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Stichting Present Leiden heeft als
kernactiviteit het begeleiden van
vrijwilligers die zich willen inzetten
voor kwetsbare mensen in Leiden,
Leiderdorp en Oegstgeest. Onze missie
is om vrijwilligers te verbinden met
mensen of buurten die extra hulp en
aandacht verdienen.
Door op eenvoudige, effectieve en
betrouwbare manier flexibel
vrijwilligerswerk te faciliteren slaat
Present een brug tussen mensen die
willen geven en mensen die daarmee
geholpen kunnen worden.
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VOORWOORD
In dit verslag delen wij graag de hoogtepunten van Stichting Present Leiden zoals we die in
2016 beleefden. Hoe is het onze stichting vergaan in 2016? Dit jaar werd gekenmerkt door
heel veel mooie projecten en bijzondere ontmoetingen: meer dan ooit tevoren in de
geschiedenis van Present Leiden! Bijna duizend mensen zetten zich in voor andere
mensen dichtbij. Dat is de Present-gedachte.

“Ik vond het leuk om te verven. De man die we hielpen wilde onverschillig
overkomen, maar hij liet zijn zachte en kwetsbare kant zien toen hij ons
bedankte. Het was fijn om te zien dat hij er echt blij mee was.”
Als gevolg van de veranderingen in de zorg liep het aantal hulpvragen snel op en dankzij
de inzet van velen konden we de meeste inwilligen. Vooral studenten, groepen uit kerken
en gezinnen meldden zich aan. Daarnaast lieten maar liefst tien bedrijven van zich horen
en vulden hun bedrijfsuitje door middel van een Presentproject zinvol in.
Vrijwel alle spelers in het sociale domein in Leiden hebben Present leren kennen in de
afgelopen jaren. Met sommige van die maatschappelijke organisaties hebben we dit jaar
voor het eerst samengewerkt. Met vertrouwde partners waaronder Topaz hebben we een
samenwerkingsconvenant kunnen afsluiten, met anderen hebben we deze vernieuwd.
Veel vrijwilligers leverden eenmalig een bijdrage, anderen meldden zich aan als ‘vaste
vrijwilliger’ en helpen de Projectcoördinatoren met het begeleiden van projecten of
afmaken van (specialistische) klussen als oproepbare flexwerkers. Op kantoor trad Eline
de Boo aan als nieuwe directeur en Patrick Meijer werd de nieuwe voorzitter van het
bestuur. Nieuwe gezichten, nieuwe ideeën, nieuwe energie laten iets zien van de
dynamiek: Present Leiden zit niet stil, maar brengt mensen in beweging!
We bedanken alle vrijwilligers, projectbegeleiders, flexwerkers, donateurs, het bestuur en
Comité van Aanbeveling van harte voor hun inzet. Wie mee wil doen is welkom!
Namens het team van Stichting Present Leiden,
Eline de Boo – Directeur
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1 OVERTUIGING EN MISSIE
1.1

Overtuiging

Present is ervan overtuigd dat veel burgers bereid zijn zich op vrijwillige basis in te zetten
voor mensen en buurten in hun stad of dorp. In de praktijk ervaren zij echter drempels om
daadwerkelijk initiatieven te nemen. Voor hen organiseert Present Leiden kortdurende
projecten die gebaseerd zijn op wat zij zelf te bieden hebben en op de tijd die door hen zelf
beschikbaar is gesteld. De vrijwilligers gaan in groepen aan de slag en hun vrijwillige inzet
wordt altijd gekoppeld aan het werk van professionele maatschappelijke organisaties.
Naast dat ze iemand anders in de samenleving helpen, hebben ze samen ook een leuke
dag. Juist de ontmoeting tussen mensen tijdens het project is waardevol.

1.2

Missie Present: maatschappelijke beweging

Stichting Present Leiden wil sinds 2010 vanuit een christelijke sociale basis een
maatschappelijke beweging op gang brengen, waarbij mensen het vanzelfsprekend vinden
zorg te dragen voor elkaar. Present heeft door de jaren heen laten zien dat een groeiend
aantal mensen bereid is zich via de formule van Present in te zetten. In 2010 resulteerde
dat in 35 groepen van enthousiaste vrijwilligers; in 2011 in 84 groepen, en de stijgende lijn
zette door tot 151 groepen in 2016. Het jaar 2016 kenmerkte zich vooral door
verduurzaming en streven naar nog grotere efficiëntie om de beperkte middelen qua
financiën en professionele menskracht zo effectief mogelijk in te zetten.
Present onderscheidt zich door vier leidende kenmerken:

I. Aanbodgericht werken: met ontmoeting als basis
Present werkt vanuit het aanbod van vrijwilligers. Wij geloven dat er in Leiden veel mensen
zijn die iets willen doen voor hun naaste, maar daarvoor een professioneel kader zoeken.
Met het aanbod dat voortkomt uit dat enthousiasme willen we aan het werk. We sluiten
daarin aan bij de ‘moderne vrijwilliger’. Vanwege een drukke baan, een gezin en omdat ze
niet weten waar te beginnen ervaren veel mensen een drempel om anderen te helpen. Wat
kun je doen voor bijvoorbeeld de alleenstaande moeder twee straten verder, als je haar
niet kent en nooit spreekt? Present wil deze drempel verlagen door ervoor te zorgen dat
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vrijwilligers hulp bieden die afgebakend en effectief is. In de opzet richten we ons er op
vooral de vrijwilliger van dienst te zijn, zodat deze zijn of haar naaste kan helpen. Present
is leuk voor de vrijwilliger vanwege de inzet van groepen in plaats van individuen. Met een
groep iemand helpen is gezelliger dan alleen; maar wat doe je als groep? Present maakt
dat juist de inzet van groepen nuttig is. De groep mag zelf haar voorkeur uitspreken over
de activiteit van de dag. Daarmee wil Present aansluiten bij wat de groep te bieden heeft.
Present werkt nadrukkelijk aanbod gericht. Vanuit de christelijke motivatie en visie van
Present geloven we dat de mens is geschapen om te leven in relatie tot een ander. Een
mens wil participeren in relatie tot een ander, wil horen bij een
gemeenschap. Gemeenschappen vormen krachtbronnen die de potentie in zich hebben
om de samenhang in de samenleving te versterken. We geloven dat alle mensen
mogelijkheden hebben ontvangen om bij te dragen aan het welzijn van een ander.
Met een groot deel van de Nederlanders gaat het redelijk tot zeer goed. Uit de armoede
monitor en cijfers over sociale uitsluiting en isolement blijkt globaal dat het met zo’n 10%
van de Nederlanders niet goed gaat.
Present heeft als vertrekpunt gekozen: het stimuleren van mensen om te delen vanuit wat
ze te bieden hebben. De bereidheid bij mensen en groepen om zich in te zetten is groot,
dat blijkt uit de honderden Presentgroepen door het hele land voor wie projecten worden
georganiseerd. Een groot deel van de 90% met wie het goed gaat, is bereid om te delen
met anderen. De wil is en intrinsieke motivatie bij mensen is er wel om daar een start mee
te maken. Maar er zijn barrières om dat daadwerkelijk te doen:

