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2. Voorwoord 

Het jaar 2021 is op het moment van schrijven alweer bijna 9 maanden oud. Een veelbewogen jaar op 

heel veel fronten. Zo zitten we nog steeds met Covid en de maatregelen die daarmee samenhangen. 

Net als vorig jaar heeft dit heel veel invloed gehad op ons werk. Het animo om vrijwilligerswerk te wil-

len doen, was tijdens de eerste lockdown overweldigend. Ook bij ons bleef het hulpaanbod binnen-

stromen. Tijdens de tweede lockdown was er in Nederland een afname van het aantal vrijwilligers te 

zien. Kranten kopten bezorgd over het feit dat men niet meer voor elkaar wilde zorgen. Hier hebben 

we bij Present niets van gemerkt, de vraag naar zinvol vrijwilligerswerk blijft toenemen dus wij blijven 

onverminderd creatief in het bouwen van de brug tussen kwetsbaar en krachtig. In een tijd van 1.5 

meter afstand brengen wij Rotterdammers juist weer dichter bij elkaar.  

Dit klinkt mooi, en we zijn blij met dat we ons werk kunnen blijven doen, maar het brengt ook enorme 

uitdagingen met zich mee. Iedereen heeft een lange adem nodig, doorzettingsvermogen en een flinke 

dosis creativiteit. Wij zijn enorm blij met ons stevige team, ons netwerk in de stad en in het land. De 

kracht van ‘met elkaar’ wordt steeds duidelijker zichtbaar. We hebben elkaar in de stad nodig om ver-

der te groeien, om te ontwikkelen, om armoede tegen te gaan en om samen sterker te worden.  

Ook wij hebben ‘elkaar’ nodig. Als bruggenbouwer zijn we altijd bezig met het verbinden van meer-
dere mensen en partijen aan elkaar. Dat verbinden doen we nu ruim 13 jaar in de stad en het blijft 

hard nodig. Nieuwe stadsgenoten, nieuwe organisaties, nieuwe ontwikkelingen, nieuwe problema-

tiek… de uitdagingen dienen zich snel achter elkaar aan.  Ook binnen onze organisatie blijft het altijd 

uitdagend. Ons plan was om in 2021 uit te breiden met 2 collega’s (1 FTE), en daar kunnen we in dit 

laatste kwartaal een voorzichtige start mee maken. Door de ruimte die tijdelijk is ontstaan door het 

langere verlof van onze collega Marit, kunnen we proeven aan het werken in een breder team en de 

taken opnieuw verdelen. We werken hard toe naar een vaste basis van waaruit we de nieuwe collega 

kunnen behouden en op deze manier Present Rotterdam verder kunnen opbouwen in 2022. Lees ver-

derop mee over onze plannen hierin!  

We zijn enorm trots op onze mooie stad. We zijn een stad met grote uitdagingen, maar wij zien ook 

iedere dag het enorme potentieel om hier iets in te kunnen betekenen. We zijn trots op al die opge-

stroopte mouwen, want met elkaar kunnen we die ander de hand reiken. Doet u ook in 2022 weer 

met ons mee?  

Maaike van der Vlies 

Directeur Present Rotterdam 
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3. Organisatie 

SOCIAAL PROJECT 

"Ik vind het wel een beetje spannend hoor mevrouw" twee donkere ogen van een klein jongetje keken mij 

aan. Het raakte mijn hart! "Dat snap ik helemaal, ik weet zeker dat de mensen binnen het ook spannend 

vinden, weet je wat? Ik vind het zelf ook een beetje spannend. Maar ik weet zeker dat je het heel leuk gaat 

vinden. Ik was net even binnen maar ze hebben het zo mooi gemaakt voor jullie". 

 

We stonden op de stoep voor de Bijenkorf in Rotterdam. Langzaam kwamen er steeds meer kinderen, 

vaders en moeders bij ons staan. Ze waren allemaal mooi aangekleed en verwachtingsvol. "Ik heb wel 

gezegd dat ze netjes moesten eten hoor, met mes en vork" hoorde ik achter mij. Ik zei: "Mevrouw jullie zijn 

prachtig en blijf gewoon jezelf." 

 

Tijdens de coronaperiode was het idee ontstaan bij het 

personeel van het restaurant om iets te doen voor de kinderen 

in de stad Rotterdam. Geheel belangeloos en zeer vrijgevig 

heeft het team zich ingezet om deze mooie avond weg te geven 

aan gezinnen die vanwege financiële te korte minimaal of nooit 

uit eten gaan! Mooi gedekte tafels, lekker eten, enthousiast 

vriendelijk personeel, koksmutsen voor de kinderen, zelf pizza 

bakken in een echte pizza oven, een prachtig gevulde 

goodiebag met schoolspullen erin. De kinderen kunnen 

maandag met een mooie ervaring en nieuwe schoolspullen hun 

schooljaar starten.  

 

PRAKTISCH PROJECT 

Mevrouw woont al meer dan 20 jaar in een woning waar ze van is gaan houden. Hier heeft zij de laatste 

jaren met haar man samen doorgebracht, hem verzorgd en uiteindelijk afscheid van hem genomen. Het 

onderhouden van de tuin kan zij vanwege haar gezondheid niet doen, en nu haar man weggevallen is, staat 

ze ook hier alleen voor. Ze geniet van het tuintje, maar langzaamaan raakt deze overwoekerd en wordt het 

een doorn in het oog. 

Gelukkig is daar de hulp van een maatschappelijk werkster, die samen 

met haar een plannetje maakt voor de tuin. Wie dat uit gaat voeren, is 

een tweede vraag. En natuurlijk komt deze vraag bij Present 

Rotterdam! Mevrouw mag als een van de eersten deelnemen aan het 

project ‘Sociaal tuinieren’, en ontvangt gespannen de groep 
vrijwilligers. Die gaan onder leiding van een professionele tuinvrouw 

aan de slag om de tuin onderhoudsarm én groen te maken. Intussen 

gaat het gesprek over Rotterdam, tuinieren, het verlies van haar 

echtgenoot, de moeiten in het leven en de blijdschap die bijvoorbeeld 

de buurtkinderen brengen.  

Ontroerd neemt mevrouw aan het eind van de dag afscheid van de 

vrijwilligers. Ze is zo blij dat ze hier kan blijven wonen, en ze ziet het 

onderhouden van haar tuin weer zitten. Ik krijg na afloop zelfs een doosje 

chocola met een kaartje erbij: “Lieve vrijwilligers, ik dank jullie hartelijk 

voor jullie inzet en alle moeite voor mij en de tuin.”   
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Missie & visie 

De missie van Present Rotterdam is een brug slaan tussen ‘mensen die willen geven’ en 
‘mensen die daarmee geholpen kunnen worden’. Door deze brug, die u in ons logo terugziet, 
te zijn, wil Present Rotterdam een maatschappelijke beweging op gang brengen, waarbij 

mensen, met hun beschikbare mogelijkheden, het vanzelfsprekend vinden zorg te dragen 

voor elkaar en de samenleving.  

Historie en noodzaak 

Present Rotterdam is 13 jaar geleden gestart met steun van diverse Rotterdamse partners. 

