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‘Als makelaar in sociale betrokkenheid wil Present Noordwest Friesland samen bouwen aan een 
maatschappij die naar elkaar omziet. Door het organiseren van projecten en ontmoetingen tussen 

groepen vrijwilligers voor mensen met onvoldoende netwerk, onvoldoende geld en/of 

onvoldoende gezondheid in Harlingen en de Waadhoeke’ 
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1 Voorwoord  

 

2020 was het 5e jaar van Stichting Present Noordwest Friesland.  En het was een bewogen jaar met 

groei, ontwikkelingen en nieuwe kansen. Er is zoveel in beweging gezet in onze regio Noordwest 

Friesland.  

Een jaar als geen ander, de hele samenleving heeft te maken gehad met de gevolgen van Covid-19. 

Als stichting hebben ook wij onze werkzaamheden moeten aanpassen en veranderen. Een andere 

werkwijze, maar niet minder Present! Er zijn vele nieuwe wegen gevonden om Present te zijn, er zijn 

meer individuele vrijwilligers aangemeld, we hebben verschillende trajecten kunnen uitzetten.  

Er hebben zich in totaal 62 ingezet in 38 verschillende projecten (16 sociale projecten en 22 praktisch 

projecten). In totaal 864 vrijwilligers die samen meer dan 2000 uren vrijwillige werkzaamheden 

hebben verricht.  In totaal zijn er 1250 hulpontvangers geholpen en/of blij gemaakt, waaronder 15 

gezinnen, 750 ouderen en 375 zorgmedewerkers. Er is verhuisd, er zijn tuinen opgeknapt, er is 

schoongemaakt en opgeruimd. We hebben het afgelopen jaar verschillende pakkettenactie gehad.  

De groepen die zich hebben ingezet zijn scholen, kerken, serviceclubs, een politiek partij, gezinnen, 

kerstengelen, flex-medewerkers, Jong Presenters, vrijwilligers via het platform #niet alleen. 

Het nieuwe concept Sociaal tuinieren is opgestart in Harlingen. Bij Jong Present zijn in totaal 6 

trainees geweest. En via Samen Ouder worden zijn verschillende activiteiten uitgevoerd i.s.m. 

Present en andere platforms en diverse landelijke organisaties.   

Ondanks alle beperkingen, Lock down, regelgeving en maatregelen heeft Present laten zien hoe we 

Present kunnen zijn in een samenleving met 1,5 meter afstand.  We zijn dankbaar dat het werk van 

Present door heeft kunnen gaan.  We zijn blijven kijken wat kan er nog wél en hoe kunnen we mensen 

aan elkaar blijven verbinden. Omdat we gemaakt zijn om samen te leven, juist in een crisis! En dat er 

zelfs bij de landelijke overheid en politiek veel waardering is voor ons werk. De naam van Present is 

zelfs gevallen tijdens het debat over de Corona-maatregelen van het kabinet: de Tweede Kamer heeft 

het kabinet verzocht om met een organisatie als Present te overleggen over onze rol tijdens de 

beperkende maatregelen.   

En dat brengt mij bij al die mensen die zich het afgelopen jaar hebben ingezet. Een groot blijk van 

waardering voor eenieder die iets heeft gedaan voor een ander.  We kijken terug op een enerverend 

jaar en Namens het bestuur wil ik iedereen bedanken: alle vrijwilligers, betrokkenen, hulpverleners, 

bedrijven, gemeenten, fondsen, subsidieverstrekkers die het mogelijk hebben gemaakt om in 2020 

Present te zijn! In de infographic op de volgende pagina een mooi overzicht van het afgelopen jaar.  

Anja Schilder, Algemeen Coördinator Present Noordwest Friesland            
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2. Organisatie 

 

Het hoofdkantoor van Present Noordwest Friesland is in Harlingen, in Franeker is er ook een 

ruimte waar we kunnen werken. Beide kantoren huren we van de Heilige Jacobusparochie 

Noordwest Friesland. We zijn erg blij met deze samenwerking en de ruimte die we hebben.  

De interne organisatie van stichting Present Noordwest Friesland bestaat uit een bestuur, het 

operationele team en ondersteunende diensten. Het bestuur van Present Noordwest Friesland 

bestaat uit vijf personen. In 2020 is Mounira afgetreden als vicevoorzitter en heeft de switch 

gemaakt naar het Operationele team. Het bestuur heeft in totaal 5 keer vergaderd, waarvan twee 

keer online. 