de tijd is beperkt

degene voor wie je een naaste kunt zijn is niet binnen gezichtsveld van de eigen
groep

hoe bepaal je nu voor wie je met de beschikbare tijd het beste van betekenis kunt
zijn?

Present neemt barrières weg om een stap te zetten om te komen tot ontmoeting
en betrokkenheid bij mensen in de samenleving. Door overzichtelijke projecten te
organiseren die verbinding leggen tussen mensen in de samenleving. Zodat:

de drempel laag is voor mensen om van bereidheid tot actie te komen.

de inzet aansluit bij de affiniteit, tijd en kwaliteit van mensen.

er zoveel mogelijk een gelijkwaardige ontmoeting plaats kan vinden.

mensen die zich inzetten een bijzondere (leer)ervaring hebben.
De basis voor een betekenisvol project is dat er ontmoeting tot stand komt tussen mensen
die elkaar normaal gesproken niet ontmoeten (ook wel bridging genoemd). Daarbij is de
vraag niet zozeer wat je doet voor de ander, maar wie je bent voor de ander. Het probleem
van uitsluiting en het ervaren van sociale overbodigheid staat voorop. Het aanpakken van
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de fysieke woon- en leefomgeving is een middel tot participatie in een sociale omgeving.
Niet het hulp bieden staat voorop, maar de vraag: hoe en voor wie kan ik een hulp zijn?

II. Samenwerking maatschappelijke organisaties
Het aanbod brengt Present onder de aandacht van maatschappelijke organisaties op het
gebied van wonen, zorg en welzijn. Hiermee beogen we dat het aanbod op de goede plek
terecht komt: bij mensen met weinig geld, gezondheid en sociaal netwerk. De
professionele organisaties kennen de vraag en zij zijn ook verantwoordelijk voor het traject
met de hulpontvangers. De vrijwillige inzet - met haar eigen unieke kwaliteit - is aanvullend
en versterkend op het werk dat professionals doen.
Present heeft de rol van makelaar en we nemen daarom niet de rol van professionele
hulpverleners over. Wel stellen we randvoorwaarden bij onze “levering” van groepen aan
de maatschappelijke organisaties. We werken bij voorkeur samen met hulpverleners die op
een “presentieachtige” wijze werken. Dat houdt in dat zij de relatie met hun cliënt centraal
stellen, trouw zijn en het vermogen hebben zich in die ander te verplaatsen en met die
ander mee te bewegen. Want het projectmatige werk van Present moet alleen opgepakt
worden in een context van trouwe verbinding aan mensen. Bovendien zijn de vrijwilligers er
terecht kritisch op dat er met hun inzet effectief wordt omgegaan.

III. Lokaal gedragen en lokaal gedreven
Om een stichting Present te laten slagen is het van belang dat de stichting door lokale
initiatiefnemers is opgezet. De werkgroep die de oprichting heeft voorbereidt bestond uit
leden van diverse kerken. Ook het bestuur is vanuit dit oogpunt samengesteld. Stichting
Present zoekt in alle facetten van het werk, aansluiting bij het aanbod van lokale
vrijwilligers en organisaties.
Daarmee komt ook tot uitdrukking dat je graag iets wilt betekenen voor je eigen stad. Wij
proberen door het aanbieden van lokale projecten de sociale cohesie in de stad en in
wijken te versterken. Ontmoeting creëert begrip voor elkaar.

IV. Structurele opzet en professionele kaders
De geschetste visie op de samenleving uit zich in een werkwijze die er op gericht is lange
termijn impulsen te geven. Vanuit overzichtelijke projecten op basis van bereidheid van
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mensen om verantwoordelijkheid te nemen buiten hun eigen sociale verband. Projecten
die belemmeringen wegnemen bij mensen om oog te krijgen voor wie de naaste is en te
participeren in de samenleving. Deze werkwijze en visie kan alleen gerealiseerd worden
vanuit zorgvuldig opgebouwde netwerken met sociale verbanden en maatschappelijke
organisaties. De bereidheid van mensen om eenmalig iets te doen leidt tot een ontmoeting,
effectieve inzet en een leerervaring die mensen stimuleert, gelukkiger en meer betrokken
maakt.
Wat Present in feite doet is op een structurele manier groepen inzetten die incidenteel
beschikbaar zijn. Omdat Present veelal werkt voor kwetsbare mensen is het erg belangrijk
dat klussen zorgvuldig worden voorbereid en afgehandeld. Dat betekent dat de structuur
van Present er extra op gericht is om de kwaliteit en continuïteit te waarborgen. In de opzet
van Present is de continuïteit gewaarborgd doordat er een coördinator in dienst van
Present Leiden wordt ingezet om zowel groepen op klussen voor te bereiden als de
contacten met maatschappelijke organisaties te onderhouden. De maatschappelijke
organisaties zitten op die manier steeds met een bekend gezicht om tafel. De groepen
vrijwilligers worden begeleid door de coördinator. En de hulpontvanger wordt in het proces
begeleidt door de voor hem of haar vertrouwde zorgprofessional. Deze manier van werken
maakt de inzet van vrijwilligers kwalitatief hoogwaardig.