Intussen zijn we een partij die niet meer weg te denken is voor vele Rotterdammers. We 

worden gevonden, gesteund en ingezet op die plekken waar het verschil gemaakt kan worden 

voor kwetsbare stadsgenoten. Ook vanuit de overheid worden we gewaardeerd en heeft zich 

een mooi partnerschap ontwikkeld.  

Uiteraard zouden wij nooit ontstaan zijn als we geen hart hadden voor de zwakkeren in onze 

stad. Van daaruit is de behoefte ontstaan aan een partij als Present: een organisatie die vraag 

en aanbod aan elkaar koppelt op zo’n manier dat het voor alle betrokkenen winst oplevert. We 
gaan mee met onze tijd door in te steken op de mogelijkheden van vrijwilligers. Daarnaast 

houden we goed contact met het maatschappelijke werkveld om te zien waar de nood het 

hoogst is.  

Specifiek voor Present 
Present Rotterdam is een makelaar in vrijwilligerswerk waarbij groepen vrijwilligers zich 

kunnen aanmelden om zich projectmatig in te zetten voor stad. Aan de andere kant 

ontvangen we hulpvragen voor mensen in nood via de professionele hulpverlening. We 

geloven dat het belangrijk is om goed kennis te maken met de groep en zo hun kennis en 

talenten te ontdekken. Hierdoor kunnen we de juiste match vinden met één van de talrijke 

hulpvragen die aan Present Rotterdam worden gesteld.  

 

Presentmethode 

Bij Present gebruiken we de voor ons zo kenmerkende ‘Present-methode’. Deze methode 
hebben we in de loop van de jaren ontwikkeld, bijgeschaafd en aangepast naar de situatie in 

onze stad. Door Movisie is deze methode ook opgenomen in de databank effectieve sociale 

interventies, wat een mooie blijk van erkenning is voor onze aanpak. Deze werkt, en dat 

bewijst zich ieder jaar weer. Hieronder vindt u de methode kort weergegeven, en als bijlage 

een uitgebreidere uiteenzetting hiervan1.  

 

Stappenplan Presentmethode: 

1. Aanmelding 

2. Kennismaking: Inventariseren talent en interesse 

3. Matchen aan een passende hulpvraag 

4. Voorbereiding: Projectbezoek met alle betrokkenen 

5. Het vrijwilligersproject 

6. Evaluatie & reflectie 

7. De maatschappelijke beweging (her inzet, structurele inzet etc.) 

 
1 Zie bijlage 1 Werkwijze Present 
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De talenten en tijd van groepen vrijwilligers centraal 

Bij Present gaan we uit van de kracht van vrijwilligers: waar zijn zij goed in? Welke kwaliteiten willen zij 

in de stad inzetten? Op welke manier heeft hun inzet het grootste rendement? Daarom investeren wij 

in de kennismaking met de groep en het uitvragen van hun kwaliteiten en voorkeuren. Aan de hand 

hiervan matchen we hen aan een Rotterdammer die precies die inzet heel goed kan gebruiken. Dit 

levert tijdens het project hoge kwaliteit op voor de klus of activiteit die zij doen; voor de ontvangende 

Rotterdammer een goede beleving en voor de vrijwilligers een project waar ze blij mee en trots op 

zijn. Op de langere termijn is het rendement groot voor de stad: écht geholpen Rotterdammers, en 

écht betrokken vrijwilligers.   

 

Sleutelrol professionele hulpverlening 

Professionele hulpverleners kunnen samen met hun cliënt een hulpvraag indienen via de website van 

Present. Rotterdammers die in een isolement leven, kampen met financiële nood of het qua 

gezondheid niet zelf kunnen oplossen, zijn precies diegenen die wij te hulp willen schieten. Door 

samen te werken met de professionele hulpverlening, kunnen we dit snel nagaan en zorgen dat de 

hulp op de juiste plek terecht komt. In ieder project wat Present uitvoert met vrijwilligers speelt een 

professionele hulpverlener een cruciale rol. Hij of zij begeleidt een of meerdere kwetsbare 

Rotterdammers en roept de hulp van vrijwilligers in.  De hulpverlener schat samen met de cliënt in wat 

er nodig is, waarom dat nodig is, waarom dat op dit moment nodig is en wat de impact zal zijn voor de 

cliënt. Een harde eis is dat de hulpverlener zijn/haar cliënt goed kent en inzicht kan geven in wat het 

voor het traject betekent wanneer er vrijwilligers ingezet worden. Aan de hand hiervan kunnen wij een 

goede inschatting maken welke vrijwilligersgroep we aan de hulpvraag kunnen koppelen.  Na afloop 

hebben we altijd contact om te kijken of de interventie geslaagd was en wat de impact ervan is 

geweest. Op deze manier komt de hulp die vrijwilligers bieden op precies de juiste plek terecht, op het 

juiste moment en onder de goede begeleiding.  

 

Structurele opzet en professionele kaders 

Het team van Present begeleidt groepen bij hun inzet en bewaakt de kwaliteit en duurzaamheid. 

Op dit moment heeft de stichting vier betaalde parttimers in dienst die de kwaliteit en 

continuïteit van het werk waarborgen. Wij zijn er voor onze kwetsbare stadsgenoten die al vaak 

genoeg teleur zijn gesteld in hun medemens. Daarom vinden wij het enorm belangrijk om een 

betrouwbare partner te kunnen zijn. We kiezen voor een vorm waarin we werken met parttime 

betaalde krachten welke ondersteund worden door vrijwilligers. Door deze stabiele basis kunnen 

we ons werk ook tijdens vakanties, ziektes en andere verloven voortzetten.  
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Team van Present Rotterdam 

Het team van Present is een groep van creatieve en krachtige mensen! Zij hebben allen een groot hart 

voor de stad, goede coördinatie-skills en willen een verschil maken. Alle medewerkers werken 

parttime voor de stichting.   

Michelle Lock (missend op de foto) heeft in 2012/2013 haar afstudeerstage bij Present Rotterdam 

gedaan en is vervolgens zich blijven inzetten als projectcoördinator. Door haar opleiding Social Work 

heeft zij een stevige basis om zich aan zowel de kant van de hulpvraag als de vrijwilliger in te leven. 

Cora van Veelen heeft jarenlang ervaring in het maatschappelijk veld. Door haar persoonlijke 

betrokkenheid en enthousiasme weet ze groepen goed te matchen aan hulpvragen waardoor de 

projecten als een succes worden ervaren door hulpverleners, bewoners en vrijwilligers.    

Marit van den Brink is begin 2019 gestart als projectcoördinator bij Present Rotterdam.  Vanuit haar 

ervaring bij de Haagse politie heeft zij vaak te maken gehad met kwetsbare huishoudens. Haar drive 

om hier daadwerkelijk iets in te kunnen betekenen, zet zij bij Present in bij het begeleiden van 

groepen vrijwilligers.    