 

De samenstelling van het bestuur en het operationeel team was in 2020 als volgt: 

Het bestuur  

Dhr. Gert Hegge   Voorzitter  

Mevr. Sleiman     Vicevoorzitter/ ondersteuning OT tot 1 juli 2020  

Dhr. Henk Brander   Algemeen bestuurslid 

Dhr. Jelmer Broersma    Penningmeester 

vacant      Algemeen bestuurslid  

vacant      Secretaris  

 

Operationeel Team coördinatie 

Anja Schilder     Algemeen coördinator  

Anita Beenen    Projectcoördinator  

Harmke Lagerwaard    Projectcoördinator 

Mounira Sleiman (vanaf 1 juli 20201) Projectcoördinator Jong Present/Sociaal Tuinieren  

 

 

ICT/web beheer/computers 

Nellie Schaafsma    Website, Facebook 

Wim Eppinga     Computerbeheer 

Wesley Eppinga    Computers, software 

 

Groepenbegeleiders Flexgroepen 

Koert Bos   

Erik Hagg   

Wim Van der Molen  

Wim Tuma   

Henk Bosma  

     

Ondersteunende diensten 

Suzanne de Jong    Grafische ondersteuning  

 

De stichting heeft een groep van vaste (flex) vrijwilligers in Harlingen en Waadhoeke die samen met 

de groepenbegeleiders, bewoners van het AZC Sint Annaparochie en statushouders praktische 

klussen uitvoeren. 
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3. Ontwikkelingen en activiteiten 2020 

 

In 2020 zijn weer prachtige projecten uitgevoerd met bijzondere ontmoetingen, waarbij we als 

Present het verschil hebben mogen maken in het leven van mensen die de hulp zo hard nodig 

hebben.  

Mensen zonder goed netwerk, zonder financiën en met beperkte gezondheid. 

We raken steeds bekender in de regio Harlingen én Waadhoeke. Er zijn is steeds meer 

samenwerking tussen de verschillende organisaties. De maatschappelijke organisaties weten ons 

inmiddels goed te vinden  

Samenwerking met groepen vanuit kerken en serviceclubs die elk jaar weer terugkomen. 

Financieel hebben we een gezonde basis opgebouwd, van waaruit we de werkzaamheden kunnen 

doen. De nieuwe concepten als sociaal tuinieren en Jong present hebben een extra impuls gegeven. 

Geld dat nodig is voor het professioneel begeleiden van de vrijwilligersgroepen die projecten 

‘achter de voordeur’ uitvoeren. Met meer steun en meer financiën hebben we meer mensen 
kunnen helpen het afgelopen jaar. De financiële positie is het afgelopen jaar versterkt door de 

subsidies en bijdrage van o.a. de gemeente Harlingen, de gemeente Waadhoeke en het Klaar 

Kampster Weeshuis, die de stichting ondersteunen. Verder hebben we steun ontvangen van 

bedrijven, kerken, de bouwvereniging en andere gulle gevers.  

Een van onze bruggenbouwers Detje Holtrop heeft tijdens haar boekpresentatie het 1e exemplaar 

van het boek Renate opgedragen aan Present Noordwest Friesland. Harmke mocht het in ontvangst 

nemen.  

Operationeel team 

In het operationeel team is er het afgelopen jaar financiële ruimte gekomen voor uitbreiding van 

het aantal betaalde uren. Voor de algemeen coördinator 16 uren, voor de projectcoördinatie 12 

uren en twee medewerkers krijgen een vrijwilligersvergoeding.  Alle andere mensen die betrokken 

zijn in het bestuur, operationele team en ondersteunende diensten zijn vrijwilligers. 

Presentaties 2020 

Er zijn diverse ontmoetingen en presentaties geweest: 

• Kerk Nij Altoenae 

• RSG-stagiaires 

• Vrouwenactiviteiten 

• Jong Present 

• Bedrijventraining Present Friesland  

Nieuwsbrieven 

In februari, mei, juli, oktober, november, december er nieuwsbrieven verstuurd naar 441 abonnees 

en in oktober een nieuwsbrief voor nieuwe vrijwilligers. 
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Jong Present  

Een landelijke subsidie maakte het mogelijk om jonge mensen een traineeship te laten volgen in 

het kader van maatschappelijke diensttijd, Jong Present. Er zijn in totaal zes trainees betrokken 

geweest.  