////////////////////////////////////
63 studentengroepen
Leiden is een echte studentenstad: in 2016 zijn er 63 projecten
uitgevoerd met en door studenten.
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2 VERANTWOORDING PROJECTEN
2.1

Aanbod van vrijwilligers is uitgangspunt

Stichting Present Leiden werkt aanbodgericht. Dit betekent dat het aanbod van een groep
vrijwilligers centraal staat. De groepsleden geven duidelijk aan wat ze willen doen. Dit kan
variëren van het opknappen van een tuin bij een vrouw met een lichamelijke beperking tot
een creatieve ochtend voor ouderen of het opruimen van een huis van een cliënt met
psychiatrische aandoening.
Uitgangspunt is altijd het specifieke aanbod van een groep. De gever van tijd en
inspanning (de vrijwilliger) is de doelgroep van Stichting Present. Deze werkwijze voorkomt
dat mensen zich vanuit een claim op plichtsgevoel inzetten. We gaan uit van de kracht van
de vrijwilligers en zetten die zo goed mogelijk in.
Mensen die zich willen inzetten stellen eisen aan vrijwilligerswerk. Voor hen moet
vrijwilligerswerk voldoen aan de volgende criteria:




Het moet afgebakend zijn in tijd. De moderne vrijwilliger wil weten wanneer
het project plaatsvindt en hoeveel tijd het kost, zodat het in te plannen is.
De inzet moet op de goede plek terecht komen. De vrijwilliger wil er zeker
van zijn dat de hulp echt iets betekent
Plaats, materiaal, opdracht en andere randvoorwaarden moeten
professioneel geregeld zijn. De vrijwilliger wil meteen aan de slag kunnen en
zich niet bezig hoeven houden met allerlei randvoorwaarden.

De formule van Present komt aan deze eisen tegemoet. Door op eenvoudige, effectieve en
betrouwbare manier flexibel vrijwilligerswerk te faciliteren slaat Present een brug tussen
mensen die willen geven en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.
In het jaarplan 2016 stelden we ons ten doel om 120 groepen vrijwilligers in te zetten. Deze
doelstelling is met aantal projecten ruim gehaald. In 151 projecten hebben wij een brug
kunnen slaan naar iemand die hun hulp en tijd goed kon gebruiken.
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Aantal
Projecten
Vrijwilligers
Ingezette uren

151

Herkomst
Student

63

956

Kerk

39

Bedrijf

11

Gezin

8

3600

Inzet

Flexgroep

23

Huis/klus

75

Non-stop actie

5

Tuin

25

Service club

2

Sociaal

51

Toelichting:
Huisprojecten zijn veelal opknapprojecten van een woonkamer (schilderen, behangen,
laminaat leggen), verhuizing of schoonmaken van een verwaarloosde woning. Bij
tuinprojecten is er een schutting geplaatst, grof vuil weggehaald of snoeiwerk verricht. In
de categorie ‘sociaal’ valt het wandelen met bewoners, een high tea organiseren,
spelletjesochtend, feestmiddag, muziekavond, bingo, creatieve activiteit, pannenkoeken,
appeltaart of cupcakes bakken, etc.
Toelichting herkomst
De inzet van studenten is net als de eerdere jaren groot. Juist bij studenten vinden wij dit
van belang om zo een leerervaring te bieden voor een aantal jaren, die tot zijn recht kan
komen in het latere werkende leven. De herkomst van deze groepen is divers. Disputen en
bijbelstudiegroepen van christelijke studentenverenigingen zoals CSFR Panoplia, NSL,
Ichthus en Gomarus zetten zich in, maar ook algemene studentenverenigingen zoals
Augustinus en Quintus vaardigden vele groepen af, met name in de Kennismakingstijd in
augustus. De voorzitters van alle grote studentenverenigingen deden gezamenlijk onder de
verantwoordelijkheid van MASCQ een project. Door middel van het project Be Present
doen internationale studenten mee aan Present-projecten. Een mooie manier om de
Nederlandse samenleving te leren kennen en hun vrije tijd goed in te vullen.

“Ik vond het een erg leuk project. Het was een leuke teambuildingsactiviteit en
fijn om een keer iets praktisch met elkaar te doen. Het verhaal van Jara is mij
het meest bijgebleven. Het heeft mij geraakt dat zij zo emotioneel werd van een
bosje bloemen en onze hulp. Het voelde goed om iets om kleine schaal te doen,
er was direct resultaat en je kan echt iemand helpen. Jara was erg gastvrij en
open en dat vond ik erg bijzonder.” Student
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Het aantal groepen uit kerken is gegroeid: van 31 in 2015 naar 39 in 2016. Door middel
van Tijdcollectes, het doneren van tijd in plaats van geld, zijn diverse kerken uit Leiden en
omgeving betrokken.
De financiële crisis ligt achter ons… Dat merken we helaas niet achter de voordeuren:
kwetsbare Leidse burgers merken nog weinig van economisch herstel en er komen
daarom meer hulpvragen dan ooit bij Present binnen. Wel zien we dat steeds meer
bedrijven weer aandacht geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en
daarom Present inschakelen voor hun personeelsuitje of teambuildingactiviteit. De
inspanningen om Present bij meer Leidse bedrijven onder de aandacht te brengen, werden
in 2016 verzilverd. Zo organiseerden we elf projecten voor ING Leiden, ING landelijk,
Rabobank, Aegon, WHYZ, MeerWonen, Heineken, Servicepunt 0 71 en Veiligheidsregio
Hollands-Midden.

