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VOORWOORD

Samen Present!

Voor u ligt het tweede jaarverslag van Stichting Present West-Betuwe. 2015 was een 
dynamisch jaar, waarin we veel vrijwilligers in actie hebben gezien om een medemens 
te helpen. Dit jaar zagen we een diversiteit aan projecten opbloeien. De gemene deler 
van alle Present-projecten is niet alleen de bereidheid tot maatschappelijke inzet, maar
ook een gemeenschappelijke ervaring dat je ‘ontvangt door te delen’. 

In totaal zijn dit jaar 82 projecten uitgevoerd door Presentgroepen in West-Betuwe, 
waarbij 493 vrijwilligers zich hebben ingezet en daarmee ruim 711 hulpontvangers van 
dienst zijn geweest. Hierbij hebben we een mooie groei doorgemaakt in onze 
naambekendheid en vrijwilligersnetwerk.

Opvallende ontwikkelingen dit jaar zijn:
- De groeiende inzet voor vluchtelingen
- De mooie groei van het concept Present-Flexteams
- De start van het ontmoetingsproject voor werkzoekenden: JobGroups

Met dit jaarverslag willen we u informeren over deze en andere ontwikkelingen van 
Present West-Betuwe in 2015. 
 
 Namens het team en bestuur van Present,
 
                   
                                                      
 Bert Kreuze, voorzitter
 Stichting Present West-Betuwe
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Statuten
Stichting Present West-Betuwe is op 14 mei 2013 opgericht en de werkzaamheden als stichting 
zijn per die datum gestart. De acte van oprichting is verleden door notaris mr. Ton. De statutaire 
vestigingsplaats is Culemborg. 

De stichting heeft als doelstelling om zonder winstoogmerk een brug te slaan tussen mensen die 
willen geven en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Stichting Present West-Betuwe 
is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 57987572.

Bestuur 2015
Bert Kreuze, voorzitter
Karen Vogelzan, secretaris
Gerrit Stam, penningmeester
Dicky Nieuwenhuis, algemeen bestuurslid
Paul Heesen, algemeen bestuurslid

Coördinator
Wim Althuis

Stichting Present West-Betuwe
Postbus 153, 4100 AD, Culemborg
tel. 06 15075802
info@presentwestbetuwe.nl
www.presentwestbetuwe.nl
KvK 57987572, Rabobank 124026192
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1.   MISSIE, AANPAK EN DOELSTELLINGEN 2015

Stichting Present heeft als missie een brug te slaan tussen mensen die willen geven en 
mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Vanuit dat doel
biedt Present een mogelijkheid voor West-Betuwenaren om
zich in te zetten in de samenleving van hun woonplaats.
Present wil bestaande of te vormen groepen uitdagen om zich
een dag(deel) in te zetten ten dienste van mensen die daar ook
daadwerkelijk mee geholpen zijn. Die inzet is een teken van
betrokkenheid bij de samenleving en het is bijzonder voor een
groep om dit samen te ondernemen. 

Werkgebied Stichting Present West-Betuwe

De aanpak van Present bestaat uit de volgende vier succesfactoren:

1. Het aanbod van mensen die zich in willen zetten staat centraal

Present begint bij het potentieel van mensen die tijd willen geven. De gever is de 
doelgroep. Door het aanbod centraal te stellen is Present geen nieuw 
hulpverleningsinitiatief maar een beweging van mensen die bereid zijn om zich in te zetten. 
Op basis van het aanbod van mogelijkheden en tijd, wordt een passend project gezocht. 
Belangrijk aspect is dat de vrijwilliger die hulp biedt veel kan leren van de positie van de 
hulpontvanger. Door het contact met de hulpontvanger ontstaat dikwijls het besef dat de 
positie van de hulpontvanger vaak niet door eigen keuze gekomen is.

2. De inzet regelen via maatschappelijke organisaties

De tweede kritische succesfactor van de werkwijze van Present West-Betuwe is dat het 
aanbod van de groep wordt ingebed in bestaande hulpverleningstrajecten van 
maatschappelijke organisaties. Zoals eerder genoemd, is Present geen hulpverlenende 
instantie en heeft zij geen aspiraties om dit te willen worden. Present biedt handen aan bij 
de maatschappelijke organisatie. Mensen die hulp nodig hebben kunnen zelf geen hulp 
aanvragen bij Present. De indicatie, wie hulp wel of niet nodig heeft, is de 
verantwoordelijkheid van de maatschappelijke organisatie. Het aanbod van Present blijkt 
goed aan te sluiten bij de ‘vraaggestuurde’ manier van werken van maatschappelijke 
organisaties en biedt mogelijkheden om mantelzorgers gericht te ondersteunen.

3. Werken volgens een structurele opzet en professionele aanpak

Present zet structureel groepen in die incidenteel
beschikbaar zijn. Er worden groepen ingezet, maar dit
zijn telkens andere groepen. Dit houdt in dat elke groep
opnieuw begeleid moet worden. Om de brugfunctie
tussen groepen vrijwilligers en maatschappelijke
organisaties structureel op te zetten zijn er
professionele kaders nodig. 