Juliëtte van de Haar is sinds eind 2018 betrokken bij Present Rotterdam op verschillende projecten als 

vaste vrijwilliger.  Zo organiseert zij voor Noorderlicht, een kerkelijke gemeenschap op Rotterdam 

Noord, twee keer per jaar een grote actie. Ook draait zij mee in de organisatie van de praktische 

projecten, waarbij zij de voorbereidingen treft en het project in goede banen leidt.    

Maaike van der Vlies is kort na Michelle gestart bij Present Rotterdam. Juist vanuit haar zakelijke 

kennis heeft zij verschillende bedrijven weten te benaderen die het werk van Present steunen. Als 

manager van Present pakt ze naast de bedrijven ook beleid, HR, communicatie en financiën op. 

 

Anna Tak is al een aantal jaar een bekend gezicht bij Present Rotterdam. Als flexibele kracht vangt zij 

pieken en ziektes op, en draait ze mee in specifieke projecten. Zij kent Present Rotterdam van 

binnenuit waardoor ze gemakkelijk bij kan springen wanneer nodig.  
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4. Operationele doelen 2022 

Presentmethode als basis 
Ons werk is bruggen bouwen tussen Rotterdammers. We verbinden krachtige en kwetsbare mensen 

aan elkaar om op die manier om te zien naar elkaar. We zetten vrijwilligers in zodat we met elkaar 

problemen in de samenleving te lijf kunnen gaan. Dit doen we door middel van de Presentmethode, 

die ten grondslag ligt aan alle projecten die we doen. Dit is en blijft de basis van ons werk. Iedere keer 

weer ervaren we de kracht van het werken met een groep vrijwilligers, van de professionele 

hulpverlening tijdens een project, van het sterke team waarin we werken. We zoeken naar 

vernieuwing, maar binnen de bestaande en beproefde Present-methode.  

Het potentieel aan vrijwilligers en de enorme hoeveelheid hulp die gevraagd wordt, blijven wij aan 

elkaar verbinden. Hierin willen we graag uitbreiden en nóg meer Rotterdammers de helpende hand 

reiken. Door de maatregelen rondom Covid en de uitdagingen die dit met zich meebracht, hebben we 

onze plannen voor 2021 soms anders moeten vormgeven. Zo hebben we veel projecten uitgevoerd 

met kleinere groepjes vrijwilligers, en konden we minder grote klussen uitvoeren in 1 avond. Met de 

plannen die we maken voor het nieuwe jaar, rekenen we met meer vrijheid en dus ook meer 

mogelijkheden binnen de projecten. Uiteraard houden we in ons achterhoofd rekening met opnieuw 

maatregelen, of de aanscherping daarvan, en daar spelen we op dat moment uiteraard op in! We 

bouwen in het nieuwe jaar dus deels door op de speerpunten van 2021, zodat we die goed kunnen 

uitwerken en implementeren in onze organisatie.   

Aanmelding (stap 1) 

In 2022 willen we meer diversiteit in groepen realiseren. Present werkt op basis van het aanbod van 

vrijwilligers. In 2021 betekende dit dat heel veel studenten zich hebben aangemeld vanwege 

beschikbare extra tijd door de lockdown. In 2022 willen we meer gebruik maken van het potentieel uit 

andere doelgroepen. Dit doen we door op verschillende locaties mensen kennis te laten maken met 

Present door middel van een presentatie, gesprek, mond-op-mond reclame, een filmpje of social 

media. Hiermee willen we een grotere diversiteit in groepen genereren, wat weer een ander palet aan 

hulpaanbod creëert. Studenten bieden op een andere manier hun hulp aan dan scholieren, en 

volwassen collega’s vanuit een bedrijf kunnen andere dingen dan een vriendengroep. Door meer 
diversiteit kunnen we de hulpvragen die we binnenkrijgen beter oppakken, en dus passender hulp 

bieden aan onze kwetsbare stadsgenoten. Door actief vrijwilligersgroepen te werven binnen bepaalde 

segmenten in de samenleving, willen we 20 nieuwe groepen inzetten in de stad.  

Het intensiveren van de werving van vrijwilligersgroepen brengt extra werk met zich mee, waardoor 

we een uitbreiding van ons team goed kunnen gebruiken. Daarom willen we dit jaar ons team 

uitbreiden met 1 FTE in de vorm van 2 parttime collega’s.  
 

Doelen aanmelding 

• We verzorgen 10 presentaties op grote vindplekken van vrijwilligers zoals: bedrijven, scholen, 

kerken etc.; 

• We breiden het team uit met 1 FTE (twee parttime medewerkers, zie hoofdstuk 3 Interne 

organisatie); 

• We begeleiden 20 nieuwe groepen die voor het eerst vrijwilligerswerk doen via Present. 

 

Kennismaking (stap 2) 

De kennismaking is een belangrijke stap in het proces van Present. Het kost tijd, waardoor deze 

kennismaking nog weleens ter discussie komt te staan. Toch levert het altijd meer op dan het kost! 
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Door te investeren in deze kennismaking, kunnen we goede en passende matches maken. We 

verbinden de kracht van vrijwilligers op die manier met de hulpvraag van een kwetsbare 

Rotterdammer. Op die manier komt de juiste hulp op de goede plek terecht en is het project een 

succes voor iedereen.   

In de corona-tijd hebben we dit nog weleens laten schieten door de praktische haalbaarheid. We 

merken echter dat de groep vrijwilligers meer betrokken is als zij van tevoren nagedacht hebben over 

wat zij willen en kunnen, en hoe ze die kwaliteiten en wensen kunnen inzetten voor een ander. 

Daarom wordt de kennismaking weer een vast onderdeel van het proces. Ook bekijken we komend 

jaar welke vorm van kennismaken past bij een groep vrijwilligers. We merken dat een bedrijf een 

andere behoefte heeft dan een groep scholieren. Ook hebben wij als Present hierin andere wensen en 

input.  

Doelen kennismaking 

• We informeren vrijwilligers over de werkwijze met beschikbare tools zoals video’s, 
presentatiemateriaal, folders en online uitingen, om hen op die manier goed voor te bereiden op 

het uitvoeren van een project. 

• We experimenteren met diverse vormen van kennismaking om een passende vorm aan te kunnen 

bieden aan de zeer uiteenlopende vrijwilligersgroepen die we begeleiden.  

 

Matching (stap 3) 

De matching is het hart van onze organisatie; we verbinden op dit punt in ons proces de vrijwilligers 

aan een hulpvraag. Hiervoor werken we nauw samen met hulpverleners die ons weten te vinden voor 

de hulpvragen van hun cliënten. Hulpverleners moeten goed op de hoogte zijn van wat Present kan 

bieden en waar ze ons voor kunnen inschakelen, zodat we een goed verlengstuk kunnen zijn van de 

professionele hulpverlening. Als de verwachtingen over en weer niet duidelijk zijn, kan de inzet van 

vrijwilligers niet de juiste interventie zijn voor hun cliënt. Daarom investeren wij tijd in het ontmoeten 

van hulpverleners, het ophalen van de maatschappelijke vraagstukken en problematiek en het 

afstemmen van elkaar verwachtingen en wensen. Mede door Covid hebben we dit het afgelopen jaar 

meer telefonisch en 1-op-1 gedaan. Komend jaar investeren we op het ontmoeten van teams en 

daarin afstemmen hoe we de stad kunnen dienen met vrijwilligersinzet.   