“Het was erg leuk om met collega’s op een andere en ook nog zinvolle manier
bezig te zijn.”
medewerker Servicepunt 071
Kerstengelen
We deden een oproep aan mensen die in de decembermaand graag wat aandacht en
liefde wilden uitdelen aan mensen die net dat steuntje in hun rug goed konden gebruiken.
Wij koppelden deze Kerstengelen aan mensen die blij gemaakt konden worden met een
kaartje door de bus, kopje koffie, kerstpakketje, een wandelingetje etc. In de weken voor
Kerst zijn zo'n 60 kerstengelen op pad geweest om iemand te verrassen. Samen hebben
ze op ze 100 adressen iets van zich laten horen. Veelal door een kaartje, een telefoontje,
een bezoekje of sommigen zelfs met een uitstapje! Heel veel reacties kregen wij binnen
van mensen die ontroerd waren door deze betrokkenheid: een lichtpuntje in de soms
eenzame dagen voor Kerst.

"Ik heb het heel graag gedaan en mijn ontvanger is echt een schat. Als het wat
mooier weer is dan heb ik beloofd dat we nog een keer koffie gaan drinken op
het strand."
kerstengel

"Wat een fantastisch groot succes, deze kerstengelen. Er ontstaat zo'n leuk
contact met de cliënten. Zij hebben nog vaker contact met hun engel. Echt
hartverwarmend, dank voor dit super goede initiatief!"
hulpverlener
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Gezinnen Present
Ook als gezin kun je je inzetten
voor iemand in je omgeving door
mee te doen aan een Presentproject. We hebben een speciale
methode ontwikkeld voor gezinnen.
Het biedt ouders een praktisch
handvat om kinderen te laten
ervaren wat het betekent om, om te
zien naar de naaste in eigen wijk of
stad. Waarden als ‘geven’,
‘klaarstaan voor een ander’ en
‘verantwoordelijkheid nemen’
komen spelenderwijs aan bod.
Gezinnen die deelnemen ervaren
een Present-Project als een
spannend en zinvol avontuur die hen als gezin dichter bij elkaar heeft gebracht! De keuze
van een project vindt plaats na inventarisatie van de unieke talenten van het gezin. Hierbij
is uitgebreid aandacht voor de rol van de kinderen. Activiteiten worden zo uitgekozen dat
ieder gezinslid kan deelnemen. In 2016 zijn 8 gezinnen aan de slag geweest, zowel in
sociale als praktische klussen.

“Toen we met onze vijf kinderen in de leeftijd van 6 tot 16 jaar aanbelden bij de
mevrouw vonden ze dat best spannend. De ‘oma’ vertelde over haar gebroken
rug en andere gezondheidsklachten. De kinderen begrepen daardoor heel goed
dat ze haar tuin niet zelf kon onderhouden. Het huisje stond zo vol spullen, dat
ze opgelucht waren dat ze naar buiten konden. Tot ze de achtertuin zagen: Dat
was een jungle! Geen wonder dat de buren daarover klaagden. Papa en de
tieners kapten en snoeiden, mama en meisjes maakten letterlijk een berg
groenafval aan de weg zodat het gemakkelijk afgevoerd kon worden. Vanonder
de bosjes kwamen soms ‘schatten’: kopjes, oud speelgoed, een muntje. De
grootste schat was het egeltje dat we moesten verhuizen. Eigenlijk vonden ze
het een beetje eng en vies, maar na een paar uur buffelen smaakte het water en
de boterhammen die de oma klaargemaakt had prima! Na de lunch namen we
haar voor het eerst in jaren mee naar de achtertuin. Ze kan weer buiten zitten en
van haar tuin genieten. Oma was zo dankbaar en de buren waren niet minder
blij.”
gezin
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Samenwerking gemeente Leiden
In samenwerking met de gemeente Leiden is geprobeerd om mensen die langdurig in de
Bijstand zitten uit te nodigen vrijwilligerswerk te doen. Hierbij wordt samengewerkt met iDOE die vrijwilligerswerk namens de gemeente promoot. De eerste ervaringen zijn positief,
al is de begeleiding van deze groep intensief. Deze is door de gemeente ook vertaald naar
een subsidie voor Stichting Present in het kader van de Participatiewet. Verder groeide het
aantal hulpaanvragen door de verschillende sociale wijkteams verder. Een mooie
ontwikkeling dat een steeds bredere groep hulpverleners Present weet te vinden!
Waardering
De reacties van vrijwilligers, hulpverleners en hulpontvangers blijven onverminderd
enthousiast. Presentprojecten hebben impact op alle betrokkenen! Hulpverleners
waarderen Presentprojecten gemiddeld met een 8,8. Van de vrijwilligers geeft 88% aan dat
hun inzet ‘zinvol’ of ‘zeer zinvol’ is geweest. 86% van de vrijwilligers zou iemand anders
van harte aanbevelen om een Presentproject te gaan doen.
Een belangrijk aspect in de evaluaties is de eenmalige inzet van de groep ten opzichte van
de situatie. Vaak is deze een aanmoediging voor de vrijwilliger, omdat door hun inzet de
situatie in één keer een sterke impuls krijgt. Soms is het ook ingewikkeld om te zien hoe
het verder zal gaan met de hulpontvanger. Waar de waardering iets lager dan gemiddeld
was, werd vaak aangegeven dat “het jammer was dat we het niet afkregen” of “doordat de
verf op was konden we het net niet afmaken”.
De vrijwilligers zijn tevreden over begeleiding van Present. Het goed op orde hebben van
materialen en gereedschap is een belangrijk aspect hiervan. Met het geld van het RaboWensenfonds in combinatie met korting bij de GAMMA Leiden Noord kan Present hier
goed vorm aan geven. De intensieve begeleiding van Present, zoals concrete informatie
vooraf en de aanwezigheid op de dag zelf, wordt als zeer belangrijk ervaren.

