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Visie en werkwijze 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 onze werkwijze 

steeds weer nieuwe mensen ervaren, dat het fijn is om samen met anderen iets te doen, 

voor iemand die hulp nodig heeft.   

De reguliere zorg en de overheid kunnen niet alles oplossen, zeker niet in coronatijd, veel 

hulpvragen blijven liggen, vooral bij mensen zonder netwerk, met weinig geld, en een 

slechte gezondheid.   

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).  Daarin is 

onze werkwijze duidelijk anders dan die van andere organisaties die werken met 

vrijwilligers.  

De werkwijze  van Present is uniek.  

- Door met groepen te werken die een afgebakende klus doen, worden mensen actief 

als vrijwilliger die normaal niet makkelijk vrijwilligerswerk zouden kunnen doen. 

- Daarnaast is de samenwerking met de hulpverlening voor Present van groot belang. 

Om te helpen daar waar het echt nodig is.  

- Elk project vereist een zorgvuldige organisatie. Dat is van belang voor vrijwilligers en 

de hulpontvanger. Maar vooral ook omdat voor hulpontvangers en vrijwilligers 

zorgvuldigheid van belang is.  Doorgaans zijn hulpontvangers kwetsbare mensen. 

Vaak wordt gedacht dat het bij Present vooral gaat om het koppelen van vrijwilligers 

en hulpontvangers. Het gaat ook om de organisatie en begeleiding van een project.  

Een goede coördinatie is net zo essentieel als een dirigent voor een koor.   

Present is een professionele organisatie die afhankelijk is en zal blijven van  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.   

Present en vrijwilligers.                                    

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.   Daarom 



      

is de eerste doelgroep van Present de vrijwilligers.  Vrijwilligers komen uit al de geledingen 

van de maatschappij.   

Vaak komen vrijwilligers, voor het eerst in aanraking met mensen uit een hele andere sociale 

groep:  

“….Zeer nuttig, maar wel verbaast over de omstandigheden van de bewoner. Jammer dat het nodig is..”.   

“…Fijn dat hij blij is met het resultaat. Het gaf mij een goed gevoel dat we iemand hebben kunnen helpen met iets dat hij 
zelf moeilijk vindt…” 

Mensen kunnen zich op geven voor een project als individu, maar ook als groep voor een 

project. Zo werkt Present ook samen met een aantal bedrijven.  

In het kader van de dag van de ondernemer, werd door MKB Nederland, een film gemaakt van de 

samenwerking van Present Parkstad met Bizzomate.  

 https://www.youtube.com/watch?v=uEdspFsZZIk&feature=youtu.be 

Voor 2020 geldt dat we veel nieuwe aanmeldingen van vrijwilligers hebben gehad. Vooral voor de 

coronahulpvragen en de speciale acties die we gehouden hebben.   

Present en de hulpontvangers.   

De praktische reguliere projecten die Present doet, worden aangevraagd door hulpverleners 

in onze regio.  

Net zoals in de voorgaande jaren, 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.   

 

Present Parkstad in 2020, coronatijd  
 

Het is een open deur om te zeggen dat 2020 een heel bijzonder jaar was.  De coronacrisis 

dwong ons om anders te gaan werken. Bijzonder, maar ook mooi om dat te kunnen doen in 

een  vreemde tijd. Zoveel nieuwe hulpvragen waren aan de orde, en er was zoveel 

eenzaamheid bij mensen die aan huis gekluisterd zijn. Aan de andere kant werden we net als 

iedereen ook geconfronteerd met onmogelijkheden.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uEdspFsZZIk&feature=youtu.be


      

Reguliere projecten.  

Uiteindelijk zijn er 28 reguliere projecten afgerond. Waarbij 123 maal een vrijwilliger werd 

ingezet en waarbij 486 vrijwilligersuren werden geteld. Gemiddeld per project is dit 17,40 

uur. Dit is anders dan in 2018 en 2019 toen het gemiddelde aantal vrijwilligersuren bij een 

project rond de 30 lag. Het is een direct gevolg van de coronamaatregelen. Er mogen steeds 

maar 2 of 3 mensen ingezet worden op een project. Onze doelstelling lag op 30 projecten 

Ondanks de corona hebben we dat bijna gehaald.  

Dit jaar hebben we voor het eerst projecten met en voor 

kinderen gedaan. Zo zijn er op wereldvoedseldag, 

aardappelen gerooid. Nadat er door machines geoogst is, 

blijft er nog wat liggen. Dat gingen wij rapen.  

De aardappelen gingen vervolgens naar een voedselbank.  

 

 

 

Hulp bij individuele coronahulpvragen   

 

Present werkt landelijk samen met het platform #nietalleen. Samen met heel veel andere 

organisaties.  Over#nietalleen  Eind 2020 werd dat platform uitgebreid met nog meer 

organisaties.  Als #eenkleingebaar ging de samenwerking verder. Normaal gesproken 

bemiddeld Present niet in langdurig lopende projecten waarbij 1 vrijwilliger gekoppeld wordt 

aan een hulpontvanger. Maar in Coronatijd is daarvan afgeweken. Gezien de enorme impact 

van de corona, wil Present ook daar zijn waar het nodig is. Voor deze hulpvragen zijn er in 

2020 10 afgeronde projecten.  Er zijn ook langdurige contacten die doorlopen naar 2021 

Inzet van het aantal vrijwilligers en uren is hier wat moeilijker in te schatten dan bij reguliere 

projecten.  

