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Voorwoord
Het afgelopen jaar 2018 is een bewogen jaar geweest voor onze stichting. We
hebben afscheid moeten nemen van onze vorige coördinator. Gelukkig hebben we al
heel snel de ons vertrouwde oud-collega Willemieke Aikema kunnen herbenoemen.
Eerst in een interim-functie, maar later ook in een duo-functie samen met onze
nieuwe algemeen coördinator Annemieke ten Hove.
Ik denk dat we er uiteindelijk sterker zijn uitgekomen, al was het maar door de
mogelijkheden die dit duo heeft om met elkaar te sparren en de taken te verdelen,
maar ook elkaars achterwacht te zijn.
In de relatie met de financiële achterban komt steeds meer stabiliteit. De gemeente
Harderwijk heeft duidelijk te kennen gegeven ons als duurzame partner te zien in het
vrijwilligerswerk in Harderwijk en heeft ons ook weer subsidie toegekend. Ook de
kerken hebben voor meerdere jaren hun steun opnieuw toegezegd. In het aangaan
van langere contacten met onze bedrijvenachterban wordt veel geïnvesteerd en zijn
de vooruitzichten gunstig.
We merken dat we ons steeds meer gaan richten op vrijwilligers uit alle delen van de
samenleving. Waren dat de eerste jaren bijna allemaal vrijwilligers uit kerken en
gemeentes, nu zien we toenemende belangstelling van scholen en bedrijven.
Daar willen we ons dan ook meer op gaan focussen.
We zijn dankbaar dat onze vaste vrijwilligers ook het afgelopen jaar zich weer vol
enthousiasme hebben willen inzetten voor onze missie om een brug te slaan tussen
mensen die willen helpen en hen die hulp nodig hebben.
Ik wens u veel leesplezier met dit overzicht!
Met vriendelijke groet,
Cor Roubos, voorzitter

Visie en Missie

Visie: Present Harderwijk wil een beweging op gang brengen waarbij steeds meer
mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.
Missie: Present Harderwijk slaat een brug tussen mensen die willen geven en mensen
die daarmee geholpen worden.
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Ontmoetingen
Vanuit deze missie en visie heeft Present Harderwijk in 2018 47 projecten
georganiseerd. Hierdoor zijn 231 vrijwilligers via verschillende hulp- of
zorgorganisaties in contact gekomen met Harderwijkers in een kwetsbare positie.
Onderstaande grafiek laat zien in welke verhoudingen we de verschillende soorten
ontmoetingen hebben georganiseerd. We kennen een onderverdeling in twee soorten
projecten: praktisch en sociaal.
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Effecten
Korte termijn:
1. In 47 eenmalige ontmoetingen hebben de vrijwilligers concrete hulp geboden.
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Lange termijn:
2. Vanuit die eenmalige ontmoetingen zijn meerdere contacten ontstaan met een
duurzaam karakter. Van diverse groepen vrijwilligers hebben we terug gehoord dat
contact is blijven bestaan en dat groepsleden vaker hun handen uit de mouwen hebben
gestoken met en voor de Harderwijkers die ze tijdens het project ontmoet hebben.
3. Overstijgend aan deze praktische ondersteuning en betrokkenheid hebben de
vrijwilligers verandering gebracht. We horen bijvoorbeeld terug dat mensen kracht
hervonden, vertrouwen in mensen en/of moed om door te gaan. Juist ook voor de
vrijwilligers zelf levert de betrokkenheid veel op, mensen worden geraakt en
(her)vinden mogelijkheden om zich in te zetten voor een ander.
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Verdeling praktische projecten
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Verdeling sociale projecten
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Wie ontmoeten elkaar? Hulpontvangers & hulpverleners & vrijwilligers
Present organiseert alle ontmoetingen via maatschappelijke organisaties die vanuit hun
professie mensen in kwetsbare posities bijstaan. Niet iedere Harderwijker komt in
aanmerking voor de inzet van een groep vrijwilligers. We hanteren de volgende criteria:
de hulpontvanger heeft onvoldoende geld, gezondheid en/of netwerk om de hulpvraag
anders bevredigend in te vullen dan met de hulp van vrijwilligers.
Present onderhoudt contacten met maatschappelijke organisaties in en rond
Harderwijk en vraagt de betrokken professionals voor hun cliënten te indiceren of ze
voor de inzet van een groep in aanmerking komen. Deze professionals zorgen dat de
inzet van vrijwilligers geborgd wordt in een hulpverleningstraject gericht op het
hervinden van eigen kracht. De inzet van een groep vrijwilligers komt via deze
professionals terecht bij hele verschillende doelgroepen.
De hulpontvangers
De hulpontvangers zijn met de inzet van een groep op korte termijn geholpen met een
concrete hulpvraag of behoefte. Onze visie is bovendien gericht op de langere termijn:
door de vrijwilligers in contact te brengen met medeburgers in kwetsbare situaties
waarin zij iets kunnen veranderen door hun beschikbaarheid, werken we aan een
beweging van omzien naar elkaar.
De hulpontvangers zijn inwoners van Harderwijk en omgeving en hebben een concrete hulpvraag of
behoefte waar zij door beperkt netwerk, beperkte gezondheid en/of beperkte financiën op dat moment
niet zelf oplossingen voor kunnen vinden.