Deze kaders worden gekenmerkt door twee begrippen: kwaliteit en continuïteit.
De groepen die Present inzet, komen veelal bij kwetsbare en door het leven beschadigde 
mensen. Dit vraagt om professionele aansturing en begeleiding. Daarom heeft Present een 
team van mensen die de kennis en ervaring hebben die nodig is voor het begeleiden van 
groepswerk/vrijwilligerswerk binnen de context van de hulpverlening. 
Om de structurele stroom van groepen en dus de continuïteit van Present te kunnen 
waarborgen moet aan een aantal randvoorwaarden worden voldaan. Ten eerste zijn er 
netwerken nodig in de breedte van kerken en andere organisaties voor het aanbod van 
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groepen. Ten tweede is een netwerk nodig in de breedte van maatschappelijke organisaties
om het aanbod van groepen in te kunnen zetten bij mensen die daar echt mee geholpen 
worden.

4. De lokale initiatiefnemers

Een vierde succesfactor van Present is de inzet, kennis en ervaring van de lokale 
initiatiefnemers. De initiatiefnemers hebben vertrouwen opgebouwd binnen netwerken 
(kerken, studentenverenigingen, serviceclubs, locale overheidsorganen en 
maatschappelijke organisaties), waardoor het mogelijk is om mensen bij elkaar te brengen 
en te enthousiasmeren. Voor de toekomst is het essentieel dat binnen de organisatie van 
Present West-Betuwe mensen actief zijn die nauw betrokken zijn bij sociale vraagstukken 
in de stad en die kunnen inspelen op de ontwikkelingen. 

  >Voor 2015 was het doel: Present verbindt 60 vrijwilligersgroepen met 
hulpontvangers die met deze inzet geholpen zijn. 

Context

Stichting Present West-Betuwe is een zelfstandige stichting. Zij hanteert dezelfde formule 
als de inmiddels 70 andere stichtingen Present in Nederland. Alle hebben een verbinding 
met Present Nederland die lokale stichtingen ondersteunt en begeleidt.
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2.   BEGELEIDING GROEPEN

Stichting Present West-Betuwe heeft als kernactiviteit het begeleiden van groepen die bereid 
zijn om zich in te zetten voor een ander. Het meetbare resultaat van de inzet van Present is 
het aantal vrijwilligersgroepen dat zich heeft ingezet. In 2015 heeft Present 82 groepen 
ingezet waarin 493 vrijwilligers in totaal 711 medemensen hebben geholpen om een nieuwe 
start te maken of om persoonlijke aandacht en/of gezelligheid te bieden. In totaal zijn daarmee
1563 vrijwilligersuren gerealiseerd aan concrete maatschappelijke inzet en betrokkenheid.

Inzet Present 2015 %

aantal projecten/groepen 82  

aantal verschillende groepen 46  

aantal vrijwilligers 493 6

vrijwilligersuren 1563 19

aantal hulpontvangers 711 9

Groepen afkomstig uit:   

 - Culemborg 28 34

 - Geldermalsen 8 10

 - Tiel 5 6

 - Flex (mix v. plaatsen) 38 46

 - Omliggende dorpen 3 4

Soort groepen:   

 - scholen (MAS) 7 9

 - kerken 18 22

 - organisaties 7 9

 - politieke partijen 7 9

 - flex-team 43 52

  Soort projecten:   

 - klusactiviteiten 60 73

 - sociale ontmoeting 22 27

  Hulpontvangers:   

 - Culemborg 27 33

 - Geldermalsen 16 20

 - Tiel 39 48

  Hulpsituatie/doelgroep   

 - minima 19 23

 - senioren 13 16

 - vluchtelingen 24 29

 - gehandicapten 28 34
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3.  SAMENWERKING MET MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES  

In 2015 is verder gebouwd aan het netwerk van maatschappelijke organisaties waarmee 
Present West-Betuwe samenwerkt. Opvallend is de stijging van het aantal projecten met 
vluchtelingenwerk, dit hangt samen met enerzijds de groeiende instroom van 
vluchtelingen in onze regio. En anderzijds met de bezuinigingen van de beschikbare 
overheidsubsidie voor de huisvesting van vluchtelingen. Daarnaast was er een forse inzet 
en samenwerking met instellingen voor gehandicaptenzorg (intramuraal en ambulant).

Het kost veel tijd en energie om een organisatie op te bouwen, vooral in de plaatsen waar 
we een beperkte ‘natuurlijke achterban’ hebben. Daarom is dit jaar gericht geïnvesteerd in
versterking van net netwerk in Tiel en samenwerking met diaconale branchpartners 
(Inloophuis Tiel en Klesteo) en Geldermalsen (NPV). Er zijn samen met deze organisaties 
3 thema-avonden georganiseerd over Informele zorg en mantelzorg-ondersteuning.
 

Maatschappelijke organisaties 
waarmee is samengewerkt 

Aantal groepen 
ingezet*

 VluchtelingenWerk
 Prezzent / ’s Heeren Loo/vd Bent Stichting
 Maatschappelijk werk
 Diaconieën
 Inloophuis / Toon Hermans Huis
 Zorgcentra
 Klesteo

Totaal:

25
18
10
11
18
5
4

82

Present wil bruggen  bouwen met uiteenlopende organisaties en doelgroepen. Sinds 2015 
participeert Present in de volgende netwerken:

 Vrijwilligersoverleg Zorg & Welzijn Tiel 
 Stuurgroep ‘Actief in Tiel’
 Strategische overleg Zorg & Welzijn Culemborg
 Regiegroep Kerk & Vluchteling 
 Burgerplatform ‘Ieder mens telt’ (Culemborg)
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4.   Enkele highlights

Inzet politieke partijen

 Inzet van vijf lokale politieke partijen, een provinciale staten
fractie en parlementari ër in de aanloop van de Provinciale
staten verkiezingen.