 

Doelen matching 

• We ontmoeten 5 teams van hulpverleners om hen te informeren over onze werkwijze en kennis 

op te halen over de problematiek in Rotterdam.  

 

Voorbereiding (stap 4) 

Alle stappen in onze methode zijn gericht op het laten slagen van het project wat vrijwilligers 

uitvoeren. Een project is geslaagd als een groep vrijwilligers zich zinvol en nuttig heeft ingezet, als de 

Rotterdammer(s) die zij hebben ontmoet écht geholpen is en als de hulpverlening deze interventie als 

helpend beoordeelt. Daarom is niet alleen het uitvoeren van een vrijwilligersproject belangrijk, maar 

vooral de voorbereiding hiervan. Ook voor de kwetsbare doelgroep waar we mee werken is het uiterst 

belangrijk om een goed en realistisch beeld te scheppen van wat wij kunnen betekenen. Wij houden 

de kwaliteit van onze projecten hoog door tijd en aandacht te besteden aan de voorbereiding ervan.  

Deze voorbereiding is een stap die veel tijd kost voor ons als Presenters, voor de vrijwilligers en ook 

voor de hulpverlener en zijn/haar cliënt. We leggen contact, gaan langs op locatie, delen 

verwachtingen en ervaringen, maken afspraken over de projectdag, verzamelen de juiste materialen 

en zorgen dat deze op de juiste plek liggen. Dit stukje is dus echt het bouwen van de brug, het leren 

verstaan van de ander en ervoor zorgen dat we elkaar goed begrijpen. 
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In deze stap kunnen vrijwillig groepenbegeleiders een grotere rol spelen en een deel van deze 

werkzaamheden uit handen nemen. Daarom bouwen we in 2022 verder aan ons team van vaste 

vrijwilligers die in de projectorganisatie meewerken. We werken toe naar een team van 5 vaste 

groepenbegeleiders die kunnen ondersteunen bij de projecten. Hiervoor hebben we de functie van 

vrijwilligerscoördinator openstaan; een collega die zich richt op het werven, begeleiden en behouden 

van vaste vrijwilligers.  

 

Doelen voorbereiding 

• We bouwen aan een team van vrijwillig groepenbegeleiders en flexpoolers die kunnen 

ondersteunen bij de projecten (zie hoofdstuk 3. Interne organisatie). 

• We werken een plan uit hoe we het vrijwillig team willen werven, begeleiden en belonen. 

• We evalueren de inzet van groepenbegeleiders bij het organiseren van de projecten elk half jaar. 

 

 Uitvoering (stap 5) 

De uitvoering van een project is vaak primair gericht op hele concrete zaken; hoeveel muren kunnen 

we verven? Met hoeveel ouderen kunnen we een herfstwandeling maken? Tegelijk weten we uit 

ervaring dat de ontmoeting tussen mensen ook enorm waardevol is. Binnen sociale projecten staat de 

ontmoeting meer centraal, in de praktische projecten is dat niet het eerste waar je aan denkt.  

Doordat we het afgelopen jaar met kleinere groepjes vrijwilligers achter de voordeur aan de slag 

gingen, was deze ontmoeting meer vanzelfsprekend. We merkten en hoorden terug dat het sociale 

aspect enorm gewaardeerd werd over en weer. Het gesprek tussen vrijwilliger en bewoner is 

waardevol voor beiden, en willen we meer plek geven in de komende projecten. Op deze manier 

kunnen we ook tijdens de praktische projecten waarin we werken aan de leefomgeving van een 

stadsgenoot ook aandacht geven aan de sociale nood die er is. Juist in die praktische projecten 

merken we een enorme eenzaamheid onder de bewoners waar we achter de voordeur mogen komen. 

Hun netwerk is zeer beperkt en het meeste contact wat zij hebben is met een hulpverlener, dus vanuit 

een afhankelijke positie. Door met vrijwilligers aandacht te hebben voor de persoonlijke ontmoeting, 

geven we juist deze Rotterdammers weer een stukje eigenwaarde. Daarom richten we ons in de 

voorbereiding en uitvoering nadrukkelijk op het ontmoeten van elkaar. Vrijwilligers bieden we 

handvatten om in gesprek te gaan, en bewoners helpen we met het ontvangen van de vrijwilligers in 

huis. Praktisch gezien betekent dit dat we in de vrijwilligersgroep 1 persoon verantwoordelijk maken 

voor de ontmoeting en die rol verder uitwerken. In samenspraak met de hulpverlener motiveren we 

de bewoner om met kleine dingen de vrijwilligers goed te ontvangen. Denk hierbij aan het 

voorbereiden van een koffiepauze of een handgeschreven bedankje na afloop. Hierin kijken we naar 

de mogelijkheden van de groep en zeker ook van de bewoner. Zo werken we aan een gelijkwaardige 

ontmoeting tussen mensen, en dat is precies wat we willen! 

 

Doelen uitvoering 

• Binnen de praktische projecten wordt 1 vrijwilliger verantwoordelijk voor de ontmoeting met de 

bewoner. Hier experimenteren we mee en onderzoeken we wat een bewoner nodig heeft en wat 

waardevol is voor de mensen die elkaar ontmoeten tijdens een project.  

 

Evaluatie (stap 6) 

Na afloop van een project wordt er geëvalueerd met de hulpverlener en met de groep. Het is een 

moment om te leren over de projecten. Daarnaast kan het evaluatiemoment ook gebruikt worden om 

vrijwilligers te stimuleren om betrokken te blijven of te stimuleren vrijwilligerswerk te blijven doen. Zo 

kunnen ze gevraagd worden om de nieuwsbrief te ontvangen of donateur te worden, maar ook kan 

hen gevraagd worden of ze zich vaker willen inzetten. In de praktijk wordt dit moment nog niet 
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uitgebreid benut. In 2022 willen we het evaluatiemoment uitbreiden met diverse extra vragen. Met 

deze vragen kunnen vrijwilligers ambassadeurs worden van Present Rotterdam en vergroten we onze 

achterban.  

 

Doelen evaluatie 

• We vragen alle vrijwilligers na afloop van een project of ze de nieuwsbrief willen ontvangen en 

Present Rotterdam willen volgen op social media. 

• We vragen vrijwilligers na afloop van een project of ze zich op welke manier wij van nog meer 

betekenis kunnen zijn voor hen, en of zij ambassadeur van Present willen worden 

 

Eventuele her inzet (stap 7) 

Het uiteindelijke doel van Present Rotterdam is dat mensen (weer) omzien naar elkaar. Diverse 

vrijwilligers die zich via Present hebben ingezet, komen bijvoorbeeld het volgende jaar terug of zetten 

zich een paar keer per jaar in. Andere vrijwilligers zetten zich structureel in bij een andere 

vrijwilligersorganisatie. Een groot deel van deze stap heeft te maken met communicatie. We proberen 

vrijwilligers op de hoogte te houden van de projecten, zodat ze geïnspireerd en gestimuleerd worden 

om via Present of op een andere manier om te zien naar hun naaste. We kunnen hierbij nog meer 

gebruik maken van de inzet van communicatiemiddelen zoals de nieuwsbrief, social media, 

persberichten en uitzendingen via tv en radio. Ook relatiebeheer door het bezoeken van 

netwerkbijeenkomsten of persoonlijke gesprekken met warme contacten zijn een onderdeel van het 

uitbreiden en behouden van het vrijwilligersnetwerk.  