 

    

RSG Simon Vestdijk Harlingen 

In november is een pilotproject gestart, waarbij een groep leerlingen van het RSG de 

maatschappelijk stage van 30 uur per leerling bij Present Noordwest Friesland doorloopt. De 

leerlingen hebben praktische en sociale projecten gedaan. Het project is afgerond in maart 2020. 

 

 

 

Sociaal tuinieren 

 
In 2020 zijn 6 tuinen opgeknapt in het kader van Sociaal tuinieren. ‘Sociaal Tuinieren’ is in 2011 
gestart als een samenwerkingsproject van de Nederlandse Tuinenstichting en Stichting Present 

Amsterdam. Groepen vrijwilligers –bemiddeld via Present –knappen in achterstandswijken 

de tuinen van ouderen en kwetsbare bewoners op en beplanten de tuinen duurzaam. De bewoners 

zijn zelf niet in staat hun tuin bij te houden en verkeren vaak in een sociaal isolement. Na 

afloop worden de bewoners gekoppeld aan een structurele vrijwilliger die regelmatig de tuin 

komt bijhouden. Op deze manier wordt sociaal isolement doorbroken en worden verwaarloosde 

tuinen weer groen.  

https://stichtingpresent.nl/noordwestfriesland/wp-content/uploads/sites/162/2020/10/Sociaal-Tuinieren.png
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Samen Ouder worden 

Samen ouder worden is een programma gericht op mensen die als ze ouder worden in hun eigen 

vertrouwde omgeving zelfstandig oud kunnen worden met een goede kwaliteit van leven. En 

daarbij een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving en blijven deelnemen. De volgende 

organisaties zijn betrokken bij het programma: Handje helpen, Humanitas, IPSO, KBO-PCOB, 

Mantelzorg NL, NPV, Rode Kruis, Stichting Present, Stichting Vier het Leven, Tijd Voor Actie.   

 

In het kader van Samen Ouder worden zijn verschillende activiteiten ontplooit: ontmoetingen op 

straat met het ‘groen bankje’ van Harmke, interview in de krant met diverse vrijwilligers, 

netwerkbijeenkomsten, koffieochtend, diverse samenwerkingsverbanden opgestart. 

 

 

Waadhoeke Nee tegen eenzaamheid 

Samen diverse andere maatschappelijke en professionele organisaties is Present NWF partner 

geworden van ‘Waadhoek Nee tegen eenzaamheid’. Doel is de eenzaamheid tegen te gaan, d.m.v. 

samenwerking en verschillende activiteiten te ontplooien.  

 

 

NL Doet 

Helaas werd NL Doet vanwege corona uitgesteld. Wel hebben we alle aangemelde projecten in de 

loop van het jaar waar mogelijk uitgevoerd. In december is er in de batting een high tea verzorgd 

door vrijwilligers en in Franeker bij Noorderbreedte Westerpoort. Deze werd verzorgd door de 

Einsteinklas van de AMS Franeker.  
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Tulpen voor Palet  

 

Er zijn maar liefst 375 bossen tulpen uitgereikt aan de thuiszorgmedewerkers van Palet in 

Harlingen, de Waadhoeke en gemeente Leeuwarden.  Vermilion Energy uit Harlingen is partner van 

Present, de actie is een alternatief geweest omdat de praktische projecten in het kader van de ‘day 
of caring’ niet door kon gaan vanwege Covi 19. Samen bekeken de partijen waar op het moment 

veel vraag naar was in de maatschappij: en zo kwamen ze bij de werknemers van Palet 

Thuiszorg uit. 

 

 

 

 

 

Geboden hulp Present NWF in coronatijd 1e Lock down tot juli 2020  

Hulpaanbieders divers: jongeren, kerken, vrouwen en mannen   

Hulpvragers: gezinnen, alleenstaanden, ouderen   

Hulpaanbod:  bellen, boodschappen doen, medicijnen halen, wandelen, varen, 

visite, 4x koken, tuinwerkzaamheden, 1x juridische hulp, hond 

uitlaten, 1x koelkast verplaatst, 1x meubels verplaatst voor gezin, diverse 

eerste hulp bij verveling pakketten   

Matches gemaakt 14   Ingezette uren totaal: meer dan 120 uren vrijwilligerswerk  

 

 