Een groep vrijwilligers via Present in actie
voor een hulpontvanger
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De hulpverleners
De hulpverleners met wie Present in 2018 de ontmoetingen heeft georganiseerd zijn
werkzaam bij 11 organisaties uit Harderwijk. Grafiek 2018-4 laat zien dat we
samenwerken met een breed scala aan zorg- en hulpverlenende organisaties. De
grafiek schetst de verhoudingen in soorten zorg of ondersteuning die de
hulpontvangers in 2018 ontvingen van de hulpverleners met wie we de ontmoetingen
hebben georganiseerd.

Verdeling maatschappelijke organisaties
Ambulante hulpverlening
Careander
Centrum jeugd en gezin
De Oude Synagoge
GGD
GGZ Centraal
Iriszorg
Stimenz
Uwoon
Zorg Dat

Zorggroep NW-Veluwe
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De vrijwilligers
In 2018 hebben we 47 keer een groep van gemiddeld 4,9 personen verbonden aan
een Harderwijker of een groep binnen een instelling met een hulpvraag of behoefte.
Er waren 231 vrijwilligers, die gezamenlijk zo’n 665 uur vrijwilligerswerk hebben
verzorgd. Present gaat uit van de bereidheid van mensen om anderen te helpen. Er
zijn heel veel organisaties actief op dat terrein, uitgaand van de vraag die er is in de
maatschappij. Present zoekt wegen om ‘onbenut aanbod’ van vrijwilligers te vinden
en in te zetten. Zo bereiken we andere netwerken waarin de vrijwilligers actief zijn.
Denk bijvoorbeeld aan werk, school, verenigingen, vriendengroepen.
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In grafiek 2018-5 is de verdeling naar verhouding af te lezen.