 

Doelen eventuele her inzet 

• We benutten de kracht van social media door wekelijks actief te zijn. Daarnaast versturen we 

regelmatig een nieuwsbrief en brengen we specifieke projecten onder de aandacht bij de bij ons 

bekende vrijwilligers en hun netwerk. 

Doelen projecten  
De projecten vormen de basis van het werk van Present Rotterdam. Voor zowel het aantal vrijwilligers 

als aantal hulpontvangers hebben we doelen gesteld voor 2022. Hierbij gaan we uit van het huidige 

team plus de uitbreiding met de twee nieuwe collega's.  

Doelen projecten 

• We organiseren 350 - 400 projecten, ontmoetingen tussen sterke en kwetsbare Rotterdammers 

die grote impact hebben op alle betrokkenen; 

• We organiseren in de zomer en in de winter een project waarin we 200 - 250 waardevolle 

ontmoetingen creëren door eenzame en kwetsbare Rotterdammers een hart onder de riem te 

steken; 

• We ondersteunen 3000 kwetsbare Rotterdammers met de inzet van vrijwilligers (uitgaande van 

een jaar zonder of met beperkte corona-maatregelingen); 

• We zetten 2000 vrijwilligers in om kwetsbare mensen te ondersteunen (uitgaande van een jaar 

zonder of met beperkte corona-maatregelingen). Hiermee verrijken we hun leven, spreken we 

hun talenten aan en helpen hen om het omzien naar elkaar vorm te geven. 
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Interne organisatie 

In de eerdere paragrafen is uitbreiding van het team al aan bod gekomen. Om de gestelde doelen te 

realiseren, hebben we zowel betaalde als vrijwillige krachten nodig om het team te versterken. Deze 

doelen stellen we niet enkel vanuit ambitie of de wens om te groeien. Deze doelen komen voort uit de 

dringende vraag die wij krijgen vanuit het maatschappelijke veld. De hulpvragen stromen bij ons 

binnen, we ontvangen er gemiddeld 2 per werkdag. Dit betekent dat we er een dikke 500 per jaar 

ontvangen. De nood is hoog, en wij willen hierop reageren met de vrijwilligers in de stad. Want naast 

de hulpvragen die wij ontvangen, krijgen wij ook veel hulpaanbod van vrijwilligers. Regelmatig wijzen 

wij groepen vrijwilligers af omdat we simpelweg het organiseren van een project niet in de agenda 

erbij kunnen passen. Uiteraard ook omdat groepen zich soms laat aanmelden of specifieke wensen 

hebben waar wij niet meteen mee aan de slag kunnen. Maar we zijn ervan overtuigd dat we met 

gemak 350 - 400 groepen vrijwilligers zinvol in kunnen zetten in de stad.  

We ontvangen dus heel veel hulpvragen en hulpaanbod. Wat missen we dan nog? Mankracht om dit 

aan elkaar te koppelen. Onze coördinatoren matchen iedere hulpvraag aan een geschikte groep 

vrijwilligers. Hierboven heeft u al kunnen lezen hoe wij dat doen, en met hoeveel zorg we dat doen 

zodat dit voor iedereen waardevol is. Dat dit belangrijk is, bewijst Present ieder jaar weer, en daarom 

houden we de kwaliteit van deze matching graag vast. Hiervoor hebben we komend jaar twee nieuwe 

functies geschetst:  

1. Coördinator Praktische Projecten 

In 2022 willen we gaan werken met een collega die zich volledig 

focust op en specialiseert in de praktische hulpvragen. De roep 

om praktische hulp in en om het huis is groot, en lijkt niet af te 

nemen. De hulpverlening in Rotterdam weet ons goed te vinden 

en in te zetten in die situaties waarbij het netwerk niet of beperkt 

kan helpen. De Rotterdamse vrijwilligers doen het graag op z'n 

Rotterdams: met opgestroopte mouwen aan de slag! Zij willen 

daadwerkelijk iets betekenen voor stadsgenoten in armoede, 

eenzaamheid of isolement. In veel hulpvragen is dit een 

combinatie van allerlei factoren, waarin schuldenproblematiek of 

financiële krapte altijd een rol speelt. Met alle gevolgen van dien; 

schaamte voor de woning dus familie 'mag’ niet meer op bezoek 

komen. Vriendjes mogen niet mee naar huis, want er is geen plek 

om je terug te trekken. Verjaardagen worden niet meer gevierd 

want het gezin ligt op de bank te slapen.  

Het belang van deze praktische projecten is enorm groot. Dit 

horen we vanuit de hulpverlening terug. Mensen maken een 

nieuwe start als hun muren fris geverfd zijn en de 

potloodkrassen van de vorige bewoner niet meer te zien zijn. 

Kinderen presteren beter op school als zij eindelijk een eigen 

kamertje hebben waar zij aan hun schoolwerk kunnen 

werken. Buren ervaren minder overlast doordat een tuin 

onderhoudsvrij is gemaakt, en de bewoners het weer zelf 

kunnen onderhouden. Een hulpverleningstraject gaat met 

stappen vooruit nu de rommel in huis, én dus in het hoofd, is 

opgeruimd. Een bewoner kan afscheid nemen van zijn 

Moeder is een bankslaper samen 

met haar zoontje van 5 jaar. Na 3 

jaar zwerven langs familie en 

vrienden, die in meer of mindere 

mate goed voor haar en haar 

zoontje waren, heeft zij een huisje 

toegewezen gekregen. Dolblij is 

ze, en nu zo snel mogelijk 

zelfstandig gaan wonen. Wie kan 

haar vloer leggen en de kale muur 

in de kinderkamer sauzen? De rest 

van de klussen kunnen we na het 

verhuizen met elkaar oppakken. 

Oudere dame van 61 jaar verhuist 

naar een gelijkvloerse woning. De 

grote klussen worden gedaan, 

maar het ophangen van een 

lampje, een schilderijtje aan de 

muur en het aansluiten van de 

computer lukt haar niet zelf. Haar 

zeer geringe netwerk is 

overbelast. Kunnen jullie hierin 

iets betekenen? 
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verleden doordat er letterlijk ruimte is gemaakt in huis, en afscheid is genomen van spulletjes uit het 

verleden.  

Daarom gaat 1 parttime collega (0,55 FTE) zich focussen op de 

intake van de hulpvragen, het koppelen aan een vrijwilligersgroep 

en het begeleiden van deze projecten. Deze collega focust zich 

volledig hierop, en we zouden Present niet zijn als we diegene 

meteen de opdracht meegeven om te onderzoeken of er nog winst 

te behalen is in deze projecten.  