#Niet alleen  

Een onlinewebsite en platform waar hulpvragen van particulieren en aanbod van diensten bij elkaar 

gebracht worden. Waarbij kerken en lokale (hulp)organisaties hun krachten hebben gebundeld, 

zodat overal in het land praktische en betrouwbare hulp geboden kan worden en de initiatieven 

elkaar kunnen versterken. Een hulpvraag wordt opgepakt en doorgestuurd naar een organisatie bij 

de hulpvrager in de buurt.  We coördineerden de hulp voor het samenwerkingsplatform #nietalleen 

in Harlingen en Waadhoeke. En zo hebben we 17 matches kunnen maken. 

https://www.vermilionenergy.nl/onze-verantwoordelijkheid/investeringen-in-de-omgeving-waarin-we-werken/maatschappelijke-partners.cfm
https://stichtingpresent.nl/noordwestfriesland/nieuws/vermilion-energy-landelijke-partner/
https://www.paletgroep.nl/
https://www.paletgroep.nl/
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Winter aan zee Harlingen 

Een beetje warmte in deze koude tijden….. Bijzondere samenwerking met het ouderenwerk van De 

Skûle Welzijn, De Bouwvereniging, de Telefooncirkel en Stichting Welzijn Senioren. Er zijn mooie 

kaartjes gemaakt door sportclubs, basisscholen en leerlingen van het voorgezet onderwijs. Deze 

kaartjes zijn rondgedeeld in wooncentra voor zelfstandig wonende ouderen en in de wijken waar 

veel ouderen wonen. De kinderen van de Harlinger mixed hockey club en het IKC st michaelsschool 

hebben samen 700 kaarten geschreven voor deze actie.  

 

 
 

 

Winterwandelchallenge  

Er werd een prachtige activiteit georganiseerd voor gezinnen. Tijdens een coronaproof wandeling 

werden de gezinnen uitgedaagd om te kijken naar elkaar en iedereen een lichtje in donkere tijden 

te bezorgen. In Harlingen viel het project onder het programma Winter aan Zee. Het project loopt 

door tot maart 2021.  
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4. Kerncijfers 2020 

 

Aantal groepen:  62      

Aantal pakketacties: 18    

Aantal praktische projecten: 22    

Aantal sociale projecten: 16 

Aantal hulpvragers: 1250 

Aantal vrijwilligers: 864    

Aantal vrijwilligersuren projecten: > 2000  

Kerngroep: OT/bestuur/vaste vrijwilligers: 16  

Flex (vrijwilligers): 45 

  

Waar komen de groepen vandaan?  

We onderscheiden daarbij de volgende groepen: kerken, bedrijven, scholen, gezinnen, combi-

groepen, asielzoekers en andere netwerken.  

Verdeling herkomst groepen 

Bedrijf:    2 

Combigroep: 17 

Kerk:    4 

Familie:    2 

Overig:  29 

Politiek:    1 

School:    4 

Serviceclubs:   2 

Sportclub:    1 

 

Verdeling leeftijdscategorie 

Jongeren (18-26) >   32%  

Kinderen (tot 12) >   45% 

Senioren (65+)  >     2%   

Volwassenen (27-64) >  21% 

Welke praktische projecten zijn er uitgevoerd?  

Er is geschilderd, schoongemaakt, opgeruimd, verhuisd, geklust en georganiseerd. En er zijn 

verwaarloosde tuinen opgeknapt.  

En dit jaar zijn er veel corona gerelateerde projecten uitgevoerd: bellen, boodschappen doen, 

medicijnen halen, wandelen, visite, koken, tuinwerkzaamheden, juridische hulp, hond 

uitlaten, koelkast verplaatst, meubels verplaatst voor gezin, diverse eerste hulp bij 

verveling pakketten.  Er zijn taarten gebakken en er zijn kerstpakketten en verjaardagspakketten 

gemaakt.  

Woningen per corporatie: 

Accolade: 2    

De Bouwvereniging: 8  

Wonen Noordwest Friesland: 7 

 

 

https://host.landmerc.nl/applicatie/index.cfm?fuseaction=beheer_intranet.pagina_details&ipa_id=13018&ipa_uuid=2751C797-9E47-4637-A2FDD6453E401401
https://host.landmerc.nl/applicatie/index.cfm?fuseaction=beheer_intranet.pagina_details&ipa_id=13018&ipa_uuid=2751C797-9E47-4637-A2FDD6453E401401
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5. Samenwerken met maatschappelijke organisaties 

Stichting Present werkt bij al haar projecten samen met verschillende maatschappelijke 

organisaties in zorg, welzijn en wonen. Voor ieder project van Present geldt dat het 

vrijwilligerswerk altijd ter aanvulling of ondersteuning is van de professionele zorg. 

