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Voorwoord 
 

Er valt een stilte. 

Hoe beschrijven we 2020?  

Hoe kijken we terug op een jaar waarin de wereld veranderde?  

We zuchten iets, denken aarzelend terug, mijmeren over een paar extra 

bijzondere projecten maar één ding staat vast: wat een bijzonder jaar was 

het! 

Het is een jaar geweest waarin we als team weer terug moesten naar de 

basis. Wat willen we nu echt bereiken? Wie willen we helpen en hoe gaan 

we helpen? Een uitdagende paradox: we mochten minder doen door de 

corona regels (kleinere groepen vrijwilligers en minder contact) terwijl de 

nood juist alleen maar groter werd Rotterdam. We ontvingen steeds 

meer zorgelijke telefoontjes van hulpverleners. Tijdens het voorjaar en 

het begin van de zomer kregen we ook ineens een grote piek in het 

aantal vrijwilligers die iets wilden doen. Absoluut fantastisch, maar wij 

hadden ook geen idee hoe we dit ‘coronaproof’ moesten gaan doen. 

De (veer)kracht en creativiteit van het team van Stichting Present 

Rotterdam heeft zich in 2020 bewezen. We hielden vast aan de missie en 

visie: ‘Een brug bouwen tussen mensen die willen helpen en die 

geholpen willen worden’. We hebben ons ingezet om samen met 

hulpverlening te kijken naar waar de nood het hoogst was en hoe we zo 

goed en veilig mogelijk vrijwilligers konden inzetten. Er werden 

bemoedigingsacties uitgewerkt, er zijn honderden ouderen voorzien van 

een leuk kaartje. Er werden wekenlang boodschappen gedaan voor 

kwetsbaren, de Voedselbank werd ondersteund, maar er werd ook nog 

steeds geklust bij kwetsbare gezinnen thuis. Samen met andere partijen 

startten we de Hulpkeuken010 en werden we mede-plaatscoördinator 

van het landelijke initiatief #nietalleen. 

 

Gedurende het jaar was veerkracht en flexibiliteit erg belangrijk. Elke 

maatregel zorgde ervoor dat we projecten hebben moeten aanpassen of 



4  

zelfs annuleren. Maar door alle positiviteit en intensief relatiebeheer zijn 

de vrijwilligers actief gebleven. Hulpverleners hadden het ook pittig. Door 

het verplichte thuiswerken was het niet makkelijk om goede hulp te 

bieden, maar samen zijn we eruit gekomen! Wat er ook uitspringt, zijn de 

sterke en vernieuwende samenwerkingen in de stad. We werkten meer 

dan ooit samen met collega-organisaties en er ontstonden nieuwe 

initiatieven. Door dit te doen hebben we elkaars krachten ingezet en nog 

meer kunnen bereiken voor de meest kwetsbare mensen in onze stad. 

Wat een bijzonder jaar was het! We hopen met dit verslag u daar een 

beeld van te geven. 

 

Hartelijke groet,  

Anna Tak (Interim-manager) Dirk Koppenol (Voorzitter) 

Bestuur: 

Dirk Koppenol, voorzitter 

Christiaan Schuurman, 

penningmeester 

Youri Gerverdinck, secretaris 

Heleen Belder, algemeen lid 

Paul van Rijswijk, algemeen lid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Team (gezamenlijk 2 FTE): 

Maaike van der Vlies, teamleider 

Cora van Veelen, coördinator 

Marit van den Brink, coördinator 

Michelle Lock, coördinator 

Anna Tak, tijdelijk teamleider 

Juliette van der Haar, vrijwilliger, 

groepenbegeleider 
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Wat doet Present? 
Stichting Present Rotterdam organiseert zinvolle vrijwilligers-

projecten voor groepen. Dit kunnen praktische projecten zijn, 

zoals het opknappen van een huis of een tuin, maar ook sociale 

activiteiten zoals koken bij de daklozenopvang of een dagje weg 

met ouderen of mensen met een handicap. 

Present maakt zo de verbinding tussen mensen die elkaar 

gewoonlijk niet zo snel zouden ontmoeten. We zorgen voor een 

ontmoeting tussen weerbare en kwetsbare inwoners. De 

vrijwilligers komen via Present “achter de voordeur” en ervaren 
hoe het is om iets te kunnen betekenen voor een ander. 