Deze projecten zijn de afgelopen periode de kern gebleken van 

Present Rotterdam. Naast de sociale projecten waarin we ons 

richten op het ontmoeten van een groep kwetsbare 

Rotterdammers, is dit de tak waarin we ons graag verder 

onderscheiden en specialiseren.  

2. Coördinator Vrijwilligers – pilot 

Naast een focus op de praktische projecten, willen we inzetten op het verbreden en uitbouwen van 

ons vrijwilligersteam. Dit bestaat uit twee onderdelen: de flexpool en de groepenbegeleiders. Beide 

onderdelen zijn van groot belang gebleken in het afgelopen jaar. Tegelijk hebben we ervaren dat het 

opbouwen van dit team én het vasthouden van de vrijwilligers een dagelijkse klus is. Hiervoor moeten 

we iemand vrijspelen die hiermee aan de slag kan. Dat we bijna wel móeten groeien, is duidelijk te 

zien aan het aantal hulpvragen en hulpaanbod. Maar groei kunnen we ook realiseren door meer vaste 

vrijwilligers in te zetten die de betaalde krachten ondersteunen in het uitvoerende werk. Op deze 

manier willen we de vrijwilligersinzet laten groeien zonder dat het aantal vaste krachten in het team 

evenredig meegroeit. En dus willen we de inzet in de stad laten groeien terwijl wij onze begroting zo 

slank mogelijk houden.  

De coördinator vrijwilligers wordt verantwoordelijk voor het werven, begeleiden, inzetten en 

vasthouden van de vaste vrijwilligers van Present. Dit zijn mensen die in de flexpool zitten en 

groepenbegeleiders. De flexpool is een verzameling van individuen die als groep samengevoegd 

worden tijdens het uitvoeren van een project. Zij zetten zich op diverse manieren in. Zo bereiden zij 

een grote klus voor door een dag van tevoren alles af te plakken of alvast de ondervloer te leggen. Ook 

voeren zij spoedklussen uit die eigenlijk niet langer kunnen wachten. Ook vangen zij de uitval van een 

reguliere groep vrijwilligers op. Daarnaast zetten we hen in als de klus niet helemaal af is, zodat we de 

hulpvraag toch netjes kunnen afronden.  

Daarnaast willen we meer en meer gaan werken met vaste vrijwilligers die de projecten kunnen 

voorbereiden door op huisbezoek te gaan en van daaraf het project verder te begeleiden. Nadat een 

groep vrijwilligers is gekoppeld aan een hulpvraag, gaat een vrijwillig groepenbegeleider op 

huisbezoek om het project voor te bereiden. De uitwerking in een projectformulier en het opstarten 

tijdens de uitvoer van het project ligt ook bij deze vrijwilliger. Uiteraard is er altijd een collega van 

Present Rotterdam op de achtergrond betrokken en beschikbaar voor extra hulp en begeleiding.  

Naast vaste vrijwilligers die in de projecten gaan ondersteunen, willen we ook plek bieden aan 

stagiairs en trainees. Dit is een aparte tak van sport wat veel kan opleveren voor Present én voor de 

stagiair of trainee. Tegelijk kost dit ook veel qua begeleiding en inwerken, en dit is vaak voor een 

beperkte periode. Omdat we deze vrijwillige inzet goed willen gebruiken, valt dit onder de functie van 

coördinator vrijwilligers. Hiermee waarborgen we de inzet en ontwikkeling van deze, vaak jonge, 

krachten.  

Hoogzwangere moeder heeft na 

een gewelddadige relatie een 

eigen woning toegewezen 

gekregen. Samen met haar 2 

kinderen en de 3e op komst 

verhuist zij in het diepste geheim 

graag zo snel mogelijk. Hebben 

jullie vrijwilligers die een 

laminaatvloer kunnen leggen 

zodat zij in elk geval de baby straks 

mee naar huis mag nemen? Ze is 

op dit moment 37 weken zwanger. 



14 

Jaarplan 2022 – Present Rotterdam 

 

Het werven, trainen, begeleiden en vasthouden van deze vrijwilligers, kost een hoop tijd. Aan de 

andere kant levert dit tijdwinst op doordat de coördinatoren van Present werk uit handen kunnen 

geven. Voordat deze tijdinvestering weggestreept kan worden tegen de tijdwinst, moeten we 

investeren in een coördinator die dit op zich gaat nemen. Daarom willen we in 2022 hiermee een start 

maken en uitvinden hoe we dit zo goed en efficiënt mogelijk kunnen doen. Deze nieuwe functie heeft 

ook een grote impact op het werk van de huidige collega's, waardoor we verwachten dat het ook een 

zoektocht oplevert naar het herverdelen van taken en werkzaamheden. We gaan dit proces en deze 

zoektocht graag aan, want we verwachten dat dit heel veel gaat opleveren! We steken deze extra 

functie in als pilot; we verwachten dat het veel opbrengt, maar we zijn ook zo eerlijk om te zeggen dat 

we op dit gebied nog veel te leren hebben. We willen deze functie in de loop van het jaar meer 

gedetailleerd in kaart brengen, bijschaven en zo insteken dat dit daadwerkelijk een hoog rendement 

heeft in onze organisatie.   

Doelen interne organisatie 

• In 2022 nemen we 1 nieuwe projectcoördinator praktische projecten aan voor 0,55 fte. 

• In 2022 nemen we 1 nieuwe coördinator vrijwilligers aan voor 0,55 fte. 

• In 2022 bouwen we ons team van vaste vrijwilligers (flexpool en groepenbegeleiders) uit naar een 

vaste groep van 15 vrijwilligers die op diverse manieren ondersteunen in projecten. 
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5. Specifieke projecten en doelgroepen 2022  

Sociale projecten bij kwetsbare personen   

In 2021 hebben sociale projecten minder doorgang kunnen vinden door de maatregelen rondom 

Covid. Dit is uiteraard heel belangrijk geweest voor de bescherming van gezondheid van kwetsbare 

personen maar heeft er ook voor gezorgd dat dit een hele eenzame periode is geweest. In augustus 

2021 merkten we dat welzijnscoördinatoren steeds vaker aangeven graag weer vrijwilligers te willen 

verwelkomen omdat dit een enorm belangrijk onderdeel is voor het welzijn van deze uiterst 

kwetsbare groep mensen.   

In 2022 verwachten we veel uitdagingen op het gebied van sociale projecten. Maar dit biedt ons ook 

veel mogelijkheden om onze creativiteit en steun aan welzijnscoördinatoren te laten zien en ook weer 

onze kwetsbare Rotterdammers te kunnen ontmoeten. We willen weer actief strijden tegen de 

eenzaamheid die zo groot geworden is. De maatregelen en interventies zullen per doelgroep en 

vrijwilligersgroep aangepast worden. De coördinator voor sociale projecten zal dit meer dat ooit 

begeleiden en ook duidelijke afspraken en verwachtingen maken met beide partijen.  

Doelen sociale projecten 

• We verwachten 50 sociale projecten te organiseren waarin we een waardevolle ontmoeting 

creëren tussen krachtige en kwetsbare Rotterdammers.   