Er zijn belangrijke samenwerkingen rondom diverse platforms zorg en welzijn in Harlingen en 

Waadhoeke. Zo is er een belangrijk samenwerkingsverband tussen de Skûle, Humanitas, AZC Sint 

Annaparochie en het steunpunt vluchtelingen, de klussenbus Nieuw Zuid en Seun en steun 

Harlingen. Hierbij wordt er samengewerkt rondom praktische klussen, bijvoorbeeld tuinverzorging 

en verhuizingen. En het platform Waadhoeke zegt Nee tegen eenzaamheid.  

 

Maatschappelijke organisaties waarmee we het afgelopen jaar hebben samengewerkt: 

● AZC St Annaparochie  

● Gebiedsteam Harlingen 

● Gebiedsteams Waadhoeke 

● Humanitas NWF 

● JP van den Bent Stichting 

● Leger des Heils Drachten 

● Leger des Heils Ambulant  

● Limor Leeuwarden  

● Paletgroep 

● Patyna (Saxenoord en Botnia huis) 

● Rooms Katholieke kerk Franeker 

● Welzijnsorganisatie de Skûle 

● Weekendschool Franeker 

● Woonzorg Theresia 

● Van Hien zorg 

● Wooncentrum Almenum 

● De Batting Harlingen 

● De Spiker Harlingen 

● NAH zorg 

● Thuiszorg Palet 

● Wil ambulante ondersteuning 

● Caritas Harlingen/Franeker 

● IDO Harlingen  

● Nieuw Zuid Harlingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 

Jaarverslag Present Noordwest Friesland 2020 

 

6. Financiën 

 

De stichting wordt financieel mogelijk gemaakt door verschillende partijen zoals de 

woningcorporaties, bedrijven en kerken (Caritas). Zo krijgen we giften van kerken en andere 

organisaties. Zowel de gemeente Harlingen, gemeente Waadhoeke en de stichting Het 

Klaarkampster Weeshuis hebben het mogelijk gemaakt dat we als stichting bestaansrecht hebben.  

Gemeente Harlingen en Waadhoeke 

Beide gemeenten zien het belang van stichting Present als aanvulling op de professionele zorg. Dat 

betekent dat er subsidie verleend wordt voor meerdere jaren, dit is voor het voortbestaan van de 

stichting een belangrijke en noodzakelijke steun. 

   

Klaarkampster Weeshuys 

 

Voor meerdere jaren steunt het Klaarkampster Weeshuis Present met een bedrag. De bijdrage 

wordt besteed ten behoeve aan projecten met gezinnen en kinderen. 

 

 

 

Met de Bouwvereniging is er een convenant afgesloten waarbij stichting Present een vergoeding 

ontvangt voor projecten die plaatsvinden bij huurders van de bouwvereniging in het kader van 

leefbaarheid. Met de andere wooncorporaties zijn we nog in gesprek. 
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Partnerbedrijven  

We hebben twee bedrijven die partners zijn en op deze manier vormgeven aan maatschappelijk 

betrokken ondernemen (MBO):  

• Bronzen partner GJIZ, sociale media uit Franeker 

• Platina partner Vermilion Energy uit Harlingen 

 

      
 

"Wij vinden het belangrijk tijd of geld vrij te maken voor projecten met een maatschappelijk en 

regionaal karakter", aldus Gea Iedema, eigenaresse. "De keuze om Stichting Present financieel te 

steunen als bronzen MBO partner was niet een moeilijke, aangezien wij zelf ervaren hebben wat een 

paar uur van onze tijd een groot verschil kan maken in het leven van een ander... Met de jaarlijkse 

ondersteuning kunnen er blijvend vrijwilligersprojecten georganiseerd worden." 

GJIZ - Sociale Media Support uit Franeker 

 

  

 

Vermilion Energy is landelijke partner geworden van Present Nederland. Voor Present Noordwest 

Friesland betekent het dat de medewerkers van Vermillion Energy elk jaar projecten uitvoeren. 