De Tielse wethouder Henk Driessen 
komt de vrijwilligers aanmoedigen

Inzet voor vluchtelingen

 In 2015 zijn een aantal mooie projecten gedaan i.s.m.
VluchtelingenWerk om een aantal woningen woonklaar te
maken voor Syrische vluchtelingen gezinnen in Culemborg
en Geldermalsen. 

 Daarnaast was er een grote groep vluchtelingen uit Eritrea
die in Tiel een woonplek kregen, en Congolese vluchtelingen
die in Culemborg kwamen wonen. waarbij diverse Present-
(flex)groepen zich van hun beste kant lieten zien. Voorjaar 2015 volgde de betrokkenheid 
van Present bij huisvesting 3 Congolese gezinnen in Culemborg. Flex-groep hielp mee met 
opknappen woningen; een Presentgroep (uit de CGK-Kerk) kookte maaltijd bij aankomst 
van de gezinnen. Present mocht hierbij een (Engelstalige) Present-presentatie verzorgen 
voor de internationale delegatie (o.a. wethouder) die de gezinnen begeleid vanaf Schiphol.

 Sommige ‘nieuwe Betuwenaren’ doen graag mee met
Present om in het Flex-team mee te doen om zelf ook
medemensen te helpen.

 Veel kerken betuigen hun steun en zetten zich actief in voor
het steunen van vluchtelingen. In november organiseerde
Present een thema-avond ‘Kerk & Vluchteling’ samen met de
kerken in Culemborg die druk werd bezocht. Door 30
gemeenteleden werden in december cadeau-tasjes
ingezameld en uitgedeeld aan vluchtelingkinderen.

Samenwerking Kleding- & Speelgoedbank Tiel

 Een mooie ontwikkeling is de groeiende
samenwerking met diverse andere diaconale
initiatieven in Tiel, waaronder het inloophuis, de
NPV en met de Kleding- en Speelgoedbank Tiel
e.o. In onderlinge samenwerking worden plannen
gemaakt voor het houden van thema-avonden voor
kerken over ‘Omzien naar elkaar’. Verder kunnen
we samenwerken met de kledingbank met de inzet
van diverse vrijwilligers-groepen voor de kledingbank.
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Thema-avonden ‘Omzien naar elkaar’

 Mooie start van 2015 met thema-avond  ‘Omzien naar elkaar’ in
Tiel ism Inloophuis Tiel, Klesteo, NPV en inleider Esmé
Wiegman. In maart volgde een Zeer geslaagde thema-avond met
ca. 60 aanwezigen in Culemborg ism de Raad van Kerken en
o.a. het Alzheimer Café.

NL doet

 Een ander mooi project was de samenwerking met Prezzent en het Oranje Fonds met NL-
doet: met 3 busjes met in totaal 30 vrijwilligers (Ichthus-gemeente) en Prezzent-bewoners 
(met mentale/lichamelijke handicap) naar safaripark Beeksebergen. 

NonStop Present

 Op 5 en 6 juni hebben we met een groepje enthousiaste
vrijwilligers uit Tiel, Geldermalsen en Culemborg een
‘klusmarathon’ gehouden van vier achtereenvolgende
dagdelen. De beviel zo goed dat het flexteam daarna
wekelijks klusactiviteiten hebben uitgevoerd.

Start JobGroups

 Last but not least is Present gestart met sociale
ontmoetingsactiviteiten voor werkzoekenden in
samenwerking met Inloophuis Tiel en Stg. Encour.
JobGroups blijkt een geslaagd experiment met veel
waardering van alle deelnemers, waarvan de enkelen
moesten afbellen omdat ze al een baan gevonden
hadden. Het concept lijkt in een duidelijke behoefte te
voorzien. In aansluiting op de JobGroups is twee keer
een ‘Ww-café’-avond gehouden. Meer hierover in
bijlage III (projectverslag JobGroups 2015).                      JobGroups-deelnemers januari 
‘15
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5.  FINANCIEEL DRAAGVLAK

Stichting Present West-Betuwe wil vrijwilligers die zich inzetten ten dienste van mensen in 
kwetsbare situaties zorgvuldig begeleiden. Om dat te kunnen realiseren is er een 
professioneel kader nodig. Present West-Betuwe heeft afgelopen jaar toegewerkt naar een 
team van medewerkers die dit kader garanderen. Blijvende investering is nodig om ook in de 
toekomst kwaliteit te kunnen waarborgen. 

We bouwen aan plaatselijk financieel draagvlak, maar zijn tegelijk heel blij met de financiële 
ondersteuning van landelijke fondsen als het Oranje Fonds en Skanfonds. In het afgelopen 
jaar is er veel tijd gegaan naar het opbouwen van de netwerken, interne organisatie, het 
werven en begeleiden van groepen en het bouwen aan een netwerk van zowel vrijwilligers als 
maatschappelijke organisaties waar we het hulpaanbod uitzetten. 

Er is hard gewerkt aan het opbouwen van het lokale financiële draagvlak, door het actief 
benaderen van de politiek en onze gesprekken met wethouders in Geldermalsen en Tiel. Door
het verzorgen van presentaties bij lokale kerken, diaconale platforms, Rotary en buurtcentra 
en aanwezigheid op vrijwilligersmarkten en beursvloeren bouwen we aan een solide netwerk. 
Dit begint langzaam maar zeker haar vruchten af te werpen. In december werd Present uit de 
vele voorgedragen ‘Goede doelen’ door de PCBO-scholen in rivierenland gekozen als 
‘Kerstpakket-collecte doel’.  