Iedereen kan “present zijn” met zijn groep collega’s, studenten, 

een kerk of gezin. Door het matchen van groepen aan een 

passende hulpvraag wil Present bijdragen aan een beweging in 

de stad waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden 

om elkaar te helpen en ondersteunen. 

En dat werkt. Met een presentproject komt er in één dag iets van 

de grond en ontstaan er ontmoetingen van blijvende waarde waar 

zowel vrijwilligers als hulpontvangers blij van worden. 

Maatschappelijke organisaties zijn hierin belangrijke partners. Zij 

geven aan wie er hulp nodig heeft omdat iemand weinig geld, een 

klein netwerk of een slechte gezondheid heeft. Zo komt de hulp 

terecht bij wie het nodig heeft. 
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Present zijn we samen 
…met maatschappelijke partners  
Een belangrijk element van de projecten die Present organiseert, is dat  

er professionele maatschappelijke partners betrokken zijn. Hiermee is 

Present een verlengstuk van de hulp die het maatschappelijk 

middenveld biedt in de samenleving. Elk jaar wordt er samengewerkt met 

ruim 60 verschillende organisaties. Hulpverleners kunnen een 

hulpvraag indienen bij de stichting voor hun cliënt. Bij een praktische 

vraag om hulp is een hulpverlener betrokken die weet wat de situatie van 

de hulpontvanger is. Deze hulpverlener biedt de nodige begeleiding aan 

de hulpontvanger. Present kan ingezet worden als interventieteam om 

een korte tijd ondersteuning te bieden met praktische klussen. Door de 

ruimte die dit letterlijk en figuurlijk schept, kunnen hulpontvanger en 

hulpverlener samen zich weer focussen op het hulpverleningsproces. Bij 

het organiseren van sociale activiteiten zijn ook zorg- en 

welzijnsorganisaties betrokken.  

Daarnaast zijn er ook andere partners uit het welzijns- en vrijwilligerswerk 

waarmee nauwe samenwerking is zoals: HipHelpt Rotterdam, Stichting 

ANDERS Rotterdam en Nederland Cares. Samen met HipHelpt Rotterdam 

was Present Rotterdam dit jaar plaatscoördinator voor het landelijke 

initiatief #nietalleen. Via dit initiatief kwamen veel nieuwe vrijwilligers in 

actie.  

Partners die in 2020 een hulpvraag hebben ingediend bij Present 

Rotterdam en waar vrijwilligers hebben kunnen ondersteunen, zijn 

bijvoorbeeld: Legers des Heils, ASVZ, Antes, Maaszicht, Thuis op West, 

Stichting Ontmoeting, House of Hope, Van Kansrijk naar Kansarm, Goud 

van Noord etc. 

We zagen dat ook hulpverleners in 2020 voor grote uitdagingen stonden. 

We zijn blij dat vrijwilligers konden ondersteunen en de hulp zo niet 

volledig stil hoefde te liggen. Hiervoor heeft Present Rotterdam ook 

zeker waardering ontvangen vanuit het maatschappelijk veld.  
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…met vrijwilligers  

Er is een grote groep 

vrijwilligers die zich graag 

wil inzetten, maar zich niet 

structureel wil of kan 

verbinden aan een 

organisatie. Present werkt 

samen met honderden, 

vaak jonge vrijwilligers, die 

via Present toch hun 

kwaliteiten en tijd kunnen 

inzetten.  

Via de unieke door Movisie erkende Presentmethode 

begeleidt Present al deze groepen van aanmelding tot project tot 

eventuele her-inzet. Hun talenten, mogelijkheden en tijd zijn het 

vertrekpunt van de projecten. Na aanmelding gaat Present samen met de 

groep op zoek naar een hulpvraag die bij hen past. Samen met deze 

vrijwilligers wil Present een 

beweging op gang brengen 

in de samenleving. De 

vrijwilligers zijn vaak gezinnen, 

studenten, leden van een kerk 

of sportvereniging of bedrijven. 
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Present in 2020 
Soms zichtbaar, maar meestal onzichtbaar werd er in 2020 door veel 

groepen hard gewerkt om Rotterdam leefbaar te maken. De inzet van 

alle vrijwilligers is zeer waardevol en onmisbaar voor het werk van 

Present. Veel ontmoetingen die tot stand werden gebracht, waren er 

zonder tussenkomst van Present niet geweest. In dit hoofdstuk zijn de 

resultaten in cijfers en impact in verhalen te lezen en blikken we terug op 

een tijd van coronamaatregelen.  

