Jaarplan 2018

Inleiding
Ook in 2018 wil Stichting Present Heerenveen zich weer inzetten voor vrijwilligers en
hulpontvangers in de gemeente Heerenveen. Dit is het negende jaar dat Present actief is in
Heerenveen. Onze droom is dat het weer gewoon wordt dat mensen naar elkaar omkijken en
iets voor elkaar willen betekenen. Stichting Present maakt het – met haar vaste werkwijze en
goede begeleiding – mogelijk om als (groep) vrijwilligers iets te betekenen voor een ander.
Present legt de verbinding tussen vrijwilligers en de hulpontvanger(s) via het opgebouwde
netwerk van maatschappelijke en hulpverlenende instellingen in Heerenveen. Zo wordt met
een groep vrijwilligers de professionele zorg ondersteund.
Het jaar 2018 is een overgangsjaar voor Present: de coördinator van het eerste uur is per 1
oktober 2017 vertrokken. Per september 2018 gaat de nieuwe coördinator aan de slag. Een
jaar lang wordt met minimale betaalde inzet gedraaid.
Het organiserend/coördinerend werk wordt tot juli 2018 gedaan door 1 professionele kracht.
Maar wel met de betrouwbare hulp van 4 vaste vrijwilligers. Daardoor loopt met name het
uitvoerende werk door, zij het in een lager tempo. Op het overstijgende terrein (beleid,
netwerken, nieuwe verbindingen zoeken) blijft er werk liggen.
Sinds de oprichting van Present (2009, ten tijde van de start van de WMO) gebeurt er
ontzettend veel in het sociaal domein. Ook in Heerenveen zien we vele (betaalde of
onbetaalde) initiatieven om iets te betekenen voor de ander met vrijwilligers. Dat er genoeg
te doen is weten we zeker. Maar hoe kunnen we samenwerken, waar kunnen we aanvullen,
waar liggen de mogelijkheden voor het vinden van vrijwilligers en waar kunnen we
verbindingen maken. Onderwerpen om opnieuw af te wegen. De komst van een nieuwe
coördinator in het najaar is een goed moment om de lijnen uit te zetten in een vers,
strategisch plan.
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Present organiseert burgerschapsprojecten voor eerstejaars leerlingen van de
middelbare school. (Ontmoeting van jongeren met ouderen in een verzorgingshuis)
Er worden in een 3de verzorgingshuis in Heerenveen wandelprojecten georganiseerd.
Er wordt een nieuwe coördinator geworven.
Er worden 60 groepen begeleid waarvoor voldoende projecten zijn
Er wordt onderzocht hoe de PR verbeterd kan worden.
Ervaringen projecten worden gedeeld op Facebook, site en in nieuwsbrieven.
Er wordt twee keer een Meet and Eat georganiseerd voor statushouders.
(Statushouders maken kennis en eten thuis bij gastgezinnen.)
Er worden 4 statushouders begeleid die zich via Present willen inzetten.
Present Heerenveen neemt een besluit in overleg met Present NL over werkgebied
Weststellingwerf.
Er wordt een subsidie-aanvraag gedaan bij de RDO
Contacten met woningcorporaties worden onderhouden.
Er wordt 1 project georganiseerd waarbij 200 euro besteed mag worden voor
opknappen kinderkamer bij gezin met weinig mogelijkheden (kinderen in
armoede/leefbaar thuis Present NL/ministerie SZW)
Contacten met gemeente Heerenveen worden onderhouden. Er vindt overleg plaats
met de wethouder en beleidsambtenaar.
Contacten met maatschappelijke organisaties worden verbeterd.
Er wordt een tijdcollecte of anderszins georganiseerd om 10 nieuwe groepen
vrijwilligers te werven.
Er wordt onderzocht hoe kwetsbare groepen (eenzaamheid) die zelfstandig wonen
kunnen profiteren van het aanbod van sociale projecten (gericht op ontmoeting)
Present wordt opnieuw bekend gemaakt bij de politieke partijen.
Informatie vanuit Present NL en lokale overheid wordt actief bijgehouden.
Nieuwe individuele vrijwilligers die zich aanmelden worden uitgenodigd voor
kennismaking en gesprek over de werkwijze van Present.
Vrijwillige leden van het Operationele Team worden 2 keer per jaar bedankt voor hun
bijdrage aan de organisatie.
Er wordt 2 keer per jaar deelgenomen aan het regio-overleg van de 5 Presenten in
Fryslân
Er wordt in het najaar een ontmoeting georganiseerd tussen de nieuwe coördinator
en Operationeel Team, bestuur en de flexvrijwilligersgroep.
Er wordt een nieuw strategisch plan gemaakt voor de komende 4 jaar.

