ACTIVITEITEN VERSLAG 2019

Stichting Present Parkstad

We nemen u graag mee in 2 verhalen…..
Margriet heeft het moeilijk.
Haar huis ziet er niet uit.
Het is wel schoon maar het is erg onderkomen.
Ze heeft geen mogelijkheid om het op te knappen.
Twee groepen vrijwilligers komen haar helpen.
Ze schilderen de entree van haar huis en geven het trappenhuis een nieuw fris aanzien. En ook
haar woonkeuken zetten ze in de verf.
Ze veranderen in korte tijd het grauwe onderkomen van Margriet in een frisse, nieuwe witte
omgeving.
Margriet belt:
“Ja”, zegt ze, “ ik heb me gerealiseerd dat jullie een jaar geleden bij mij zijn geweest.
Ik wil nog even zeggen dat ik er nog steeds heel blij mee ben.
Het is heel mooi geworden, ik wil nog een keer bedanken…!”

Wie ……..?

Irene kan niet veel aan.
Zij is niet oud, wel chronisch ziek… Zij heeft hulp voor haar huishouding en zij gaat overdag
naar de dagbesteding.
Toch zijn er veel dingen die blijven liggen.
Klein onderhoud in huis, het onkruid in de tuin.
Ze heeft ook geen mensen die dat voor haar kunnen doen.
Wie is verantwoordelijk nu zij het zelf niet meer kan?

Iedereen……. en niemand!

Visie van present
Present wil bijdragen aan een maatschappij waarbij het vanzelfsprekend is om naar elkaar
om te zien. (zoals de poppetjes beneden op de pagina). We hopen dat met deze werkwijze
steeds weer nieuwe mensen te laten ervaren, dat het fijn is om samen met anderen iets te
doen, voor iemand die hulp nodig heeft.
De stichting staat midden in de maatschappij waarin van alles gebeurt. We willen niet zomaar
volger zijn van alle ontwikkelingen maar ook meedenken over ontwikkelingen.
Het gebied van de verloren verantwoordelijkheden.
We gaan om het kort te zeggen van een verzorgingsmaatschappij naar een participatie
maatschappij. In allerlei beleidsstukken is te vinden dat men daarin veel van burgers
verwacht. Tegelijkertijd komen we ook in officiële rapporten, en bij allerlei organisaties
tegen, dat het erg moeilijk is en steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden.
De formele zorg en de overheid kunnen niet alles oplossen, veel hulpvragen blijven liggen,
vooral bij mensen zonder netwerk, met weinig geld, en een slechte gezondheid.
Het is eigenlijk niet duidelijk wie er verantwoordelijk is voor deze hulpvragen. Daarom
noemen we dit het gebied van de “verloren verantwoordelijkheden”. Juist in dit gebied is
Present Parkstad actief.

Missie van Present
Stichting Present begint bij de wensen en competenties van de vrijwilligers. Present stelt hen
in staat om op een laagdrempelige manier kennis te maken met vrijwilligerswerk.
Present zet groepen mensen in op een afgebakende project. Dat kan een praktische klus zijn
of een sociale activiteit met speciale doelgroepen. (bijv. ouderen, gehandicapten).
De eerste doelgroep van present zijn vrijwilligers.
Een mooi verbeelding daarvan vindt u in de film die in 2019 gemaakt werd voor Present
Parkstad, door Mat Snijders. Deze film is gericht op de vrijwilligers.
https://www.youtube.com/watch?v=_uZ8eBKiB_A&feature=youtu.be

Voor ons als Present Parkstad is duidelijk dat
-

-

een participatiesamenleving alleen kan slagen, als burgers goed kunnen samenwerken
met die organisaties die formeel hulp bieden. Een goede verbinding tussen informele
zorg en formele zorg is niet vanzelfsprekend. De werkwijze van Present geeft
daarvoor wel een hele goede aanzet.
de vrijwilliger van nu een andere is, dan de vrijwilliger van pakweg 20 jaar geleden
Mensen binden zich niet meer makkelijk voor een langere tijd aan een organisatie.
als de burger in de participatiemaatschappij meer moet doen, dan moet er verder
nagedacht worden over wat de burger nodig heeft om actief te worden in dat gebied
van de verloren verantwoordelijkheden.
Het gaat dan niet alleen om een goede intenties bij de burger, maar ook over de vraag
hoe we burgers willen betrekken. Algemene opdrachten: voor elkaar zorgen, naar
elkaar omzien etc. werken nauwelijks. Concrete, afgebakende hulpvragen zijn wel te
overzien. En passen bij de moderne mens.
Het zou verder voor de burger veel transparanter moeten worden wat hij of zij kan
doen. Bijv. in de eigen buurt.
En er moet nagedacht worden over de vraag hoe je kinderen/jongeren kan leren wat
het betekent om in een participatie maatschappij te leven en actief te worden in het
gebied van de verloren verantwoordelijkheden.

Activiteitenverslag.
Present is een professionele organisaties die vrijwilligers inzet op projecten.
Ons plan was om in 2019, 30 projecten te doen en dat is meer dan gelukt.
Het zijn er 34 geworden waarvan 9 sociale projecten. De praktische projecten werden
uitgevoerd in de woon- en leefomgeving van mensen. In hun eigen huis of tuin.