“Het project was goed voorbereid, complimenten! Wat me raakte is dat je in
pakweg een paar uurtjes zo'n verandering kunt bewerkstelligen. Gezelligheid
met Jan en met mede-klussers. Aan alle fronten verrijkend. Jan leefde al
maanden op een betonnen vloer in de slaapkamer en toen we weggingen lieten
we gewoon een volwaardige slaapkamer en frisse woonkamer achter. Mooi!”
vrijwilliger
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2.2

Nauwe samenwerking met maatschappelijke
organisaties

De doelstelling van Present is er op gericht om aan te sluiten bij het hulpverleningstraject
vanuit een maatschappelijke organisatie. Present is een netwerkorganisatie die
verbindingen wil leggen tussen vrijwilligers en de hulpvraag vanuit organisaties.
De projecten zijn in 2016 in samenwerking met ongeveer 40 verschillende organisaties
uitgevoerd. Alle sociale wijkteams ons weten inmiddels te vinden. Wat betreft
maatschappelijk werk worden projecten vormgegeven door o.a. Stichting de Binnenvest en
Kwadraad. Voor licht verstandelijk beperkten wordt dat vanuit Gemiva-SVG (ambulant) en
Stichting De Haardstee georganiseerd. In de categorie begeleid wonen vallen woningen
van Gemiva-SVG en een aantal locaties van GGZ-Rivierduinen. Verder gaat het bij de
GGZ om hulpontvangers met een specifieke psychiatrische achtergrond. Dit jaar kregen
we bovendien hulpvragen via ’s Heerenloo, Slachtofferhulp, het Centrum voor Autisme en
Exodus.
In de categorie Ouderenzorg worden projecten vormgegeven met woningen van Topaz en
Libertas. Zorginstelling Marente draagt vooral hulpvragen vanuit Oegstgeest aan. In de
categorie Gezondheidszorg zijn er ondermeer projecten vormgegeven met het
maatschappelijk werk van het LUMC en Voorschoten en een wijkverpleegkundige van een
huisartsenpraktijk.
Present hecht groot belang aan de goede samenwerking met deze organisaties. Daarom
heeft Present bij de organisaties waar vaker dan eens een hulpvraag uitkomt, een
contactpersoon. Met deze medewerker wordt het aanbod concreet besproken en wordt er
voor gezorgd dat de kennis over Present binnen de eigen organisatie op peil blijft. Waar
gewenst wordt er per organisatie een overzicht gegeven van de gedane activiteiten zodat
zij binnen de eigen organisatie over de dienstverlening aan hun cliënten kunnen
rapporteren.
De evaluaties worden dan ook ter harte genomen. In 2016 is daardoor de waardering nog
verder toegenomen: van een 8,7 naar een 8,8!
De projecten die zijn uitgevoerd waren naar grote tevredenheid van de
formele hulpverleners. Het gemiddelde cijfer is een 8,8 !
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“Het echtpaar heeft de hulp enorm gewaardeerd. Ze zijn een grote stap verder
geholpen door het goed kunnen opleveren van hun oude woning. Ze hebben het
soms moeilijk gevonden om de hulp te krijgen, uit schaamte en schuldgevoel.
Zij geven aan erg dankbaar te zijn.”
hulpverlener
Afstudeeronderzoek
Esther Maalderink koos als afstudeeronderwerp voor haar studie Maatschappelijk Werk en
Dienstverlening ‘Het effect van Present in maatschappelijke organisaties’. Het doel van dit
onderzoek is om kennis en inzicht te krijgen in de ervaringen, wensen en behoeften van
medewerkers van maatschappelijke organisaties in Leiden ten opzichte van de projecten
van Present, zodat Present nog beter aan kan sluiten aan de maatschappelijke
organisaties om het hulpverleningstraject van cliënten te verbeteren. De hoofdvraag van dit
onderzoek luidt: Wat zijn de wensen van maatschappelijke organisaties in Leiden m.b.t de
projecten van Stichting Present om deze een meerwaarde te laten zijn in het
hulpverleningstraject van de cliënt? Naast literatuuronderzoek, interviewde Esther zestien
professionals van verschillende disciplines van acht maatschappelijke organisaties in
Leiden geïnterviewd. De ervaringen en behoeften van deze professionals schetsen een
helder beeld van de positie van Present binnen de maatschappelijke organisaties.
De belangrijkste conclusies van het onderzoek zijn dat vrijwilligers van Present met de
projecten die zij uitvoeren een positief effect op de cliënten van de maatschappelijke
organisaties hebben. Zij hebben een ondersteunende rol in het hulpverleningstraject van
de cliënt. Veel cliënten zien na een project, gedaan door de vrijwilligers, kans om hun leven
weer in te richten en de draad weer op te pakken. De projecten van Present hebben naast
een maatschappelijke functie ook een sociale functie, voor zowel de vrijwilligers als de
cliënten. Het doet de cliënten goed om onder andere mensen, de vrijwilligers te zijn. De
vrijwilligers en het project hebben een positief effect op de cliënt, de cliënt kan in veel
gevallen de draad weer oppakken en de hulpverlener kan zich richten op de begeleiding,
waarbij de klus geen rol meer speelt.
Vrijwilligers van Present moeten gemotiveerd en enthousiast zijn en affiniteit hebben met
de doelgroep waar zij het project uit gaan voeren. De vrijwilligers die zich aanmelden bij
Present doen dit vanuit eigen motivatie. De vrijwilligers moeten beschikken over een
fijngevoeligheid om open, dienstbaar en flexibel te kunnen zijn. Ze moeten zich aan
kunnen passen aan de omgeving, en de doelgroep waar zij een project doen.
Voor de hulpverleners en de cliënten is het belangrijk dat de vrijwilligers handig zijn in de
klus die ze gaan doen, om een project tot een goed einde te brengen zodat de
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hulpontvanger tevreden is en de hulpverlener zich verder met de begeleiding van de cliënt
bezig kan houden. Present vindt het belangrijk dat de groep vrijwilligers een leuke,
leerzame dag hebben en is van mening dat het voor vrijwilligers leuk is om een klus te
doen die zij nog nooit gedaan hebben. De hulpverlener heeft het belang van de
hulpontvanger voor ogen en is resultaatgericht, Present heeft het belang van de groep
vrijwilligers voor ogen en is procesgericht. Door een goede voorbereiding met de
professional van de maatschappelijke organisatie weet Present wat de verwachtingen zijn
van de professional met betrekking tot de vrijwilligers en het project.
De capaciteiten en eigenschappen van de vrijwilligers van Present spelen een grote rol in
de wensen van maatschappelijke organisaties in Leiden m.b.t de projecten van Stichting
Present om deze van meerwaarde te laten zijn in het hulpverleningstraject van de cliënt
hangen. Wanneer vrijwilligers enthousiast en gemotiveerd zijn en affiniteit hebben met de
doelgroep zal het project van meerwaarde zijn in het hulpverleningstraject van de cliënt. Dit
geldt voor zowel praktische als sociale projecten.
Voor praktische projecten is het van belang dat de hulpontvanger tevreden is met het
resultaat. Door een goede voorbereiding van Present weten de vrijwilligers wat er van hen
verwacht wordt en met welke doelgroep zij te maken hebben. Het project heeft een grote
kans van slagen en de vrijwilligers hebben met elkaar een leuke en leerzame dag.
Er worden geen drempels ervaren om Stichting Present in te schakelen voor een praktisch
project. De tijd die het kost om een project voor te bereiden en uit te voeren wordt soms als
drempel ervaren door maatschappelijke organisaties die werken met sociale projecten.
Een goede voorbereiding is echter belangrijk voor de motivatie van de vrijwilligers en voor
de veiligheid van de vrijwilligers. Het contact met de medewerkers van Present is van
invloed op de wensen van maatschappelijke organisaties in Leiden m.b.t de projecten van
Stichting Present om deze van meerwaarde te laten zijn in het hulpverleningstraject van de
cliënt. De medewerkers van Present reageren snel op een aanvraag voor een project
vanuit de maatschappelijke organisatie en zij denken mee om een project te laten slagen.
Present is laagdrempelig, professionals voelen zich vrij om wensen en behoeften kenbaar
te maken en te bespreken. Door een goede voorbereiding, met zowel de professionals van
maatschappelijke organisaties als met de vrijwilligers, is de kans van slagen van een
project groot en zal het project van meerwaarde zijn in het hulpverleningstraject van de
cliënt.
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Netwerk
Er is in 2016 met 40 verschillende organisaties concreet samengewerkt.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Zorginstellingen