 

Projecten in cijfers  
In 2020 was het aanbod van vrijwilligers groter dan ooit. Vanwege de 

lockdown kreeg Present Rotterdam veel nieuwe en bekende hulp 

aangeboden. Het team heeft hard gewerkt om al deze vrijwilligers te 

koppelen aan Rotterdammers in nood en met succes! Er zijn 1541 

vrijwilligers actief geweest in 285 projecten. Gemiddeld gingen er per 

project 5,4 vrijwilligers aan de slag. Deze vrijwilligers hebben samen 

5800 uur gewerkt ten bate van ruim 3500 Rotterdammers die hulp 

konden gebruiken. Dit brengt het gemiddelde aantal vrijwilligersuren per 

project op 20,35 uur. 

 

In 2020 lag het aantal geplaatste  

vrijwilligers lager dan in 2019 

(1573), maar was er meer 

aanbod. Veel projecten moesten 

worden afgezegd in maart. In de 

zomer was er een enorme piek 

in aanmeldingen, maar kon niet 

al het aanbod gebruikt worden 

vanwege het gebrek aan 

organisatiecapaciteit.  
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Er zijn meer projecten uitgevoerd, zij het in kleinere groepen. Vanwege 

de maatregelen konden we helaas niet met grote groepen aan de slag. 

Een aantal vrijwilligers is voor een langere tijd actief geweest bij de 

Voedselbank en de duurzame supermarkt of zorgde wekelijks voor de 

boodschappen van een kwetsbare stadsgenoot. Hierdoor hebben zij 

relatief veel uren vrijwilligerswerk gedaan. Dit brengt het aantal 

vrijwilligersuren flink omhoog van 5177 in 2019 naar 5800 in 2020. 

Ook in 2020 waren er weer veel jonge en werkende mensen actief. In 

2020 zijn er veel acties uitgevoerd waarbij er pakketten werden 

uitgedeeld. Dit zijn projecten waarin relatief weinig tijd een grote impact 

gemaakt kan worden. Deze projecten zorgden voor een toename in de 

aanmelding van gezinnen. Zelfs de kleinste kinderen konden meehelpen 

bij bijvoorbeeld het samenstellen van een zomerpakket. Gezinnen maar 

ook studenten uit één huishouden waren voor Present makkelijker in te 

zetten vanwege de maatregelen.  

Ongeveer één derde van de 

vrijwilligers was student. 

Vanwege het gebrek aan fysiek 

onderwijs en mogelijkheden 

om iets te ondernemen, 

kwamen zij in actie om iets 

voor een ander te doen. Ook 

mochten we statushouders 

begeleiden, waren er een 

aantal bedrijven actief en 

konden we rekenen op de 

inzet van kerken. Individuen 

meldden zich bijvoorbeeld via onze website en Rotterdammers voor 

elkaar (Zorgzaam010.nl). 

 

(…) ‘Natuurlijk, je doet het in eerste instantie voor de ander, maar laten we 

wel iets doen wat je zelf ook echt leuk vindt om te doen. Want anders merkt de 

hulpvrager dat ook wel. Dus gebruik je talenten.’ (Vrijwilliger) 

Herkomst vrijwilligers

Studenten

Gezinnen

Particulieren

Kerken

Statushouders

Scholieren

Bedrijven
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Present zijn in coronatijd   
Het jaar 2020 was een jaar van veel schakelen. Ondanks de maatregelen 

was het zeer belangrijk dat het werk in aangepaste vorm door kon gaan. 

Present Rotterdam stond bijna wekelijks voor nieuwe uitdagingen, maar 

kon gelukkig snel schakelen. Nieuwe persconferenties zorgen voor 

nieuwe maatregelen. Gelukkig heeft de stichting een daadkrachtig 

bestuur. Er was er een goede samenwerking tussen team en bestuur bij 

het nemen van beslissingen. Present Rotterdam beschikt over een 

ervaren, sterk en stabiel team. Ondanks de bijna constante 

veranderingen in werkwijze bleef het team het werk goed uitvoeren. 