Cijfers:
We hebben in 2019, 166 vrijwilligers gehad, die meewerkten aan onze
projecten. Het gemiddelde aantal vrijwilligersuren voor een project was in
2019: 16, 9 uur. Leeftijd vrijwilligers: 22% van de vrijwilligers is jonger dan 26
jaar. De grootste groep is tussen de 27 en 65: 70% de rest is boven de 65 jaar.
Zoals steeds komen onze vrijwilligers uit verschillende domeinen. Er zijn mensen geweest die
zich individueel hebben aangemeld als vrijwilliger. Zij werden door ons in een groep gezet.
Verder komen onze vrijwilligers kwamen uit plaatselijke kerken, uit het bedrijfsleven, uit het
onderwijs, en andere sectoren.
In 2019 hebben we 30 % van onze projecten in Brunssum gedaan en 70% in Heerlen. (waar
onder Hoensbroek). Op 6 adressen zijn we met meerdere groepen geweest.
Dit jaar hebben we 9 sociale projecten gedaan.
De hulpontvangers. De praktische projecten die Present doet, worden
aangevraagd door hulpverleners in onze regio. Zo komt de hulp op die plekken
waar het echt nodig is. Bij mensen die geen netwerk hebben, mensen die niet
genoeg geld hebben, om iets te laten doen, en die het echt zelf niet kunnen uitvoeren of
regelen. Net zoals in 2018 hebben we vooral projecten gedaan bij alleenstaanden. Soms
hadden die alleenstaanden kinderen. De hulpontvangers worden actief betrokken bij de
projecten. Door mee te doen hebben ze de ervaring dat ze zelf een bijdrage kunnen leveren
aan de verbetering van hun eigen situatie. We hebben veel gezien dat een presentproject
voor de hulpontvanger een nieuw begin werd. Daardoor kon hij of zij verder komen, weer de
eigen mogelijkheden benutten. Vaak kwam men ook uit een sociaal isolement.

Samenwerking met maatschappelijke organisaties.
Present heeft met de projecten in 2019 samen gewerkt met veel verschillende
maatschappelijke organisaties. De meeste hulpvragen kwamen van Stand-by, Meander en het
CMWW in Brunssum. Bij veel organisaties heeft Present een contact persoon.
Tijdens het project blijft de hulpverlener verantwoordelijk voor de hulpontvanger. Present is
verantwoordelijk voor de organisatie van de klus en de vrijwilligers. Na het project wordt er
ook geëvalueerd met de medewerker uit de maatschappelijke organisatie.
In de dagelijkse praktijk blijkt dat veel medewerkers uit een maatschappelijke organisatie
goed begrijpen dat de werkwijze van Present iets mogelijk maakt wat anders nooit gedaan
kan worden. Een project kost een hulpverlener ook tijd, maar de meesten zijn bereid die tijd
te geven.

Jong Present
Samen met ZonMw heeft de regering een proeftuin
ingericht voor de maatschappelijke diensttijd
voor jongeren. (15 tot 30 jaar). Present Parkstad
heeft zich aangesloten bij het landelijke project van
Present Nederland. We noemen dat Jong Present.
Wij hebben een trainee gehad in 2019.

Organisatieontwikkeling en deskundigheid bevordering.
De lokale stichtingen present worden ondersteund door Present Nederland. Present
Nederland adviseert, schoolt medewerkers, zorgt voor een ICT omgeving en ondersteuning.
Denkt mee over bedrijfsvoering, fondsen werving etc.
Present Parkstad ervaart in de dagelijkse praktijk, steeds weer de waarde van het concept
van Present.
De werkwijze van Present is uniek. Door met groepen te werken die een afgebakende klus
doen, krijgt Present mensen actief als vrijwilliger die normaal niet makkelijk vrijwilligerswerk
zouden doen. Daarnaast is de samenwerking met de hulpverlening van groot belang. Om te
helpen daar waar het erg nodig is. Maar vooral ook omdat voor hulpontvangers en
vrijwilligers zorgvuldigheid van belang is. Elk project vereist een zorgvuldige organisatie. Het
gaat niet simpelweg om het koppelen van hulpvraag en vrijwilligers. Doorgaans zijn
hulpontvangers kwetsbare mensen. Een goede coördinatie is net zo essentieel als een
dirigent voor een koor.
Present is een professionele organisatie die afhankelijk is en zal blijven giften.
Present werkt met een betaalde coordinator en vrijwilligers die meedoen aan de projecten en
vrijwilligers in de organisatie en een bestuur van vrijwilligers. Professionaliteit kan alleen
groeien door continuïteit.
Op dit moment zijn er 2 vrijwilligers actief betrokken bij de interne organisatie van Present
Parkstad. Het bestuur (ook vrijwilligers) van onze Stichting Present Parkstad, bestaat uit de
volgende personen: Charles Claessens, Ruben Claus, Sanne Cleiren, Arnold van Gessel. Nienke
Verkerk is de coordinator.

Een organisatie zoals Present Parkstad heeft veel tijd nodig om een goed netwerk te
ontwikkelen. En om de vorm te vinden die past bij de lokale omgeving. Samenwerking met
anderen zien we als een voorwaarde om goed verankerd te raken in onze lokale samenleving.
In 2019 is er weer veel tijd gestoken in het geven van presentaties over wie we zijn en wat we
willen. We zijn bewust bezig om zoveel mogelijk domeinen in de samenleving aan te spreken.
Kerken, bedrijven, woningbouwverenigingen etc.
Ook is deelname aan overlegvormen met andere organisaties die informele zorg geven aan de
orde geweest in 2019.