De financiële basis onder het werk van Present West-Betuwe is gelegd door:
 Oranje Fonds 
 Skanfonds 
 Lokale fondsen
 Gemeente Culemborg
 Gemeente Geldermalsen
 Giften van kerken
 Giften van scholen
 Giften van particulieren

Dat dit een gevoelige afhankelijkheid is bleek dit jaar doordat een fondstoezegging van           
E 8000,- onverwacht wegviel. Gelukkig bleek de financiële veerkracht van de - nog jonge – 
organisatie sterk genoeg om deze tegenslag op te vangen.

Het blijft daarbij de uitdaging om als ‘organisatie in ontwikkeling’ voldoende financiële basis te 
ontwikkelen om de startfase te ontgroeien. Gezien de mooie stappen die hierin zijn gezet 
hebben we volle vertrouwen dat dit de komende maanden zal lukken. 

Samen zijn we Present: stap voor stap bouwen we verder!
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6. CONCLUSIE EN VOORUITBLIK 
  

Met dankbaarheid blikken wij terug op het
tweede projectjaar waarin de organisatie Present
West-Betuwe verder is gegroeid en opgebouwd.
Wat betreft het aanbod van groepen is het
voorzichtig begonnen dit jaar, maar we zijn
tevreden over de kwaliteit die we hebben kunnen
bieden en de positieve reacties van de
vrijwilligers: in de evaluaties geven zowel de
groepen als de maatschappelijke organisaties
ons een rapportcijfer 8,5! We verwachten dat hun
enthousiasme aanstekelijk is en naast onze PR
hun mond tot mond reclame haar werk gaat doen.

         Operationeel Team van Present West-Betuwe in actie
Voor het volgende projectjaar zijn er al een 
aantal contacten met verschillende groepen gelegd.. Wat betreft contacten met bestaande 
organisaties is het goed gegaan. Momenteel is de samenwerking tussen Present West-
Betuwe, verschillende maatschappelijke organisaties en met een eerste woningcorporatie 
positief. Vaak moest men wel even wennen aan onze nieuwe werkwijze, maar ook hier ging 
veel Present-reclame van mond tot mond. 

Diverse zorgmedewerkers zijn zo enthousiast waardoor ook anderen dat werden. Voor de 
komende jaren wil Present West-Betuwe haar contacten met de bedrijven en 
maatschappelijke organisaties verder uitbreiden en nieuwe contacten aangaan met andere 
woningcorporaties om onmiddellijk in te springen als knellende kwesties de hulp van Present 
kunnen gebruiken.

De werving van financiën was dit jaar een spannend avontuur. Dankzij de steun van fondsen,
particuliere giften en een ‘waarderingsubsidie’ van twee gemeenten kan Present West-Betuwe
haar werk doen. Ook hierin worden we verrast door spontane initiatieven uit de samenleving
die Present een warm hart toe dragen. Voor de toekomst blijft de verduurzaming met lokale
fondsen een belangrijk punt van aandacht.

Proces
Present West-Betuwe is op de goede weg, maar ze is er nog niet. Door de economische crisis
is het voor een startende organisatie niet gemakkelijk om structurele gelden te verkrijgen. 
Present West-Betuwe werkt aan een lokaal draagvlak. Dat houdt in dat ze de kosten van haar 
organisatie breed gedragen wil hebben. Met de ontwikkeling van ons nieuwe financieringsplan
2016 - 2018 werken we stapsgewijs naar een financieel geborgde stichting die werkt op basis 
van lokale samenwerking. Concreet houdt dit in dat Present gesteund wil worden door de 
gemeenten in de regio West-Betuwe, vermogensfondsen, kerken, bedrijven, particulieren en 
niet in de laatste plaats woningcorporaties. 

Er is voor deze maatschappelijke organisaties vanwege zowel economische, 
maatschappelijke als sociale motieven veel voordeel te halen uit de inzet van Present in West-
Betuwe. Zo kan Stichting Present de komende jaren zich verder ontwikkelen en voor nog meer
inwoners van West-Betuwe van betekenis zijn!

2015 was al met al een dynamisch jaar. Starten en pionieren, om in komende jaren vanuit het 
gelegde fundament verder te groeien. Investeren in de organisatie; investeren in contacten 
met woningcorporaties, gemeente West-Betuwe en andere maatschappelijke organisaties. En 
investeren in een stuk PR, zodat Present West-Betuwe nog breder bekend wordt in de regio.
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Bijlage I  -    Projectenoverzicht  2015 