Thuiswerken was net als voor iedereen een uitdaging. De kinderen 

waren thuis, maar ook lagen er uitdagingen in het hebben van fysiek 

contact: wanneer ga je veilig op projectbezoek en wanneer kan het ook 

digitaal? Ook het werken met stagiairs of trainees was hierdoor lastig. We 

bleven nieuwe dingen bedenken en proberen. De creativiteit bleek ook 

aan het einde van het jaar niet op te zijn! Het motiveren van vrijwilligers 

om te zorgen voor kwetsbaren werd vooropgesteld en dat werd in alles 

duidelijk. In de zomer hebben we een nieuw administratiesysteem 

geïmplementeerd. SalesForce is voor Present Rotterdam een systeem om 

nog beter en sneller de impact van de projecten 

te meten. Door mee te denken en flexibel te 

blijven heeft Present Rotterdam in het 

afgelopen jaar veel goodwill gekweekt bij 

betrokkenen zoals hulpverleners, vrijwilligers 

en organisaties. De vrijwilligers zijn blij dat ze 

via Present echt iets voor een ander kunnen 

betekenen in deze tijd en blijven zich 

aanmelden. Uiteindelijk is onze werkwijze 

goed aangepast aan de omstandigheden en 

blijkt Present Rotterdam ook in crisistijd impact 

te kunnen maken in het leven van mensen in 

armoede, eenzaamheid of kampend met ziekte. 
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Van huis naar thuis  
Met steun van verschillende partners hebben veel huishoudens weer een 

thuis gekregen. In de praktische projecten worden huizen opgeknapt 

zodat gezinnen weer een fijne leefomgeving krijgen. De beginsituatie van 

de gezinnen is meestal schrijnend: betonnen vloeren, vervuilde kamers, 

afgescheurd behang en beddengoed met gaten. Diverse groepen 

hebben de kamers opgeknapt en nieuwe meubels in elkaar gezet. Dit 

deden ze niet alleen, hulpontvangers en hulpverleners hielpen mee waar 

mogelijk en hulpontvangers leerden zo ook hoe je nu eigenlijk moet 

behangen en verven. Veel kinderen hebben een fijne plek voor zichzelf 

gekregen waar ze zich terug kunnen trekken, huiswerk kunnen maken en 

even de problemen kunnen vergeten die spelen in het gezin. Ook durven 

zij hun vrienden weer thuis uit te nodigen zonder schaamte voor hun 

leefomgeving. De projecten hebben niet alleen impact op de mensen die 

geholpen worden, maar 

ook op de vrijwilligers die 

ondersteunen. Armoede 

komt zo heel dichtbij en 

het is fijn om een 

bijdrage te kunnen 

leveren aan het welzijn 

van een ander. 

  

(…)‘Het meest bizarre wat ik heb meegemaakt was een man die onder een 

viaduct woonde en daar een soort hutje voor zichzelf had gebouwd. Toen was 

er een woonboot geregeld voor hem en was ons gevraagd om te helpen 

verhuizen. Ja dat was toch wel echt een flinke verandering, en bizar dat zoiets 

bestaat: dat iemand geen geld heeft om een huis te betalen en dan maar in een 

soort hol gaat wonen.’ (vrijwilliger) 
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Hulpkeuken010  

Vanwege de lockdown in maart 

konden veel projecten geen 

doorgang vinden. We hebben samen 

met stichting ANDERS gezocht naar 

wat wèl kan. Van maart tot en met 

september hebben we met hulp van  

verschillende ondernemers 

hulpkeuken010 kunnen vormgeven. 

Kwetsbare mensen konden wekelijks 

een gezonde maaltijd ontvangen. 

Vrijwilligers hielpen vervolgens met 

de bezorging. De vrijwilligers die zich 

al hadden aangemeld, konden zich op 

deze manier toch via Present inzetten 

voor de stad. Er ontstonden blijvende 

contacten doordat mensen elke week 

bij hetzelfde gezin een maaltijd brachten.  

