegrepen en krachten goed benut kunnen worden, om zo de zwakten te 

verbeteren en de ook de bedreigingen te verminderen. In de confrontatiematrix staan in het groen de 

groeimogelijkheden weergeven en in het rood de bedreigingen. In het gebied van de kansen en 

sterkten wordt gelabeld als ‘positief’ (+) of ‘zeer positief’ (++) en de verbanden van zwakten en kansen 

worden gekenmerkt met ‘aandacht vereist’ (+) of ‘onmiddellijke aandacht vereist’ (++). Voor de 

verbanden tussen sterkten en bedreigingen geld ook ‘aandacht vereist’ (-) of ‘onmiddellijke aandacht 

verreist’ (--). Als laatste de zwakten en bedreigingen, hierbij wordt ingedeeld op negatief (-) of zeer 
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negatief (--). Vervolgens tellen we de plussen en minnen bij elkaar op zodat de matrix ons inzicht geeft 

in de belangrijkste sterke en zwakke punten, met de meest waarschijnlijke kansen en bedreigingen. 

 

 

 

 Kansen Bedreigingen 

 Onderdeel van het 

beleidsprogramma 

van overheid/ 

instanties 

Verbreding 

van 

vrijwilligers 

doelgroepen 

Financieel 

afhankelijk 

van de 

gemeente 

Kerkelijke 

bubbel 

Concurrerende 

goede doelen 

organisaties  

Gebied/ 

dorpsgericht 

werken 

score 

Sterkten        

Stabiele en 

sterke 

organisatie 

door landelijke 

ondersteuning 

++  -  - - -1 

Toegankelijk 

voor 

vrijwilligers 

+ ++ -    +2 

Win/win voor 

vrijwilliger/ 

client 

++ ++     +4 

Zwakten        

Te weinig 

marketing 

gericht op 

werven 

vrijwilligers 

+ ++  -- - -- -2 

Communicatie + ++   - -- 0 

Te weinig vaste 

vrijwilligers 

+ ++   - -- 0 

Score  +8 +10 -2 -2 -3 -6  
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Sterkten die kansen kunnen verstevigen en bedreigingen het hoofd bieden: 

• Om onderdeel te worden van beleidsprogramma’s van overheid en andere instanties, kan 

Present Groningen de stabiele en sterke organisatie gebruiken en steun vragen bij Present 

Nederland in dit streven.  

• Omdat Present Groningen toegankelijk is voor vrijwilligers kan de doelgroep van vrijwilligers 

zonder veel moeite vergroot worden. Ook de win/win ervaring van Present projecten (zie 

sterkten) kan gebruikt worden in dit streven. 

• De stabiele organisatie is mede ontstaan door de kerkelijke inbedding. Omdat de organisatie 

sterk en stabiel is kan nu ook buiten de christelijke doelgroep worden gezocht naar vrijwilligers 

en partners. 

• Gebied/ en dorpsgericht werken vraagt een andere werkwijze van Present Groningen, omdat 

de organisatie sterk en stabiel is en toegankelijk voor vrijwilligers kan de organisatie deze 

verandering aan. 

Zwakten die aandacht vereisen om kansen te kunnen grijpen en bedreigingen het hoofd te 
bieden: 

• Om onderdeel te worden van beleidsprogramma’s van WIJ teams zal Present Groningen de 

wijk in moeten om vrijwilligers te werven in de wijk en contacten te onderhouden met 

WIjteams. 

• De financiële ondersteuning van de gemeente Groningen zal in gevaar komen als Present 

onvoldoende zichtbaar is voor vrijwilligers. 

• Om bekend te zijn als een aantrekkelijke organisatie voor vrijwilligers buiten de christelijke 

doelgroep zal Present Groningen meer reclame moeten maken. 

• Voor zowel WIJteams als vrijwilligers in de wijk is Present Groningen nu nog onvoldoende 

bekend als een aantrekkelijke partner in de wijk.  
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Ambities voor de komende drie jaren 
1. Present Groningen kan als stabiele organisatie en dankzij toegankelijke en aantrekkelijke 

projecten voor vrijwilligers deel uitmaken van het beleidsprogramma van de lokale overheid 

en aanbieders van zorg en welzijn in WIJteams. 

2. Present Groningen gaat wijkgericht werken en zal door gerichte marketing en PR het contact 

met WIJteams en (vaste) vrijwilligers in de wijk aangaan. Kerken in de wijk blijven belangrijke 

partners, Present gaat ook actief op zoek naar andere partners in de wijk om vrijwilligers te 

werven. 

3. Door te zorgen voor betere communicatie met vrijwilligers en tussen vrijwilligers en 

hulpontvangers en door gerichte PR kan Present Groningen zich onderscheiden van 

concurrerende goede doelen organisaties. 

 

Doelen en uitwerking van september 2019 tot september 2022 

1. Presenteren in de WIJteams 

• In het eerste jaar (september 2019/ september 2020) gaat het Present team zich presenteren 

in de WIJteams in het oosten van de stad omdat daar de hulpontvangers wonen waar Present 

zich voor inzet. Met de managers van de WIJ teams Beijum, Lewenborg, Oosterparkwijk, 

Korrewegbuurt en de Hoogte wordt een afspraak gemaakt om een vaste plek van Present in 

de WIJteams te bespreken. 

• In het tweede jaar (september 2020/ september 2021) worden de WIJteams in Selwerd, 

Vinkhuizen, Schilderswijk /Centrum en Rivierenbuurt bezocht. De leerpunten uit het eerste 

jaar worden meegenomen naar dit jaar. 

• In het derde jaar (september 2021/september 2022) worden de wijken Corpus den Hoorn, de 

Wijert, Hoogkerk, ten Boer en Haren bezocht. 

• Samen met Present Nederland wordt gekeken hoe de interne systemen wijkgericht kunnen 

worden gebruikt. Er worden werkbezoeken afgelegd aan Present organisaties waar men al zo 

werkt. 

2. Op zoek naar ‘nieuwe’ vrijwilligers 

• In het contact met de WIJteams wordt besproken uit welke clubs, verenigingen, scholen, 

bedrijven, ect.  in de wijk  ‘nieuwe’ groepen vrijwilligers kunnen worden geworven. 

• Ook wordt gekeken of via de WIJteams vaste Present vrijwilligers kunnen worden geworven 

voor de begeleiding van Present projecten in de wijk.  

• De kerken in de wijk blijven belangrijke partners voor Present en worden actief benaderd.  

3. Present is uniek, en dat willen we laten weten! 

• De aanbodgerichte werkwijze van Present wordt aan de hulpverleners in de WIJteams 

gepresenteerd. Intern en in samenwerking met Present Nederland wordt PR materiaal 

ontwikkeld waarin de unieke werkwijze van Present staat beschreven. 

• Concurrerende organisaties worden actief bezocht en samen wordt gekeken hoe men elkaar 

in de wijk kan aanvullen. 

• In samenwerking met WIJS Groningen wordt door studenten onderzocht hoe de 

communicatie met en tussen vrijwilligers in de groep kan worden verbeterd. 

• In mei van elk jaar wordt met medewerkers van WIJteams geëvalueerd hoe de onderlinge 

communicatie is verlopen en wat verbeterpunten zijn. 

• Het bestuur en de coördinator van Present bespreken met de wethouder de meerwaarde van 

Present Groningen voor de stad. In het eerste jaar om te informeren over de strategische 

plannen van Present en in het derde jaar om de resultaten te presenteren. 

 