Vluchtelingen en statushouders  

Het afgelopen jaar zijn we gestart met het project waarin we vluchtelingen en statushouders in 

contact brengen met Rotterdam en haar inwoners. Dit doen wij met onze bekende aanpak; het 

organiseren van projecten. In deze projecten gaan vluchtelingen en statushouders praktisch aan de 

slag, en leren ze meteen de stad kennen. Het zit diep in de aard van ons mensen om een ander te 

willen helpen, om te mogen geven. Vluchtelingen en statushouders hebben ook iets te geven, en 

daarmee zetten wij hen in hun kracht. Het gesprek over hun afkomst gaat richting het gesprek over 

hun toekomst, wanneer ze tijdens een project aan de praat raken. Ze ervaren de stad op een totaal 

andere manier en krijgen een andere, bredere kijk op de plek waar zij wonen en zich mogen 

ontwikkelen. De ontmoetingen zijn een groot succes gebleken. 

Uiteraard zijn er ook aandachtspunten waarmee we dit project verder finetunen. Zo bestaat de groep 

vaak uit jongere vluchtelingen en statushouders, wat uitdagingen zoals 

‘op tijd zijn’ met zich meebrengt. De begeleiding tijdens de projecten is 

intensief vanwege de diverse achtergronden, taalbarrière en 

cultuurverschillen. In de nauwe samenwerking met Vluchtelingenwerk 

in de persoon van Djawad stippelen we dit project verder uit en gaan 

we door met de uitvoering hiervan.  

• We verwachten volgend jaar 20 projecten te organiseren met 

vluchtelingen en of statushouders.  

Jong Present 

Jong Present is inmiddels een bekend onderwerp binnen Present. Ook bij Present Rotterdam werken 

we met deze manier van vrijwilligersinzet. Jongeren die zich inzetten en tegelijk zichzelf kunnen 

ontwikkelen op specifieke gebieden. Deze jongeren, tussen de 18 en 30 jaar, zetten zich in op diverse 

gebieden in de organisatie. Zo is de bedrijfsvoering van Present Rotterdam al eens onder de loep 
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genomen, heeft een jongedame meegedraaid in de organisatie van de Zomertasactie en hebben we 

een jongere mogen inzetten als ondersteuner in de projecten.  

Wij geloven in deze formule; een jongere de kans bieden daadwerkelijk iets bij te dragen in de stad én 

tegelijk hem of haar een plek bieden waar hij/zij zich kan ontwikkelen. Bij het schrijven van onze 

plannen voor 2021 realiseerden we ons goed dat deze inzet ook een investering vraagt. Daarom 

hebben we toen ingestoken op een collega die zich specifiek zou richten op het begeleiden van deze 

jonge, vaste vrijwilligers. Om een collega vrij te spelen hiervoor staat ook 

voor 2022 weer op de agenda (zie ook hierboven beschreven).   

 

Doelen Jong Present 

• 3 trainees of stagiairs krijgen een plek te om zich te ontwikkelen 

binnen Present Rotterdam.   

Van Huis naar Thuis   
Een van de meest populaire projecten onder vrijwilligers zijn de praktische projecten in huizen waar 

ook kinderen wonen. De impact van een slechte woning komt extra binnen als kinderen betrokken 

zijn. Vaak is de impact op kinderen ook heel groot als zij geen veilige woning hebben samen met hun 

ouders. In deze projecten focussen we dus op het verbeteren van de leefsituatie van gezinnen met 

kinderen, om hen zo een betere toekomst te bieden. De projecten zijn allemaal verschillend qua 

klussen die uitgevoerd worden, maar hebben de gemene deler dat het gericht is op het welzijn van de 

kleinste Rotterdammertjes.  

Omdat de hulpvraag hierin groot blijft willen we ons in 2022 ook blijven 

richten op deze projecten. Inmiddels hebben we al heel wat ervaring 

opgedaan in dit project en leert deze ervaring ons dat we meer mogen 

focussen op de begeleiding en voorbereiding van een project. De 

impact van deze projecten is groot en intens voor de kinderen, ouders 

én voor de vrijwilligers. En dat het leed van kinderen ons en onze 

vrijwilligers mag raken, staat buiten kijf. Maar onze taak is het om dit 

'raken’ ingebed te houden in begeleiding en ondersteuning vanuit 
Present.    

Doelen van Huis naar Thuis 

• In 2022 zijn 60 projecten gericht op klussen in huizen waar 

kinderen bij betrokken zijn, en zo hun leefwereld te kunnen 

verbeteren. Voor meer gedetailleerde projectomschrijving leest u 

het projectplan 'Van huis naar thuis 2022'.  

Actie Zomertas 

In de zomer van 2020 zijn we gestart met een zomeractie voor kinderen en gezinnen in armoede. 

Afgelopen zomer hebben we deze actie uitgebreid en werden er in totaal 175 tassen langs gebracht, 

en zo dus 175 gezinnen verrast met een tas vol praktische en zonnige cadeautjes. Daarnaast was de 

ontmoeting aan de deur een enorm waardevolle toevoeging. Even dat gesprekje over de kinderen, de 

lange zomer en 'hoe kom je die door?’ was laagdrempelig genoeg om te doen en tegelijk 
hartverwarmend voor die gezinnen waar weinig sociale contacten omheen staan.  

Het doel van deze tas is om een gezin te verrassen met een tas vol praktische en zonnige cadeautjes 

en een gezellige ontmoeting aan de deur. Via de betrokken hulpverleners kunnen deze gezinnen 

worden aangemeld en aangegeven worden wat het gezin nodig heeft. Veelal zijn dit gezinnen met 
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meerdere kinderen en worstelen zij met een krap budget. Vervolgens koppelt Present 

vrijwilligersgroepen aan de gezinnen. De vrijwilligers stellen een tas op maat samen en brengen dit 

langs bij de gezinnen. Elk jaar worden er meer gezinnen aangemeld. Vrijwilligers blijven vaak in contact 

met de gezinnen die ze hebben ontmoet en helpen waar nodig of doen samen gezellige dingen.  

Doelen Actie Zomertas 

• In 2022 ontvangen 175 gezinnen in armoede een zomertas en organiseren we waardevolle 

ontmoetingen tussen vrijwilligers en deze gezinnen. 

Sociaal tuinieren 

Present organiseert in het najaar van 2021 een pilot Sociaal 

Tuinieren. In 2022 willen we dit project verder doorzetten met 

de ervaringen die we ermee opgedaan hebben. Vijf tuinen van 

Rotterdamse ouderen krijgen een goede opknapbeurt in het 

najaar van 2021. De bewoners zijn door hun leeftijd niet meer 

in staat om zelf goed voor hun tuin te zorgen. Zij zijn wel 

betrokken bij hun tuin en genieten graag van het stukje groen 

voor of achter hun huis. Onder begeleiding van een 

professionele tuinarchitect veranderen de tuinen in een groene 

en fijne plek voor de bewoners. Vrijwilligers zorgen dat een 

wildernis van steen en onkruid verandert in een groene en 

duurzame oase met mooie planten en bloemen. Zo beleven de 

ouderen weer plezier aan hun tuin en wordt de stad bovendien 

een stukje groener. 