Helaas kon dit jaar de ‘day of caring’ niet doorgaan. Wel zijn er door Vermilion Energy 

kerstpakketten beschikbaar gesteld voor gezinnen. De samenwerking komt voort uit het 

community programma  ‘ways of caring‘. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.vermilionenergy.nl/our-responsibility/community-investment/community-investment.cfm
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Overzicht inkomsten en uitgaven 2020 

inkomsten 2020 

Waadhoeke  €       15.000  
Harlingen  €          5.000  
Caritas  €          5.000  
Provincie  Fryslân  €          1.051  
Klaarkampster Weeshuis  €          7.000  
Jong Present en Sociaal Tuinieren 

(voorschotten)  

 €       19.747  

Giften (o.a. partnerbedrijven)  €          2.150  
NL Doet  €          1.340  
Bouwvereniging  €             530  
Oranjefonds afronding/eenmalig  €       10.000  
Present NL tbv Vermillion  €          3.500  
Kansfonds  €          3.500  
Overig  €             497  
Totaal €        74.315 

  

  

uitgaven  

Salaris en personeelskosten € 34.288 

Overige personeelskosten € 3.799 

Balansrekeningen € 1.119 

Huisvesting en huur € 5.177 

Kantoor en administratiekosten € 2.285 

Project en algemene kosten € 5.362 

Verkoopkosten € 68 

Eindtotaal € 49.599 

  

Resultaat € 24.716 

Gereserveerd  

Jong Present/sociaal tuinieren  

€ 19.747 

Netto resultaat  € 4.969 

 

  

 

* Er zijn extra gelden gereserveerd voor de trajecten 

sociaal tuinieren en Jong Present, zodat we in 2021 hier extra uren voor beschikbaar kunnen 

stellen. 

  

** Het officiële financiële jaarverslag kunt u vanaf 1 juli 2021 opvragen via info@presentnwf.nl en 

wordt binnenkort ook gepubliceerd op de website van Present Noordwest Friesland  

 

 

 

mailto:info@presentnwf.nl
https://stichtingpresent.nl/noordwestfriesland/over-ons/jaarverslagen/
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7. Impact 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. 

 

 
 

Download hier het rapport ‘Presenting: Present’ (in PDF) 
 
Lees hier het hele rapport online (met ISSUU). 
 

 

Present maakt op 10 aspecten verschil 

Het IPW onderscheidt in totaal tien aspecten waarop Present het verschil maakt. Een van de 

krachtig kenmerken 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. Maar ook om 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!” aldus het 
onderzoek. 

 

 

 

http://www.publiekewaarden.nl/
http://issuu.com/stichtingpresentnederland/docs/stpresent_nederland_ipw_rapport_def/1
http://issuu.com/stichtingpresentnederland/docs/stpresent_nederland_ipw_rapport_def/1
https://stichtingpresent.nl/nederland/wp-content/uploads/sites/123/2015/12/IPW_Rapport_Presenting_Present.pdf
http://issuu.com/stichtingpresentnederland/docs/stpresent_nederland_ipw_rapport_def/1
https://stichtingpresent.nl/nederland/wp-content/uploads/sites/123/2019/05/Schermafbeelding-2019-05-23-om-11.30.56.png
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Verschil – impact – winst 

In het rapport ‘Presenting Present’ benoemen de onderzoekers van het IPW de impact van Present 
op drie manieren: 

• Present maakt het verschil –door een leemte te vullen binnen het bestaande aanbod van 

zorg- en vrijwilligersorganisaties 

• Present heeft impact – een project laat een blijvende indruk achter bij vrijwilligers, de 

hulpontvangers, de professionals en de samenleving 

• Present maakt winst – door de projecten worden veel (toekomstige) kosten bespaard voor 

zorg, welzijn, sociale zekerheid en leefbaarheid. 

Voldoende capaciteit is essentieel voor impact 

Dit rapport is een sterke onderbouwing om aan maatschappelijk betrokken instanties de 

maatschappelijke baten van Present te tonen. Ze daagt hen uit dit cruciale werk mogelijk te maken. 

Maar het werken met deze kwetsbare doelgroepen vraagt om zorgvuldigheid en continuïteit. Een 

kleine betaalde kern is daarvoor een minimale vereiste. Te vaak moeten we nu groepen vrijwilligers 

laten wachten omdat er geen of te weinig capaciteit is.” 
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Colofon 

 

Stichting Present Noordwest Friesland 

Kantoor Harlingen 

Zuiderhaven 75 

8861CM Harlingen 

 

Kantoor Franeker 

Godsacker 11 8801 LM Franeker 

 

Email:   info@presentnwf.nl 

Website: www.presentnwf.nl 

 

Telefoon:  06-57645837 

IBAN: NL32 ABNA 0426948394 

t.n.v. Stichting Present Noordwest Friesland 

KVK: 65273788 RSIN/Fiscaal nummer: 856046930 
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