Welzijnsorganisatie

Cardea Jeugdzorg

Activite

Topaz

Brijder verslavingszorg

Gemiva-SVG

Diaconaal Centrum De Bakkerij

GGZ Leiden (Rivierduinen)
LUMC
Marente
’s Heerenloo

Exodus
EVA
Gevangenenzorg Nederland
Humanitas
Libertas Leiden

Woningcorporaties

Pro Cura

Woningcorporatie Portaal

Stichting De Binnenvest

Woningcorporatie De Sleutels

Stichting De Haardstee

Woningstichting Ons Doel

Stichting JES Rijnland

Stichting Meerwonen

Stichting Kwadraad

Rijnhart Wonen
Woonzorg

Stichting MEE
Stichting Radius
Stichting Vluchtelingenwerk

Overheid

Schuldhulpmaatje

Gemeente Leiden
Jeugd- en Gezinsteams Leiden
Sociale Wijkteams Leiden
Gemeente Leiderdorp

Slachtofferhulp
Vrouwenopvang Rosa Manushuis

Jeugd- en Gezinsteam Leiderdorp

i-DOE

Gemeente Oegstgeest

Stichting Voor Elkaar/ HiP

Sociaal wijkteam Oegstgeest

M25

Intermediair
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2.3

Lokaal gedreven en lokaal draagvlak

Stichting Present Leiden is een organisatie die burgers, politiek, bedrijfsleven en
gemeentes in de Leidse regio wil ondersteunen hun doelstellingen te bereiken. Present is
een actieve netwerkorganisatie die aansluit bij de kansen die zich voordoen in de Leidse
samenleving. Daarnaast vinden we het van groot belang dat we financieel gedragen
worden door lokale partners en donateurs.

Present geeft het lokale karakter vorm door het Comité van Aanbeveling:

drs. Henri J.J. Lenferink, burgemeester van Leiden

drs. H.W. te Beest, vice-voorzitter College van Bestuur Universiteit Leiden

ds. R. van der Toorn, predikant Christelijk Gereformeerde Kerk

dr. Frank Hehemann, psychiater van GGZ Rivierduinen

Gerda van den Berg, directeur-bestuurder Wooncorporatie De Sleutels

Drs. A.L.R. de Jongh, voorzitter raad van bestuur Topaz

Drs. L.J. Nelemans, apotheker
Ontmoeting
Bij veel projecten is er sprake van ontmoeting tussen verschillende culturen en
levenswijzen. Met deze projecten verbinden we mensen binnen Leiden aan elkaar. Bij alle
projecten staat de ontmoeting tussen vrijwilligers en hulpontvanger centraal. In de
begeleiding door Present wordt hier aandacht aan besteed.
Door middel van een speciale ‘Thanksgiving’ bijeenkomst in november hebben we onder
het genot van een uitgebreide stamppottenmaaltijd (bereid door vrijwilligers!) partners,
hulpverleners, bestuurders en vrijwilligers de gelegenheid gegeven om bijgepraat te
worden over de stand van zaken bij Stichting Present Leiden en om elkaar te ontmoeten.
Publiciteit
Present heeft meerdere malen bij diverse kerken een presentatie mogen verzorgen rond
een collecte. Door middel van regelmatige persberichten in de plaatselijke kranten werkt
Present aan haar naamsbekendheid. Daarnaast wordt de website up-to-date gehouden, en
laten we van ons horen via Facebook en Twitter. Er zijn ook in 2016 nieuwsbrieven
verstuurd aan een groeiende groep mensen. Daarnaast heeft Present in meerdere
nieuwsbrieven of klantenbladen van andere organisaties gestaan en heeft het Leids
Dagblad aandacht besteed aan het project van de voorzitters van de grote
studentenverenigingen..
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Fondsenwerving
Naast de subsidies van gemeenten Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest hebben diverse
fondsen in 2016 een bijdrage aan Stichting Present Leiden gegeven. Het Leidse Hentina
Backerfonds ondersteunt projecten voor ouderen. Het Oranjefonds en Kansfonds maken
de projecten in Oegstgeest mogelijk. Daarnaast dragen verschillende kerken, de
samenwerkingspartners en donateurs bij.
Afstemming andere intermediairs
Er is regelmatig contact met I-doe en M25. Waar mogelijk worden vrijwilligers(groepen)
over en weer naar elkaar doorverwezen. Dit geldt ook voor Stichting HiP.
Daarnaast is door Present deelgenomen aan het GIDS-netwerk in Leiden, een nieuw
initiatief om maatschappelijk actieve mensen met elkaar in contact te brengen.

/////////////////////////////////
WORD DONATEUR
Maak de beweging van Present
mogelijk! Steun ons financieel door je
aan te melden als donateur.

/////////////////////////////////
Facebook en Twitter
Blijf op de hoogte van Present via
Facebook (Stichting Present Leiden) en
Twitter @ presentleiden
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2.4

Professionele en structurele organisatie

Bestuur
Het bestuur van Stichting Present werd in 2016 voorgezeten door de nieuwe voorzitter
Patrick Meijer, Sytske Romijn was secretaris, Dirk Neelis diende als penningmeester en
Hans IJsselstijn en Frans van Helden droegen bij als algemene bestuursleden. Zij kwamen
gemiddeld één keer per twee maanden bij elkaar om het beleid van Present te bepalen en
de voortgang van de organisatie te monitoren.
Staf
Present zet incidentele groepen structureel in. Stichting Present werkt daarom met een
team dat wordt aangestuurd door professionele krachten. Het team bestaat uit een
directeur en twee projectcoördinatoren. Zo begeleidt zij de vrijwilligersgroepen bij hun inzet
en bewaakt de kwaliteit en de duurzaamheid. In 2016 was er 1,0 fte in dienst van Present
Leiden, ingevuld door Doortje van Helden en Sietske Steenbergen als projectcoördinatoren
en Eline de Boo als directeur.
Present heeft afgelopen jaar laten zien kwaliteit te kunnen bieden. Zoals hierboven
geschetst zijn de projecten naar tevredenheid verlopen. Ieder project wordt geëvalueerd
door de deelnemers en door de maatschappelijke organisatie.
Alle projecten van Present worden zorgvuldig voorbereid en begeleid op de dag van het
project. Dit gebeurt deels door vrijwilligers. In 2016 waren 8 vrijwilligers en één stagiair
Toepaste Psychologie (Leidse Hogeschool) inzetbaar voor de begeleiding van projecten.
Uit de evaluaties blijkt dat de begeleiding een belangrijk aspect is. Present heeft een
arbeidsintensieve werkwijze. Wij geloven echter dat dit noodzakelijk is om de juiste
kwaliteit te kunnen leveren en om de vrijwilligers een zinvolle aanvulling te laten zijn op de
bestaande hulpverlening bij een cliënt.
In het kader hiervan zijn meerdere samenwerkingsconvenanten met maatschappelijke
organisaties zoals Woningcorporatie de Sleutels, Ons Doel, Portaal en MeerWonen
afgesloten. Ook de convenanten met de Christelijk Gereformeerde Kerk, de
Marewijkgemeente (PKN) en de Gereformeerd Vrijgemaakte Kerk, Libertas, GGZ
Rivierduinen en Gemiva –SVG liepen volgens afspraak en met prettige samenwerking ook
dit jaar door. Nieuw is het convenant met Topaz die meerdere verzorgingshuizen in Leiden
heeft.
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Vanuit Present Nederland vindt kwaliteitsondersteuning plaats door een regiocoördinator.
De andere diensten die zij levert zijn de ICT, een landelijke Presentdag waar alle
stichtingen elkaar ideeën en nieuwe concepten voorhouden, jaarlijkse PresentRaad voor
besturen, regiobijeenkomsten en landelijke ontwikkelprojecten. Er worden door het jaar
heen rond diverse onderwerpen trainingen aangeboden.

2.5

Waarde van Present – onderzoek van Instituut voor
Publieke Waarde

Waarde van Present
‘Een verwaarloosde leefomgeving is vrijwel altijd een symptoom van onderliggende
problematiek. De situatie lijkt uitzichtloos, problemen stapelen zich op en niemand weet
waar te beginnen. Door met groepen vrijwilligers te werken aan korte intensieve projecten,
krijgt Present het voor elkaar om verschil te maken in deze situaties.’ Dat is één van de
conclusies van het Instituut van Publieke Waarden in haar rapport ‘Presenting: Present’.
De onderzoekers constateren dat Present projecten verdere escalatie van een situatie
kunnen voorkomen doordat zij aansluiten bij de meest zichtbare en praktische problemen.
Dat schept ruimte voor de aanpak van andere problematiek, hetgeen regelmatig leidt tot
het voorkomen en verminderen van zorgkosten. ‘Present maakt daarmee het
vrijwilligerswerk van de toekomst’ is de slotconclusie van de onderzoekers.
Een krachtig kenmerk is de focus op eenmalige groepsprojecten. Voor mensen met een
druk leven verlaagt dat de drempel. Een gezamenlijk avontuur waarin ze veel werk
verzetten en mensen ontmoeten die ze anders niet ontmoet zouden hebben. De
onderzoekers wijzen daarnaast op de symbolische betekenis van een Present project voor
mensen in een sociaal isolement. Het feit dat de mensen die zich voor hen inzetten dit
vrijwillig – en dus niet betaald – doen, betekent veel voor iemand. Dit blijkt vaak een reden
om weer hoop te hebben, het leven zelf in de hand te nemen en zich waardevol voelen.
Een belangrijke doorbraak die een schakel is tussen de uitzichtloze huidige situatie en de
weg naar verbetering. Met het faciliteren van dergelijke processen, vervult Present een
unieke functie binnen het huidige hulpverleningsveld.