Ondernemers konden hun 

maatschappelijke 

betrokkenheid heel 

praktisch vormgeven. In 

plaats van hun personeel 

naar huis te sturen, 

konden ze zo een verschil 

maken in de levens van 

de hulpontvangers.  

(…)‘De client is al weken nuchter. Hij wil absoluut niet dronken zijn als er op 

dinsdag een vrijwilliger met een maaltijd voor de deur staat.’ (hulpverlener) 
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Presentjes uitdelen 
Voor veel kwetsbare gezinnen liepen 

de spanningen hoog op tijdens de 

lockdown. Present kon hierbij van 

betekenis zijn door op verschillende 

momenten luchtigheid, licht en plezier 

te brengen door het uitdelen van 

pakketten. In mei organiseerden we 

een moederdagactie waarbij er extra 

aandacht was voor 181 kwetsbare 

moeders. In de zomer bezorgden 300 vrijwilligers door heel Rotterdam 

zomertassen bij gezinnen in armoede. Samen met de hulpverlener 

konden deze gezinnen een aanvraag doen en werden alle wensen 

verzameld. Zo kregen alle gezinnen een pakket op maat. Er werd van 

alles weggegeven: van skeelers tot zonnebrand tot een gratis ijsje bij 

Bram Ladage. Al snel spraken de vrijwilligers over de hulpontvangers in 

termen als ‘mijn moeder’ en ‘ons gezin’; de betrokkenheid was groot. 

Met kerst is de actie herhaald, met nieuwe en bekende vrijwilligers. Juist 

in de donkere dagen was er behoefte aan contact. Niet alleen tijdens 

deze momenten werd er aan elkaar gedacht. Vrijwilligers brachten 

plantjes rond bij 320 kwetsbare ouderen in Rotterdam-Noord, er werden 

204 kaarten geschreven voor ouderen in verzorgingstehuizen en 

pakketjes uitgedeeld op 5 mei. Gezinnen in de crisisopvang ontvingen 

een knutselpakketje om zo samen met hun kinderen een beetje lucht en 

licht in de dag te brengen.  

De projecten rond maaltijden en presentjes hebben veel gebracht. 

Enerzijds hadden de vrijwilligers een signalerende functie. Zij zagen dat 

kinderen al weken in dezelfde kleding rondliepen of roken een vieze 

lucht in huis. Present koppelde dit terug aan de hulpverlener. Nadat de 

projecten stopten, bleven de vrijwilligers doorgaan. Een oudere dame 

werd bijvoorbeeld verrast met een taart op haar verjaardag! Het is fijn 

om te zien dat mensen echt willen omzien naar hun medemens.  
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Present in de media 
In 2020 is Present Rotterdam diverse keren in de lokale media zichtbaar 

geweest. Via video’s, krantenartikelen, radio en andere platforms mochten 
we vertellen over ons werk. Ook ontstonden er diverse nieuwe 

samenwerkingen onder andere doordat de coronamaatregelen vroegen 

om nieuwe manieren van werken. 

Communicatie en netwerk  

Niet alleen via de gevestigde media heeft Stichting Present 

Rotterdam zich bekend 

kunnen maken, ook via social 

media is de stichting actief. 

Ongeveer 1000 volgers 

krijgen bijna wekelijks een 

update van de projecten via 

Facebook en LinkedIn. De 

nieuwsbrief via e-mail werd 7 

keer verstuurd aan 608 

abonnees. 

Minister Hugo de Jonge ging 

als vrijwilliger op pad voor de 

kerstactie. Een bekend gezicht zorgt 

altijd voor een breed bereik en is een 

middel om aandacht te vragen voor 

ons werk.   

Wethouder Grauss feliciteerde ons in 

mei met het bezorgen van de 1000e 

maaltijd voor Hulpkeuken010 en 

zorgde zo niet alleen voor waardering 

maar ook publiciteit.  



16  

 
Via verschillende kanalen werden er mooie video’s verspreid van 
vrijwilligersprojecten. OpenRotterdam maakte een aantal video’s met 
interviews van vrijwilligers en hulpontvangers. Eén aflevering ging over 

hulpontvanger Vanita. Een aantal vrijwilligers van Present hielp haar met 

het inrichten van haar nieuwe woning. Ze heeft een tijd in de opvang 

gewoond, maar heeft uiteindelijk een eigen woning gekregen. Nu het 

huis is opgeknapt, mag haar zoontje weer bij haar komen wonen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Via het YouTubekanaal van Present Rotterdam en stichting ANDERS 

publiceerden we diverse video’s over de projecten. Ook haalde Present 

Rotterdam landelijke tv in het kader van de actie #nietalleen. In deze 

aflevering werd hulpkeuken010 uitgelicht. 