datum activiteit hulpontvangers Maatsch. Organisatie

7-2-2015 praktische klus minima (via Kledingbank) Klesteo Tiel

10-1-2015 sociale ontmoeting bewoners met handicap Prezzent

2-1-2015 praktische klus: schilderen Eritrese vluchteling VluchtelingenWerk

19-1-2015 verhuisklus bewoners met handicap Prezzent

21-1-2015 verhuisklus bewoners met handicap Prezzent

30-1-2015 Maatsch. Stage bewoners met handicap Prezzent

21-3-2015 sociale ontmoeting Prezzent-bewoners Prezzent

14-2-2015 sociale ontmoeting Senioren SZC

12-1-2015 laminaatleggen Eritrese vluchteling VluchtelingenWerk

15-1-2015 sociale ontmoeting Werkzoekenden Inloophuis Tiel

22-1-2015 sociale ontmoeting Werkzoekenden Inloophuis Tiel

24-1-2015 praktische klus minima (via Kledingbank) Klesteo Tiel

24-1-2015 praktische klus Toon Hermans Huis THHT

23-1-2015 lampen monteren Eritrese vluchteling VluchtelingenWerk

23-1-2015 laminaatleggen Syrische vluchteling VluchtelingenWerk

29-1-2015 sociale ontmoeting Werkzoekenden Inloophuis Tiel

31-1-2015 sociale ontmoeting senioren met handicap StZDB

31-1-2015 schilderklus minimagezin ElkWelzijn

5-2-2015 sociale ontmoeting Werkzoekenden Inloophuis Tiel

10-2-2015 praktische klus Toon Hermans Huis THHT

12-2-2015 sociale ontmoeting Werkzoekenden Inloophuis Tiel

19-2-2015 sociale ontmoeting Werkzoekenden Inloophuis Tiel

26-2-2015 sociale ontmoeting Werkzoekenden Inloophuis Tiel

6-3-2015 laminaatleggen Eritrese vluchteling VluchtelingenWerk

10-3-2015 praktische klus minima (via Kledingbank) Klesteo Tiel

6-3-2015 lampen monteren Eritrese vluchteling VluchtelingenWerk

6-3-2015 lampen monteren Palestijnse vluchteling VluchtelingenWerk

14-3-2015 praktische klus bewoner met handicap Stg. Welzijn G'malsen

30-3-2015 tuinklus Congolese vluchtelingen VluchtelingenWerk

6-4-2015 praktische klus: schilderen bewoners met handicap s Heeren Loo

8-4-2015 koken / ontmoeting Congolese vluchtelingen VluchtelingenWerk

11-5-2015 helpen verhuizing bijstandsmoeder Gem.Culemborg

5-6-2015 NonSt.-Present 15.00 bewoners met handicap s Heeren Loo

5-6-2015 NonSt.-Present 19.00 seniorengezin/handicap JPvdBent Stg.

6-6-2015 NonSt.-Present 24.00 bewoners met handicap s HeerenLoo

5-6-2015 NonSt.-Present 10.00 Congolese vluchtelingen VluchtelingenWerk

6-6-2015 NonSt.-Present 11.00 Congolese vluchtelingen VluchtelingenWerk

12-6-2015 trap schuren minimagezin Diaconie Tiel

12-6-2015 laminaatleggen minimagezin Diaconie Tiel

19-6-2015 verfklus bewoners met handicap s Heeren Loo
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23-6-2015 verfklus bewoners met handicap s Heeren Loo

26-6-2015 verfklus - bijwerken bewoners met handicap s Heeren Loo

18-8-2015 plafond sauzen seniorengezin/handicap JPvdBent Stg.

12-8-'15 ontmoeting vluchtelingen Congolese vluchtelingen VluchtelingenWerk

13-8-'15 ontmoeting vluchtelingen Congolese vluchtelingen VluchtelingenWerk

12-6-2015 gordijnrails/laminaat minimagezin Diaconie Tiel

9-7-2015 verhuisklus Tiel minimagezin Diaconie Tiel

14-7-2015 verhuisklus Tiel minimagezin Diaconie Tiel

14-7-2015 tuinklus bewoners met handicap s Heeren Loo

25-8-2015 woonkamer behangen seniorengezin/handicap JPvdBent Stg.

21-7-2015 tuinklus bewoners met handicap s Heeren Loo

11-9-2015 kledingrekken monteren minima (via Kledingbank) Klesteo Tiel

16-8-'15 ontmoeting vluchtelingen Congolese vluchtelingen VluchtelingenWerk

17-8-'15 ontmoeting vluchtelingen Congolese vluchtelingen VluchtelingenWerk

19-8-'15 ontmoeting vluchtelingen Congolese vluchtelingen VluchtelingenWerk

27-8-2015 tuin Korenbloem 22 bijstandsmoeder Gem.Culemborg

26-8-2015 praktische klus seniorengezin/handicap JPvdBent Stg.

2-9-2015 praktische klus seniorengezin/handicap JPvdBent Stg.

24-9-2015 tuin Korenbloem 22 bijstandsmoeder Gem.Culemborg

25-9-2015 verhuisklus senior met handicap STMR / Soc.wijkteam

13/16-
okt'15

ontmoeting vluchtelingen taalklas vluchtelingen VluchtelingenWerk

13-9-2015 tuinklus Syrische vluchtelingen VluchtelingenWerk

13-9-2015 activiteit senioren dementerende senioren SZR, Ravestein

13-9-2015 ontmoeting vluchtelingen Syrische vluchtelingen VluchtelingenWerk

nov.2015 tasjesactie Gave vluchtelinggezinnen VluchtelingenWerk

2-10-2015 praktische klus Syrische vluchtelingen VluchtelingenWerk

2-10-2015 verhuisklus senior met handicap STMR / Soc.wijkteam

9-10-2015 praktische klus Syrische vluchtelingen VluchtelingenWerk

26-10-2015 schoonmaken thuiszorg-patiënt STMR / Soc.wijkteam

30-10-2015 inpakken/verhuizen alleenstaande bejaarde Motion

28-11-2015 schoonmaken Syrische vluchtelingen VluchtelingenWerk

dec.'2015 opruimen bewoner met handicap Stg. Welzijn G'malsen

27-11-2015 praktische klus Syrische vluchtelingen VluchtelingenWerk

28-11-2015 praktische klus Syrische vluchtelingen VluchtelingenWerk

dec.'2015 Maatsch. Stage senioren met handicap Stg. Zorgc. De Betuwe

17-12-2015 schilderklus Egyptisch gezin, handicap Diaconie Bethelkerk

18-12-2015 schilderklus Egyptisch gezin, handicap Diaconie Bethelkerk

19-12-2015 schilderklus Egyptisch gezin, handicap Diaconie Bethelkerk

22-12-2015 schilderklus Egyptisch gezin, handicap Diaconie Bethelkerk

23-12-2015 laminaatleggen Egyptisch gezin, handicap Diaconie Bethelkerk

29-12-2015 schilderklus Egyptisch gezin, handicap Diaconie Bethelkerk

29-12-2015 opruimen bewoner met handicap Stg. Welzijn G'malsen
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Bijlage II  -    Evaluatieverslag   

