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Vrijwilligerswerk 2.0: bijzonder en nodig.  

Present wil meer dan omzien naar mensen die dat nodig hebben!  

We merken regelmatig dat we vooral gezien worden als een organisatie die anderen helpt.  

Dat klopt, maar we willen vooral ook een platvorm zijn waarbij mensen wat voor een ander 

kunnen doen. Veel mensen willen best iets voor een ander doen, maar weten niet goed hoe 

ze dat dan kunnen doen. Present maakt dat wel mogelijk.   

De werkwijze van Present is uniek.  

Present zet groepen mensen in op een afgebakend 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.  

- 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. De reguliere zorg en de overheid kunnen 

niet alles oplossen, veel hulpvragen blijven liggen, vooral bij mensen zonder netwerk, 

met weinig geld, en een slechte gezondheid. 

- 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 blijft nodig zeker in ons werkgebied…. 

Vrijwilligerswerk is belangrijk voor een maatschappij. De vraag naar vrijwilligers zal 

vermoedelijk in de toekomst alleen maar toenemen, door de vergrijzing en door de grenzen 

van wat voor de zorg mogelijk is.  

Sinds 2012 wordt vrijwilligerswerk uitgebreid gemeten door het CBS. In ons werkgebied zijn 

relatief weinig vrijwilligers. Heerlen heeft het laagste aandeel vrijwilligers ten opzichte van 

50 andere grotere gemeentes. Dat betekent dat in Heerlen van de 10, 15-plussers op 



 
 

 

jaarbasis, slechts 3 personen zich een of meerdere keren hebben ingezet als vrijwilliger.  

Sittard-Geleen en Maastricht maken ook deel uit van de top-5 van de minste aandeel 

vrijwilligers. Hoewel het niet zo duidelijk is wat de reden is van deze cijfers, zijn we ervan 

overtuigd dat Present met onze formule kan bijdragen aan een toename van de vrijwillige 

inzet in de toekomst. We hebben immers een formule waarbij mensen laagdrempelig kennis 

kunnen maken met vrijwilligerswerk.  

Present en vrijwilligers.     

                                
Stichting Present begint bij de wensen en competenties van de vrijwilligers.   

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

zich als individu opgeeft wordt die in door de coördinator geplaatst in een groep.  

Vrijwilligers komen uit al de geledingen van de maatschappij.  Zo werkt Present ook samen 

met een aantal bedrijven.  

 

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.  Altijd weer blijkt dat  

 

Present Parkstad in 2021: toch weer een coronajaar  

 

We werden net als iedereen, geconfronteerd met onmogelijkheden, door de Covid 

pandemie.  Zo was het maar beperkt mogelijk om nieuwe vrijwilligers te werven. Het was 

ook vaak niet mogelijk om met grotere groepen aan een project te werken. Binnenshuis of 

buitenshuis.  

Net als in 2020 hebben we in 2021 ook hulp gegeven bij specifieke vragen die waren 

ontstaan door de Covid Pandemie. Opvallend was dat er minder vragen binnenkwamen dan 

het jaar ervoor.  



 
 

 

We hebben ondanks corona, onze doelstelling voor 2021 toch royaal gehaald. Met onze 

gewone reguliere projecten, en ook door samenwerking met andere organisaties.  

Met onze ‘gewone” projecten bedoelen we die projecten die aangevraagd zijn door een 
hulpverlener en die zich meestal in de directe leefomgeving afspelen. De betrokkenen zijn 

dan, de vrijwilligers, de hulpontvangers, de hulpverlener en stichting Present Parkstad.  

Een voorbeeld: een oude schuur wordt afgebroken.  

 

Of “online voorlezen” in een verzorgingstehuis.  

 

Samenwerking met maatschappelijke organisaties.   

Present heeft met de projecten in 2021 samengewerkt met veel verschillende  



 
 

 

maatschappelijke organisaties. De meeste hulpvragen kwamen van Stand-by, Meander en 

het CMWW in Brunssum. Bij veel organisaties heeft Present een contactpersoon.   

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.   

Bijzondere samenwerking met andere organisaties.  

In samenwerking met andere organisaties hebben we ook die projecten uitgevoerd, maar 

het verschil is dat er in de organisatie ook andere partijen betrokken waren.  

De eerste organisatie waarmee we in 2021 voor het eerst mee samenwerkten is:  

World Servants  

World Servants is een organisatie die jongerengroepen uitzend naar het buitenland. Meestal 

naar ontwikkelingslanden. De jongeren zijn dan actief aan het bouwen.  Bijvoorbeeld: ze 

bouwen aan een school, of een dorpshuis. Vanwege de pandemie was het niet mogelijk om 

grote reizen te plannen naar het buitenland. Binnen Nederland zijn andere projecten 

gezocht voor die jongeren. Een van de groepen is naar de buurttuin in Vrieheide gekomen. 