2.6

Present Oegstgeest

Al worden projecten in de gemeente Oegstgeest operationeel aangestuurd vanuit het
kantoor in Leiden, zijn zij niet alleen geografisch te onderscheiden, maar ook qua karakter.
Dat heeft alles met de demografie, lokale cultuur en andere typen hulpverlening en
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hulpvragen te maken. Dit vraagt om een eigen benadering en daartoe is in 2015 de tak
Present Oegstgeest opgericht. Een in Oegstgeest wonende Projectcoördinator met een
aantal vaste Oegstgeester projectbegeleiders matcht de vrijwilligersgroepen met de lokale
hulpvragen. Sinds haar oprichting ruim een jaar geleden zijn er onder de vlag van Present
Oegstgeest al 43 projecten gedaan, waarvan 33 in 2016. Dat betekent dat ongeveer 200
vrijwilligers kwetsbare dorpsgenoten hebben bijgestaan door het opknappen van een
verwilderde tuin, helpen bij een verhuizing, een sociale activiteit verzorgen voor bewoners
van een zorginstelling, schoonmaken, opruimen of schilderen van een verwaarloosde
woning, pannenkoeken bakken of koken en spelletjes doen in een opvang voor mensen
met beperkingen en nog veel meer. Met een Present-project komt er in één dagdeel echt
iets van de grond en ontstaan er ontmoetingen van blijvende waarde. Zo vertelt een
vrijwilliger die zich een middag inzette op een locatie van ’s Heerenloo: “Het heeft veel
indruk op mij gemaakt. Met name de inzet van de begeleiders en de manier waarop de
cliënten worden benaderd heeft mij enorm geraakt.”
In het afgelopen jaar is gebleken dat maatschappelijke organisaties in Oegstgeest zoals
Gemeente Oegstgeest, MeerWonen (woningcorporatie), Marente, Rivierduinen, Gemiva
SVG, Willem van den Bergh (gehandicaptenzorg), Radius en Kwadraad
(welzijnsorganisaties) Present Oegstgeest beschouwen als een aanvulling op hun
werkzaamheden. Ze maken graag gebruik van de inzet van Presentgroepen ten behoeve
van hun cliënten. Present Oegstgeest bouwt graag voort op de basis van goede
samenwerking met deze en andere maatschappelijke organisaties.
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CONCLUSIE
De doelstelling met betrekking tot de directe kerntaak van Present – een sociale makelaar
in vrijwilligerswerk – is goed behaald in 2016. Het aantal groepen was ruim boven
verwachting en de waardering voor de projecten is goed tot zeer goed. Er zijn veel nieuwe
groepen ingezet en maatschappelijke organisaties hebben een groeiend aantal hulpvragen
bij ons neergelegd. Het verduurzamen in de vorm van het sluiten en vernieuwen van
samenwerkingsovereenkomsten met partners met wie we vaak samenwerken is gelukt.
Dat was in de zomer even spannend toen de wooncorporaties als gevolg van
bezuinigingen en de nieuwe Woonwet die van kracht was geworden hun geld per adres
moesten gaan verantwoorden. Door middel van nieuwe afspraken over rapportages
konden alle convenanten vernieuwd worden. We hebben met dezelfde middelen als het
voorgaande jaar nog efficiënter gewerkt en een groter resultaat behaald!
In 2017 zullen opnieuw veel vrijwilligers zich inzetten voor mensen die dat nodig hebben,
dankzij hen kan Stichting Present bruggen blijven slaan tussen mensen die willen geven
en mensen die hulp willen ontvangen. In de strategische doelen voor 2017-2018 in het
volgende hoofdstuk leest u hier meer over. Samen geven we kleur aan de stad Leiden!
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3

FINANCIEEL OVERZICHT

Voor de toelichting op de jaarrekening 2016 verwijzen wij u naar onze website.
De jaarrekening is vastgesteld door KRC accountants B.V..

A. Balans per 31-12-2015
Activa

Vorderingen
Liquide middelen

Passiva
Reserves en fondsen
Reserves
Continuiteitsreserve
Overige reserves

Kortlopende schulden

31-12-2016

31-12-2015

0
35.079

2.880
31.342

35.079

34.222

31-12-2016

31-12-2015

23.000
1.686

19.000
500

24.686

19.500

10.393

14.722

35.079

34.222
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B. Staat van baten en lasten over 2016

Werkelijk
2016

Begroot
2016

Werkelijk
2015

Baten
Baten uit eigen fondswerving
Subsidies van Overheden

62.800
26.250

54.300
29.250

63.879
31.250

Som der baten

89.050

83.550

95.129

Lasten
Besteed aan doelstellingen
Vrijwilligerswerk bemiddeling

70.172

68.865

67.867

Werving baten
Lasten eigen fondswerving

5.454

5.615

12.363

Beheer en administratie
Lasten beheer en administratie

8.238

7.863

2.031

83.864

82.343

82.261

Resultaat

5.186

1.207

12.868

Resultaatbestemming
Continuïteitsreserve
Overige reserves

4.000
1.186

0
1.207

12.500
368

5.186

1.207

12.868

Som der lasten

24 //////////////////////////////////////////////////////

Present
Stichting Stichting
Present Leiden
Oude
Rijn
44 b
Oude Rijn 44 b/c
2312 HG Leiden
2312 HG LEIDEN
info@presentleiden.nl
0606
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