 

 

 

  

‘Hier veranderen de levens van mensen door de aandacht die je voor ze hebt.’ 
(vrijwilliger) 

https://www.youtube.com/embed/gWFppILI7p8?start=22&feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/-bC0okpla8E?start=28&feature=oembed
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Financieel 

 

Dit jaar is niet alleen voor de organisatie van projecten en hulpvragen 

een uitdagend jaar geweest, maar ook voor de financiën. Gedurende het 

jaar hebben we hard gewerkt om alle afgesproken doelstellingen te 

behalen met fondsen en organisaties. Dit is uiteindelijk gelukt. 

De grootste tegenvaller in 2020 was dat we minder steun kregen van 

bedrijven. Bedrijven steunen Present Rotterdam in ruil voor het 

organiseren van grote vrijwilligersprojecten bijvoorbeeld in het kader van 

MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen). Omdat dit budget 

niet uit een fonds of foundation komt maar vaak via HR was het niet 

mogelijk voor de bedrijven om vooralsnog te doneren. Door veel in 

contact te blijven verwachten we dat als de maatregelen versoepelen we 

in 2021 extra veel mogen organiseren. 

 

De tegenvaller hebben we opgevangen door een aantal acties: 

• Via Present Nederland was het mogelijk om een klein coronafonds 

aan te schrijven 

• Twee bedrijven hebben samen 3.000 euro extra overgemaakt 

• Er is NOW-steun aangevraagd bij de overheid 

• We hebben minder kosten gemaakt door het vele thuiswerken 

 

In 2020 hebben we geïnvesteerd in SalesForce. Al jaren was er een wens 

om een beter ICT-systeem te gaan gebruiken waardoor de 

administratielasten lager zouden worden en de impactmeting beter. 

Door samen met de vier andere grote Presentstichtingen over te gaan op 

SalesForce konden we de kosten laag houden en met gedeelde kennis 

het systeem goed uitbouwen. 

 

De overige financiële details kunt u terugvinden in de jaarrekening van 

2020. 
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Vooruitblik 2021  
 

Een beetje gespannen maar met veel frisse moed kijken we uit naar 

2021. We hebben de smaak van creativiteit en flexibiliteit te pakken. We 

beseffen ons keer op keer hoe belangrijk het is dat het werk doorgaat 

ongeacht de zoveelste aanpassing door maatregelen. 

De verwachting is dat armoede zal groeien in 2021. De Gemeente 

Rotterdam geeft aan te verwachten dat het aantal bijstandsontvangers 

zal verdubbelen. Doordat we meer thuis zijn, is een veilig en positieve 

leefomgeving belangrijker dan ooit. Eenzaamheid is een steeds groter 

probleem en de aandacht voor de ander begint te zakken. 

In 2020 is er veel geïnvesteerd in de relatie met bedrijven. Veel bedrijven 

dragen Present een warm hart toe en naar verwachting zullen er in 2021 

weer bedrijven aan de slag gaan. We merken dat het aanbod van 

vrijwilligers nog altijd groeit. Voor 2021 willen we graag een extra deeltijd 

coördinator aantrekken om de organisatie praktisch te ondersteunen 

zodat Present Rotterdam nog meer vrijwilligers kan begeleiden en zo 

mensen in nood kan ondersteunen. 

Met enthousiasme gaan we het nieuwe jaar weer in om samen met de 

vrijwilligers zoveel mogelijk mensen te helpen in stad. Door goed mee te 

denken met de groepen vrijwilligers zorgen we ervoor dat we met hun 

kracht en talenten hele toffe projecten kunnen organiseren. 

Het belangrijkste is dat we als team ook in 2021 vast willen blijven 

houden aan onze doelstelling. Samen willen we bijdragen aan een mooie 

stad waarin we teruggaan naar het ‘normaal’: omzien naar elkaar. 
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