De vrijwilligers steken niet alleen hun handen uit de mouwen, 

zij zorgen ook voor gezellig sociaal contact met de oudere. Het 

project levert dus niet alleen een duurzame vergroening op, 

maar ook een grotere betrokkenheid van de oudere bij de 

samenleving en het gevoel mee te tellen. Juist dit gevoel van zingeving maakt het project sociaal. Het 

tuinieren is hierbij een nuttig middel. De biodiversiteit in de stad wordt bevorderd en het gaat milieu 

gerelateerde problemen zoals temperatuurstijging en wateroverlast tegen. De combinatie met ruimte 

voor ontmoeting en een fijnere leefomgeving voor ouderen, maakt dat we veel potentieel zien voor 

het succes van het project. 

Doelen Sociaal tuinieren 

• In 2022 zijn 10 tuinen van ouderen onderdeel van een sociaal tuinieren traject. Dit project werken 

we verder uit voor komend jaar waarin we gebruik maken van de ervaringen die we opdoen in het 

laatste kwartaal van 2021.  



18 

Jaarplan 2022 – Present Rotterdam 

 

Tandartsdag 

Kiespijn is een akelige pijn. Daar wil je het liefst zo snel mogelijk van af. Maar heel veel Rotterdammers 

kunnen door financiële problemen niet naar de tandarts. In 2021 is voor het eerst een Tandartsdag 

georganiseerd in samenwerking met stichting ANDERS 

Rotterdam, Fonds Bijzondere Noden, Dokters van de wereld en 

de Rotterdamse Tandartsvereniging. Present Rotterdam 

begeleidt in dit project de betrokken vrijwilligers en organiseert 

samen met stichting ANDERS de praktische zaken van het 

project. Vrijwilligers helpen om de mensen te ontvangen als 

gastheer- of vrouwen of door hen naar het de tandartspraktijk 

te brengen. Daarnaast zetten ook de tandartsen op die dag zich 

vrijwillig in. Op zaterdag 26 maart 2022 zal opnieuw deze dag 

georganiseerd worden. Voor meer gedetailleerde informatie 

hierover kunt u ons projectplan ‘De tweede Rotterdamse Tandartsdag’ nalezen.  

Doelen Tandarts dag 

• In 2022 worden 270 mensen geholpen aan hun gebit tijdens de tandartsdag 

• Tijdens de Tandartsdag zetten 50 vrijwilligers zich in als gastheer-of vrouw, chauffeur of tandarts. 

 

Huisraad voor de stad 

Het gebeurt heel vaak dat we het aanbod krijgen om een bed op te halen, een goede bank een tweede 

leven te geven of huisraad ergens op te halen en aan iemand te geven die dit heel goed kan gebruiken. 

Dat zijn zulke ontzettend mooie telefoontjes; dat is echt de krachten van ‘samen’. Tegelijk lopen we 
dan tegen twee grote uitdagingen aan; vervoer en opslag. Wij hebben geen loods waar we de 

spulletjes een tijdje kunnen stallen, én we hebben geen busje om de huisraad op te halen en te 

distribueren. Daarnaast is er ook mankracht nodig om de huisraad te beheren en te coördineren. Dit is 

iets waar we ook andere organisaties in de stad over horen en waar vanuit bijvoorbeeld de wijkteams 

weleens de vraag komt of wij hierin iets kunnen betekenen. 

Daarom willen we in 2021 onderzoeken hoe we hierin een goede modus kunnen vinden waarbij we 

niet concurreren met kringloopwinkels maar waar we het kapitaal wat aangeboden wordt niet laten 

vernietigen. Daarom richten we ons samen met Stichting ANDERS Rotterdam op bedrijven en winkels 

die hun goederen niet meer kunnen verkopen maar wel weg willen geven. We denken aan 

woonwinkels die hun showroommodellen een tweede leven willen geven of kluswinkels die een 

gordijnrails uit de verpakking niet meer kan verkopen. De uitdaging op het gebied van vervoe, opslag 

en coördinatie zijn groot, en daarom willen we een crowdfunding starten waarmee we de kosten 

hiervan kunnen dekken. Uiteraard gebruiken we ons netwerk en onze creativiteit om de kosten 

hiervan zo laag mogelijk te houden. In dit project zoeken we nadrukkelijk de samenwerking met alle 

relevante partijen, en dus hopen we eind van dat jaar ook een financieel haalbaar plaatje te kunnen 

schetsen.   
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6. Bijlage 1 Werkwijze Present Rotterdam 

Om een groep zo goed mogelijk te begeleiden en de impact van een project zo groot mogelijk te 

maken, volgen we de volgende stappen:  

Stap 1: Aanmelden 

Je wilt als groep iets gaan doen in Rotterdam! Meestal geeft een groep een datum en tijdstip door 

waarop ze aan de slag willen, en we reserveren deze datum in onze agenda’s.  

Stap 2: Kennismaken 

We ontmoeten (een deel van) de groep vrijwilligers en praten door over hun kwaliteiten en interesses. 

Door de aandacht hiervoor kunnen we een project gaan organiseren wat perfect aansluit op de groep 

en waarmee de impact op de stad zo groot mogelijk is. 

Stap 3: Matchen 

Met alle informatie over de groep en haar deelnemers gaan we op zoek naar een passende hulpvraag. 

Daarvoor werken we met een groot netwerk aan maatschappelijke organisaties die precies weten 

waar de hulp goed ingezet kan worden.  

Stap 4: Voorbereiden 

Samen met (een deel van) de groep bereiden we het project grondig voor. Dit doen we door elkaar op 

de projectlocatie te ontmoeten, te bespreken hoe de projectdag eruit ziet en wat daarvoor nodig is. 

Daarnaast ontmoeten we de Rotterdammer(s) waar we mee in contact komen tijdens het project. 

Hierbij is iemand van de groep aanwezig, de betrokken hulpverlener, de Rotterdammer waar we mee 

of voor aan de slag gaan en een medewerker van Present Rotterdam.  

Stap 5: Uitvoeren 

De dag van het project is aangebroken en we ontmoeten elkaar op de afgesproken tijd en plaats. Bij 

de start is de hulpverlener aanwezig bij zijn/haar cliënt(en), een medewerker van Present en uiteraard 

de groep vrijwilligers. Tijdens de verdere uitvoer is er altijd iemand telefonisch bereikbaar voor vragen.  

Stap 6: Evalueren 

Omdat wij het belangrijk vinden om te weten hoe het project is verlopen, hebben we achteraf altijd 

contact met de groep vrijwilligers en de hulpverlener. Ook vragen we na een tijdje naar de impact van 

het project op de cliënten om scherp te blijven of de hulp op de juiste plek terecht blijft komen.  

Stap 7: Terugkoppelen 

Present benadrukt het effect van de klus bij de groep. Bespreken mogelijke vervolginzet.  

Als een groep daadwerkelijk in beweging is geweest tijdens een project, stimuleren we dat zij die 

beweging voortzetten. Dit kan op veel verschillende manieren en daarvoor geven we de groep verdere 

input en gaan hierover met hen in gesprek.  

 