Jobgroups-Tiel 2015
    Coördinatoren:  Han van Peer & Wim Althuis

Inleiding
Steeds mensen raken hun baan kwijt en moeten op zoek naar nieuw werk. Kerken en inloophuizen zijn 
plaatsen waar werkzoekende gemeenteleden cq. buurtbewoners aanwezig zijn. Het concept ‘Jobgroup’ 
biedt een werkwijze waarmee werkzoekenden elkaar kunnen ontmoeten, steunen en (op weg) helpen om 
een nieuwe baan te vinden. Hieronder volgt een korte beschrijving en impressie met daarbij een beknopte 
evaluatie.

Het concept
Een Jobgroup is een gezellige ontmoeting met mensen die in
het zelfde schuitje zitten en die elkaar steunen en op weg
helpen om een baan te vinden. In kleine groepjes denken
werkzoekenden na over zaken als 'wat is mijn kracht?', 'wat
zijn mijn valkuilen?' en 'waar wil ik naar toe?' Daarbij is er
alle ruimte voor het uitwisselen van vacatures, sollicitatie-
ervaringen en luisteren naar elkaars verhaal. JobGroups-Tiel
is een gezamenlijk initiatief van Stichting Present West-
Betuwe en Inloophuis-Tiel.

Doelgroep
Het programma is gericht op werkzoekenden, mensen zonder baan, jongeren die (bijna) afstuderen, mensen 
die een ‘carrièreswitch’ overwegen. 

Programma
JobGroups is een gesprek- en trainingsprogramma van 7 stappen die voor werkzoekers van belang zijn om tot
een  bewuste keuze te maken. Bij elk thema is door de trainer/gespreksleider het onderwerp kort en krachtig 
ingeleid om de deelnemers te inspireren tot onderlinge uitwisseling en gesprek. Hieronder een weergave van 
thema’s en leiders in een schema. 

 

 1) Wie ben ik? 4) Wat wil ik? 
 2) Wat belemmert mij?   5) Wat zoek ik? 
 3) Wat kan ik?  6) Hoe kom ik over?  

   7) Dit ben ik!  

Aan de hand van aansluitende gespreksvragen is vervolgens in kleine groepjes doorgepraat over wat de 
deelnemers er ‘mee kunnen'. Het programma is uit de volgende onderdelen opgebouwd:

 9:45 Deur open; vrije inloop met koffie en thee
10:00 Welkom - introductie/kennismaking bijv. met icebreaker en een filmpje (10 min.)
10:15 Inleiding ‘Jobtalk’ - Een korte interactieve workshop/inleiding. 
10:30 Ontmoeting in kleine groepjes waarbij de deelnemers in groepjes van 3 tot 5 deelnemers aan 

de slag gaan het thema op de eigen situatie toe te passen. 
11:15 Afterparty: ruimte voor ontmoeting met gelegenheid voor 1-op-1 ontmoeting, voor het 

bespreken van CV’s en sollicitatiebrieven, voor het oefenen van sollicitatiegesprekken of om 
gewoon over het onderwerp door te praten.

Resultaten en ervaringen

In 2015 is twee keer JobGroups-cursus gehouden in Inloophuis Tiel. In totaal hebben zich 31 deelnemers 
aangemeld waarvan 28 mensen daadwerkelijk hebben meegedaan en die de cursus hebben afgerond. 
Tijdens de JobGroups hebben 3 deelnemers voor de slotbijeenkomst al een (betaalde) baan gevonden, en 
hebben evenzoveel mensen (geen definitieve aantallen bekend) kort na afloop een passende job gevonden. 
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Nog belangrijker dan de kale uitstroomcijfers is hoe de deelnemers het JobGroups-traject ervaren hebben en 
wat dit voor hen heeft betekend in hun ervaring van ‘werkeloos zijn’ en voor hun zoektocht naar werk. Na 
afloop hebben de deelnemers een evaluatie-vragenlijst ingevuld en was er een kort moment van plenaire 
terugkoppeling en terugblik. Hoe kijken ze terug op de 7 bijeenkomsten?

 Positief (5x) en nuttig ivm werk zoeken
 Erg positief (3x); positieve groep
 Het groepsverband, elkaar helpen, tips geven en ondersteunen.
 Op een prettige wijze aan het denken gezet
 Fijn, ondersteunend, vertrouwd. Nieuwe kennis en vaardigheden opgedaan.
 Feest van herkenning!
 Leerzaam en gezellig
 Positief, ruimte voor gesprek
 Nuttige plezierige bijeenkomsten
 Leuke bijeenkomsten met een net werkboek en een leuke groep cursisten

Wat hebben de deelnemers geleerd?
  