Dat was een buurttuin in ontwikkeling, een initiatief van burgers. Ondersteund door Frisse 

wind.  

De buurttuin is een tuin, mensen kunnen er een stukje tuin huren, maar de buurttuin wil ook 

een ontmoetingsplek zijn voor de buurt, en een plek waar culturele activiteiten kunnen 

plaatsvinden.  

De jongeren zijn actief geweest in de buurtuin en in de buurt. In de buurt zijn sociale 

activiteiten georganiseerd, maar er zijn ook praktische projecten gedaan voor de 

buurtbewoners. Zoals schilderen, tuinen opknappen.  

Daar waar we doorgaans voor een dag of dagdeel een groep inzetten, hadden we nu een 

groep van 26 personen voor 10 dagen.  



 
 

 

 

 

 

Een andere bijzondere samenwerking betreft de pilot sociaal tuinieren.  

 

Samen met Woonpunt en een tuindeskundige is de pilot sociaal tuinieren uitgevoerd.  

 

Bij sociaal tuinieren worden tuinen van kwetsbare mensen, duurzaam en onderhoudsvrij opnieuw beplant.  

Dit gebeurt met vrijwilligers, en ook voor het onderhoud wordt een weg gezocht om ervoor te zorgen dat de tuinen 

in onderhoud blijven.  

Voor elke tuin werd door de tuindeskundige een apart plan gemaakt.  

Een tuin wordt groen, daar waar te veel tegels zijn worden tegels vervangen door planten.  

Door als organisaties samen te werken, kunnen we verder komen.  Hier geldt echt 1 + 1 = 3 

Ook de gemeente Heerlen heeft zich achter dit project geschaard.  

 

Sociaal tuinieren dient vele goede doelen. Het brengt meer cohesie, groen in de wijk, wat een positief effect heeft 

op de gezondheid van mensen, de leefbaarheid en klimaatbestendigheid.  

 



 
 

 

    
  

      
 

Sociaal tuinieren is nu een landelijk project. Het wordt uitgerold, in samenwerking met Present Nederland.  

Zie ook:  

sociaal tuinieren in Hoensbroek 

 

 

Bijzondere acties van Present Parkstad.  

 

In het voorjaar hebben we de actie, “heel parkstad bakt” georganiseerd.  

Vrijwilligers bakten voor mensen die alleen en of kwetsbaar waren, of voor mensen in een instelling.  

Vrijwilligers en ontvangers kwamen uit heel Parkstad.  

 

Voor veel mensen is het vooral erg belangrijk dat ze gezien worden!  

 

https://www.woonpunt.nl/over-woonpunt/nieuws/sociaal-tuinieren-groen-en-gezellig


 
 

 

   
 

 

Zomerpakketten  

De actie is dit jaar voor de tweede keer gedaan.  

Dit keer georganiseerd in samenwerking met het JCI land van Herle.  

Voor de zomerpakketten werken we samen met basisscholen.  

Die leggen voor ons het contact met die gezinnen die in aanmerking komen voor een 

zomerpakket.  

De zomerpakketten zijn vooral bedoeld voor die 

kinderen die in de zomervakantie weinig 

beleven.  

Aan het begin van de zomervakantie worden die uitgedeeld.  

 

 

Present Parkstad zorgt gedeeltelijk voor de sponsoring.  

Van bedrijven krijgen wij materialen voor het pakket. Meestal speelgoed. 

Individuele sponsoren passen de inhoud van het pakket verder aan, aan de 

samenstelling van het gezin.  

En zij gaan het brengen naar de gezinnen.  

 

Een mooie actie. 

  



 
 

 

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, fondsenwerving etc.   

Present Parkstad ervaart in de dagelijkse praktijk, steeds weer de waarde van het concept 

van Present.   

Het bestuur (ook vrijwilligers) van onze Stichting Present Parkstad, bestond in 2021 uit de 

volgende personen: Arnold van Gessel, Ger Zwitserloot, Sanne Cleiren en Ruben Claus en 

Folkert de vries. 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.   

 

2021 in grafieken 

 

 

2021 in vergelijking met de voorgaande jaren laat het volgende beeld zien: 

19%

58%

4%

6%

6%
7%

vrijwilligersuren 2021

"gewone " reguliere

projecten

WS projecten

sociaal tuinieren

corona hulpvragen

heel parkstad bakt



 
 

 

 

In 2020 zagen we een piek in de ontvangers, dat heeft te maken met de bloemenactie die we 

toen hadden. Daarbij zijn op 1500 adressen planten uitgedeeld.  
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