De hulpvragen waren zeer verschillend. Van dagelijks koken voor iemand, elke week 

boodschappen doen, tot eenmalig iets doen voor iemand. Schatting: minimaal: 57 maal een 

inzet van een vrijwilliger : totaal minimaal 182  uren Deze hulpvragen kwamen uit heel 

parkstad.  

 

Bloemenactie  (voorjaar)  

In samenwerking met een kweker hebben we een 4 maal een lading planten, voor de 

bloemenactie uitkunnen delen aan mensen die aan huis gebonden waren door de corona en 

hun hulpverleners. De planten werden gesponsord door donoren.  De bloemenactie heeft 

door heel parkstad plaatsgevonden.  

https://www.eo.nl/programmas/niet-alleen-nl/over
https://eenkleingebaar.nu/


      

Een reactie: “…Ik kan u vertellen dat wij verslagen waren van plezier voor deze zeer mooie geste die we mochten 

ontvangen. In deze zware tijd dat we niemand kunnen zien of op bezoek mag komen is dit toch ’n zonneschijntje aan de 
horizon. Zal dit niet vergeten…” 

 

Het geschatte aantal malen dat een vrijwilliger ingezet werd: minimaal 176. Het geschatte 

aantal vrijwilligers uren voor de bloemenactie: minimaal 223  Deze schatting is te laag, bij 

het rondbrengen van de bloemen hebben ook zorgmedewerkers meegedaan, het is lang niet 

altijd duidelijk hoeveel dat waren en hoeveel tijd dat koste.   

 

Actie zomerpakketten  (zomer)  

Het was de eerste keer dat Stichting Present Parkstad deze actie organiseerde, en dat we nauw 

hebben samengewerkt met bassischolen.  De basisscholen hebben voor ons contact gelegd met de 

gezinnen die iets extra's goed konden gebruiken. Het doel was om de zomer een beetje zonniger te 

maken, voor die kinderen die dat nodig hebben. 

We zijn aangenaam verrast door de vele bijdragen aan de actie. Door basisscholen, vrijwilligers en 

bedrijven. De pakketten zijn gevuld door bedrijven en vrijwilligers. De vrijwilligers brachten de 

pakketten naar de gezinnen.  

Bij 41 gezinnen is een zomerpakket afgeleverd. Elk pakket, was afgestemd op de samenstelling van 

het betreffende gezin.  

Schatting: Aantal malen dat voor deze actie een vrijwilliger ingezet werd: minimaal  58 maal, 

geschatte aantal vrijwilligersuren: minimaal: 208 uur De actie zomerpakketten is georganiseerd met 

scholen in  Hoensbroek en Brunssum, de vrijwilligers kwamen uit heel Parkstad.  

 

 

Actie lichtpuntjes. ( nov./ dec.). 

Onder het motto, “maak december een beetje mooier” zijn we de actie lichtpuntjes gestart. Mensen werden 
gevraagd om in duo’s iets te doen voor een persoon of gezin.  



      

Via Present kregen de mensen dan de namen van de persoon of het gezin waar een lichtpuntje kon worden 

gebracht. Naast veel volwassenen, deed Basisschool de Mheijster uit Hoensbroek deed ook mee.  

Deze actie werd gedaan in heel parkstad.  

Aantal malen dat een vrijwilliger ingezet werd: minimaal 91  Aantal geschatte uren: 364 uur. 

Deze foto laat leerlingen van de basisschool de Mheyster zien, die 

letterlijk een lichtpuntje uitdelen.   

 

 

 

 

 

 

  

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.   

 

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.   

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: Ruben Claus, Sanne Cleiren, Arnold van Gessel, Folkert de Vries en Ger 

Zwitserloot. Sinds eind 2020 is er een vacature voor voorzitter.  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 2020 is er door de coronapandemie weinig gelegenheid geweest om het netwerk voor de 

reguliere projecten verder uit te breiden. Een presentatie houden voor een instelling, bedrijf 

of een nieuwe groep vrijwilligers hoorde vaak niet tot de mogelijkheden.  

Toch hebben we juist door de corona ook weer veel nieuwe contacten gekregen.  

We bedanken voor de betrokkenheid in 2020:  

Alle vrijwilligers en hulpverleners  

IKL Limburg. Albert Heijn Hoensbroek: Sjpullekes & Zoë Hoensbroek: Peter Wind 

kantoorspecialist Hoensbroek: Kasteel Hoensbroek : Rabobank Zuid Limburg-Oost: Etos 

Hoensbroek: Team Toc: Zwemparadijs Otterveurdt: Gaiazoo Kerkrade: Bizzomate:  Pre 

Press Boulevard B.V. JCI land van Herle, AFTC. Kansfonds, Oranjefonds, VSBfonds, 

Gemeente Heerlen. Stichting Brentano’s.   
 

 

Activiteiten Present parkstad: grafieken.  

 

2020 in vergelijking met de voorgaande jaren laat het volgende beeld zien: 



      

 

 