 Mezelf beter leren kennen (3x); dat ik meer in mijn mars heb dan ik dacht
 Het schema van kennis, ervaring, waarden, aanleg en vaardigheden
 Jezelf te blijven; hoe ik mezelf kan presenteren.
 Vragen te stellen, open op te stellen, vertrouwen.
 Handige tips gekregen,  bewustwording
 Focus op wie ik ben en niet wat een ander van mij verwacht
 Dat ik niet de enige ben die kwaliteiten heeft of ‘te oud’ is.
 Pitch was erg handig mbt complimenten/feedback en tips die we van elkaar kregen
 Hoe je een sollicitatiebrief en een cv schrijft
 Leer vertrouwen op mezelf; prioriteit en aandachtspunten bij solliciteren
 Mijn CV en brief verbeteren
 Hoe om te gaan met CV, Motivatiebrief en sollicitatie gesprekken voeren, kort en bondig iets over je 

zelf vertellen.
 Bekende stof; die even opgehaald werd
 Voor mij persoonlijk niet erg veel om dat ik al eerder in een outsourcing  traject heb gezeten.

Wat sprak het meest aan?
 De positieve insteek van de bijeenkomsten
 De groepsgesprekken
 De ervaringen van de groep
 De groep, feedback en ik vond het motiverend om werk te zoeken
 In groepjes onderwerpen  bespreken, mezelf onderzoeken, feedback geven en ontvangen.
 Elkaar ondersteunen en verder op weg helpen.
 Samen met je medecursisten het traject doorlopen. Elkaar enthousiast maken.
 Bijdrage van de werkgever en Werktop (Gemeente Tiel)
 Bewustwording van verschillende aspecten (kennis, ervaring, waarden, aanleg en vaardigheden)
 Het thema over wat ik kan, want daaruit had ik veel antwoorden
 Bespreking van cv en brief 
 Elevator Pitch 
 Tips en samenhorigheid
 Positieve uitstraling
 Samen met en voor lotgenoten (werkzoekenden) werken aan een beter zelfbeeld, presentatie en 

sollicitatie
 Het contact met medewerklozen
 Commentaren op mijn CV, Motivatiebrief en voeren van sollicitatie gesprekken.
 Praten met de groep waar aardige ideeën uitkwamen.
 Ook de kaartspelen vond ik wel erg nuttig

Wat het minst?
 Ik had meer verwacht van de ondernemer
 CV / brief beoordelen
 Kaartspel: klopte bij mij niet veel ven
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 Het ontdekken van mijn kwaliteiten en interesses zijn
 Onderwerp ‘wie ben ik’, voor mezelf weet ik heel goed wie ik ben
 Hoe kom ik over
 Geen (5x)
 Het filmpje van bijeenkomst 5  (omgangsvormen komen erg schools over)
 Bijeenkomst 6; presentatie
 Bijeenkomst 4; formuleren droombaan
 Voor mij was bijeenkomst 5 (‘wat zoek ik’) niet zo interessant, want ik weet wat ik zoek en wil, alleen je

komt niet zo gemakkelijk ertussen vanwege er weinig vraag naar is.

Waardering
Bij de evaluatie beoordeelden de deelnemers het Jobgroups-programma met een gemiddeld rapportcijfer 7.7. 
De beoordeling verschilt behoorlijk per deelnemer en per bijeenkomst, door het veschil in achtergrond, 
behoefte en persoonlijke leerstijl. Sommige deelnemers geven een erg hoge score aan de ontmoeting met de 
werkgever of aan de laatste presentatiebijeenkomst, terwijl andere deelnemers deze onderdelen als ‘minst 
leerzaam’ beoordelen.

Waardering cq opmerkingen mbt de gespreksleider: 

Goed; duidelijk; zeer toegankelijke en duidelijke presentatie; positieve instelling; met veel enthousiasme de 
groep begeleid (kan uwv wat van leren).  Groep goed begeleid; goede tips. Leuk & humor; goed voorbereid! 
Een plezierige rustige persoonlijkheid; positieve uitstraling; goed (2x), hij deed zijn stinkend best om zijn 
ervaringen met ons te delen. Vooral zo doorgaan!

Leerpunten 

 Hou JobTalk (inhoud) heel beperkt; de deelnemers leren het meeste van onderlinge contact.
 Probeer een strakke(re) planning/regie van de bijeenkomst na te streven
 Ik heb het gevoel dat veel zaken snel en algemeen ging. Ik zou meer in de diepte + breedte willen 

treden.
 Evaluaties aan eind van bijeenkomst 7 ter plekke laten invullen; nasturen geeft lage respons.
 Hou JobTalk (inhoud) heel beperkt; de deelnemers leren het meeste van onderlinge contact.
 Suggestie uit groep: meer opdrachten (ipv Jobtalk); altijd leuk!
 Genoeg tijd plannen voor voorbereiding, tafels/beamer klaar zetten
 Evaluatie inhoud: vooral interactieve opdrachten (dag 6 en 7) worden erg gewaardeerd

Vervolg

De meeste deelnemers – afhankelijk van het aanbod – zeker interesse hebben aan een vervolgprogramma. 
Maar als er een vervolg komt, wat zouden ze daar dan graag in terug willen zien?

 Ik sta open voor nieuwe dingen
 Ervaringen uitwisselen, netwerken
 De persoonlijke pitch veel meer verbeteren, voeren van goede sollicitatiegesprekken, en schrijven van

goede CV en motivatiebrieven.
 Meer uitwisselen met mede lot genoten (netwerken).
 LinkedIn-workshop: uitleg en opstellen van een profiel, het onderhouden en zoeken en ermee 

corresponderen.
 Regelmatige terugkomdag eens in de maand; met of zonder thema (11x)
 ‘Prettig gesprek’ met werkgevers (via Werktop)
 Hulp bij Twitter (installeren en gebruik)
 Werken aan persoonlijke uitstraling
 Tips hoe je met werkgevers in contact komt
 Oefeningen in gesprekken en presenteren en mijn kwaliteiten ontdekken
 Evaluatie met eventueel aanvullende tips. Benoemde onderwerpen opfrissen.