Verdeling herkomst groepen

AZC vrijwilligers
Bedrijven
Families
Flexvrijwilligers
Kerken
Overig
Scholen

Grafiek 2018-5

Elke ontmoeting wordt begeleid door één van onze vaste vrijwilligers
(projectbegeleiders). Zij verzorgen voorafgaand aan de ontmoeting een
locatiebezoek met de hulpverlener, de hulpontvanger en een groepslid. Dit bezoek is
een voorverkenning op sociaal én op praktisch gebied: wie komen met elkaar in
contact en wat kan er binnen de afgesproken tijd gedaan worden. De
projectbegeleiders starten het project op met de groep, zijn overdag stand-by en
komen aan het eind het project afsluiten en checken of alles voor iedereen naar
tevredenheid is verlopen. Met deze vaste vrijwilligers onderhouden we intensief
persoonlijk contact. Ieder van hen begeleidt een aantal ontmoetingen, maar
daarnaast zetten zij zich ook zelf regelmatig in met een groep deelnemers,
ondersteunen zij ons desgevraagd met hun professionele expertise of vanuit hun
persoonlijke ervaringen. Naast het maatwerkcontact met elke vrijwilliger
organiseerden we de jaarlijkse nieuwjaarsborrel en barbecue voor deze vaste
vrijwilligers. Daaromheen hebben we regelmatig contact door een operationeel team
vergadering en via een appgroep. We hebben foto’s en citaten met elkaar gedeeld
m.b.t. de projecten.
Samenwerking
Vanwege ons verbindende werk in informele zorg worden steeds meer hulpvragen bij
ons gemeld. We werken vanuit aanbod van groepen, dus vullen niet elke hulpvraag
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in. Als we zelf geen groep klaar hebben staan op het moment dat een hulpvraag bij
ons binnen komt, of als we voorzien dat we voor de betreffende hulpvraag niet
kunnen voorzien in passend aanbod, besteden we tijd aan een goede doorverwijzing
bijvoorbeeld naar Zorg Dat. In 2018 hadden we soms mogelijkheden om een
flexgroep in te zetten en/of we zochten mee naar een andere oplossing.
De Present coördinatoren zorgen voor vertegenwoordiging van Present in het
netwerk van Harderwijk. We woonden in 2018 diverse bijeenkomsten van de
Gemeente Harderwijk bij en waren vertegenwoordigd in meerdere
netwerkoverleggen en evenementen, zoals bijvoorbeeld het lokaal platform informele
zorg en het platform Welkom Vluchtelingen Harderwijk.

Financiën
Voor het financiële verslag verwijzen wij u naar de jaarrekening die gecontroleerd
wordt in overeenstemming met de in Nederland van toepassing zijnde grondslagen
voor de financiële verslaggeving.
Vanaf de oprichting is dit gedaan door BDO Accountants & Belastingadviseurs te
Apeldoorn.
Voor het jaar 2018 wordt het stokje overgenomen door Flynt Adviseurs & Accountants
te Amersfoort.

Nieuwe projecten in 2018
Bedrijven
Aan de slag met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) of
Maatschappelijk
Betrokken
Ondernemen (MBO)
kan
op
verschillende
manieren. Maar hoe brengt een bedrijf dit over op zijn eigen organisatie en realiseert
het echt sociale impact? Present helpt mee meer maatschappelijke impact te hebben
in de regio.
Het is inspirerend en geloofwaardig om de betrokkenheid van het bedrijf juist
praktisch te laten zien. Dat kan eenvoudig, dankzij een Present-project op maat.
Doordat collega’s met elkaar in een geheel andere setting samenwerken, ontstaat er
nieuwe dynamiek en meer verbondenheid. Kortom: Teambuilding op zijn best!
In 2018 zijn al een 5-tal projecten met Bedrijven gedaan en dit willen we in 2019
verder uitbouwen.

De Badzaak is één van de bedrijven
die via Present maatschappelijk betrokken
was in 2018
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Team
Bestuur:
Cor Roubos
Erika Wesseling-Meijer
Jacco Verboom
Peter Modder

voorzitter
secretaris
penningmeester
bestuurslid

Coördinatoren:
Willemieke Aikema
Annemieke ten Hove

projectcoördinator
algemeen coördinator

Administratie:
Evert Vos
Liesbeth de Vries
Communicatie:
Jacob Visser
Marnix van der Velden
Projectbegeleiders:
Anneke van de Haar
Henk van Veen
Willeke Verbeek
Henk Verschuuren
Joke Vos
Gerrit van Weeghel
coördinatoren en projectbegeleiders Present Harderwijk

Gastvrij Harderwijk:
Willemieke Aikema
Femmy Marinus
Petra van Roekel
Joke Vos
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Algemene informatie

Stichting Present Harderwijk
www.stichtingpresent.nl/harderwijk
Postadres:
Deventerweg 4
3843 GD Harderwijk
T: 06-57028537
E: info@presentharderwijk.nl
ANBI Stichting Present Harderwijk is een Algemeen Nut Beogende Instelling
(nummer 8232.24.211).
IBAN
NL12 RABO 0158 6075 46 t.n.v. Stichting Present Harderwijk
Een gift is fiscaal aftrekbaar.

Present Harderwijk maakt als zelfstandige stichting onderdeel uit van een landelijk netwerk
van ruim 80 lokale Stichtingen Present. (Zie kaartje.)