Aanbevelingen

De JG-pilot nodigt uit om het concept en programma verder te stroomlijnen, perfectioneren en uit te rollen naar
andere locaties. Bij de verdere uitrol van het project willen we leren van alles wat er in de pilotplaatsen 
bedacht en geleerd is. Hierbij kunnen de volgende tips worden toegepast:  

 Positieve reactie uit de groep op mogelijkheid van een ‘prettig gesprek’ met werkgevers (via werktop)
 Positieve reacties van deelnemers voor vervolgworkshop  ‘LinkedIn-profiel maken’
 Er was helaas geen respons op aanbod voor vrijwilligersactiviteit als afsluiting van de JobGroups
 Positieve reactie uit de groep op mogelijkheid van een ‘prettig gesprek’ met werkgevers (via werktop)
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 Aantal elementen toegevoegd: aanbod ‘terugkomdagen’, ‘Dress for Succes’ en aanbod 
vrijwilligerswerk 

 Aantal elementen weggelaten: werkveldentest; uitreiking certificaten (werd niet gemist)
 Ga zo door!

Wat heeft JobGroups voor jou betekend?

 Positieve oppepper
 Ik heb beter inzicht gekregen in wat de mogelijkheden zijn. En wat ik wil.
 Netwerk & betrokkenheid
 Enthousiaste mensen ontmoet waardoor je je niet alleen voelt in je zoektocht naar werk
 Het heeft me op het spoor gezet van actief werk zoeken
 Het heeft de motivatie in het leven verder versterkt 
 Stukje zelfreflectie
 We zijn allemaal samen; en samen staan we sterker!
 Heeft me meer zekerheid en veel inspiratie gegeven
 Lotgenotencontact: met name de herkenning van de situatie heeft mij erg geholpen.
 De thema’s hebben mij geholpen daadkrachtig te worden in het sollicitatieproces. Het waren 

opbouwende bijeenkomsten in een situatie waarin je je klein voelt.
 Ik voel me meer zeker om mezelf te presenteren en het heeft op mij motiverend gewerkt
 Ik heb aan deze bijeenkomsten meer gehad dan aan ondersteuning vanuit duur outplacementbureau
 Het heeft erg goed geholpen hoe ik verder kan komen bij solliciteren en het geeft mij zelfvertrouwen. 
 Dat ik in ieder geval de goede richting op ben! 
 Ik heb mijn netwerken uitgebreid. Kennis gehad om hoe om te gaan met LinkedIn. Mezelf kennen bij 

omgaan met andere mensen. Leren omgaan met derden, voeren van sollicitatie gesprekken. 
Schrijven van kort en bondige CV en motivatiebrieven. 

Resumerend

De JobGroups-pilot blijkt gezien de reacties goed aan te sluiten bij de behoeften van werkzoekenden in 
Tiel. Deze resultaten nodigen uit tot continuering en vervolg van het project in 2016. De werving van 
deelnemers is wel een aandachtspunt. Voor de tweede cursus waren er minder inschrijvingen dan voor de
eerste. Een derde cursus die voor eind 2015 gepland stond hebben we moeten uitstellen vanwege te 
weinig opgaven (het minimum aantal deelnemers is 8). 

Verder zet deze evaluatie ons aan tot bezinning over de aanvulling van JobGroups met: 

1.) Terugkom-bijeenkomsten aanbieden met verbreding en verdieping van de cursus. Aan de spontaan 
aangeboden workshop ‘Je LinkedIn profiel maken’ was bijvoorbeeld een duidelijk behoefte. 

2.) Een maatjesproject waarbij werkzoekenden die meer hulp/steun nodig hebben 1-op-1 kunnen worden
begeleid. Door de persoonlijke benadering tijdens de cursus voelen mensen zich niet alleen beter 
getraind maar ook beter begrepen, gewaardeerd en ondersteund. Een aantal zou (nog) meer 
geholpen kunnen zijn met een 1-op-1 begeleiding waar hier op een intensievere wijze aandacht aan 
gegeven kan worden.

Langs deze lijnen zullen we in 2016 t/m 2018 verder voortbouwen met het project JobHulpMaatje. 

Tiel,  januari 2016, Wim Althuis & Han van Peer
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Bijlage III 
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Jaarrekening 2015 (samenvatting)
Stichting Present West-Betuwe

              Balans  per 31 december  2015

Rekening Courant € 1.573 Kortlopende schulden € 6.816

Spaar rekening                     4.774 Reservefonds -462

rente 7

€ 6.354 € 6.354

              Resultatenrekening  2015

Inkomsten begroting 2015 werkelijk 2015

Landelijke fondsen € 15.000 € 16.250

Lokale partners                   13.000            5.000 

Kerken en particuliere                     6.500            1.150 

Lokale overheden                     4.500            2.000 

Woningcorporaties                     2.000  -    

Jobgroups Tiel                     8.500            5.276 

Ontvangen rente  -                     8 

            Totale inkomst € 49.500 € 29.684

Uitgaven begroting 2015 werkelijk 2015 

Projectmateriaal € 750 € 50

Kantoorkosten                     2.360            1.720 

PR en fondswerving                        750                 13 

Organisatiekosten                     6.240            5.661 

Personele kosten                   31.000          17.551 

Jobgroups Tiel                     8.500            5.276 

             Totale uitgaven € 49.600 € 30.271

Resultaat                       -100             -587 


