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Voorwoord 
 

 

 

We zijn er op elkaar te helpen! ‘Present’ staat voor ‘omzien naar elkaar’. De missie van Stichting 
Present is concreet bij te dragen aan een samenleving waarin mensen het vanzelfsprekend vinden om 
iets te doen voor een medemens. 
 
Zomer 2013 was de start van het project Present West-Betuwe in de regio Culemborg / Geldermalsen / 
Tiel. In de daarop volgende projectjaren 2014 en 2015 hebben 
we stapje voor stapje onze organisatie en vrijwilligers netwerk 
verder opgebouwd waardoor we als Present inmiddels 
concreet iets toevoegen en een verschil maken. 
Inmiddels begint Present een begrip te worden, zowel landelijk 
als in de regio. Door hulpontvangers, vrijwilligers en 
maatschappelijke organisaties en hulpverleners wordt 
enthousiast gereageerd op de werkwijze van Stichting 
Present.  
 
 ‘Aanbodgericht’ 
 

Door het verbinden van deze vraag met groepen uit dit bedrijf 
en met andere groepen konden we talloze gezinnen helpen 
met een nieuwe start. Het leuke is dat een aantal van deze 
mensen zo enthousiast zijn over deze ‘noaboarschap’ dat ze 
zich zelf spontaan als vrijwilliger hebben aangemeld om op 
hun medemensen te helpen. Zo zien we een sneeuwbal op 
gang komen die nog lang niet is uitgerold! 
 
In de periode 2016 - 2018 gaan we verder met de lijn die we in de startfase (2013 – 2015) hebben 
ingezet: nieuwe groepen werven en inzetten in 100 concrete ‘noaboarschap’-ervaringen. Daarnaast 
blijven inzetten op het verder uitbouwen van ons netwerk in de regio West-Betuwe, vergroten van de 
naamsbekendheid van Present, van de prille Present-organisatie. Daarbij hoort ook een structurele 
inzet in het verder verstevigen van de financiële basis en begroting van Present. Hierin hebben we al 
een mooie weg afgelegd, maar ook nog een hele weg te gaan. Stapje voor stapje bouwen we verder! 

 

Bert Kreuze 

Voorzitter Stichting Present West-Betuwe 

 

 

 

 

 

 

 

Het Present kernteam in actie! 
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Hoofdstuk 1   Missie en doel 
 

1.1  Missie 
Stichting Present gelooft dat mensen bereid zijn om zich in te zetten voor de ander en de samenleving. 

De formule van Stichting Present legt verbinding en brengt mensen in beweging. 

 

 Missie: 
        Stichting Present wil een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen 

die daarmee geholpen kunnen worden. 
 

 

1.2  Visie 
Voor een samenleving is sociaal vertrouwen en verbondenheid tussen mensen, organisaties en 

instituties van groot belang. Present gelooft daarom in het mobiliseren en ontplooien van het sociale en 

morele kapitaal van de samenleving. Mensen hebben tijd, talenten en mogelijkheden ontvangen en 

hebben de maatschappij daarmee iets te bieden.  

 

Visie:  
        Stichting Present wil een beweging op gang brengen in de samenleving, waarbij mensen 

het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien. 
 

 

1.3  Doel 
In de visie van Present is de focus gericht op zorg voor de samenleving in een creatief samenspel van 

burgers, professionals en overheid. Binnen dit samenspel en met name in situaties van ‘sociale 

overbodigheid’ heeft vrijwillige, niet-geïnstitutionaliseerde inzet haar eigen kwaliteit en dynamiek. Vanuit 

deze samenwerkingsvisie verbindt Present zich met gemeentelijke overheden, woningcorporaties, 

kerken, bedrijven, maatschappelijke organisaties, verenigingen en andere sociale netwerken en 

organisaties.  

 

Doel: 
       1. Stichting Present wil vrijwilligersgroepen werven en begeleiden die zich inzetten voor 

medemensen die met deze inzet geholpen worden. 

       2. Daarbij wil Present deelnemers stimuleren om structureel betrokken te raken bij de hulp 

aan en inzet voor de medemens. 
 

 

Hierbij heeft Present per jaar inhoudelijke en kwantitatieve doelen en targets gesteld die in de 

navolgende paragraven verder worden uitgewerkt. 
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Hoofdstuk 2   Projecten 
 

2.1  Organisatie projecten 

Het werk van Present vindt grotendeel plaats langs de lijnen van groepsprojecten. Het doel voor 2016 is 

om 100 projecten te realiseren en geleidelijk verder te groeien naar 150. We streven naar gespreide 

inzet van groepen uit de diverse geografische subregio’s: Culemborg, Geldermalsen, Tiel en 

omliggende dorpen. Hierbij streven we naar een gelijkmatige spreiding tussen sociale en klusprojecten. 

Dit onder voorbehoud van de voorkeuren/wensen van de groepen. 

 

2.2  Werven van groepen 

Waar komen al die groepen vandaan? Hoe komen we met hen in contact? En hoe gaan we ze werven?! 

Hieronder ziet u een overzicht met de groepen die in 2014 en 2015 zijn ingezet met een indicatieve 

doelstelling van de groeidoelen die we daarin aan onszelf stellen. 

 2014 2015 2016 2017 2018 

aantal groepen/projecten: 36 82 100 130 250 

vaste vrijwilligers: 2 5 20 30 50 

2.3   Structurele opzet en professionele kaders 

 Present doet er alles aan om zuinig om te gaan met de tijd van deelnemers door die zorgvuldig en 

effectief in te zetten. Daarom professionele kaders. Zodat mensen elkaar ontmoeten en helpen op de 

juiste plek, het juiste moment. De deelnemende groepen zetten zich incidenteel in. Deze kaders moeten 

beantwoorden aan de volgende criteria die moderne vrijwilligers stellen: Afgebakend in tijd. Wanneer 

ben ik hoeveel tijd kwijt zodat het in te plannen is, moet op de goede plek terechtkomen. De moderne 

vrijwilliger wil er zeker van zijn dat de hulp echt betekend. 

2.4   JobGroups: stimuleren en activeren van werkzoekers 

Als Present willen we ons concept blijven vernieuwen en nauw aansluiten bij actuele behoeften en 

aanbod in de samenleving. In de regio West-Betuwe is – net als in de rest van Nederland – sprake van 

een hoge en groeiende werkloosheid. Present is in 2015 samen met Inloophuis Tiel gestart met een 

pilotproject met JobGroups-bijeenkomsten. Dit is een bijzondere vorm van een ‘Present-

ontmoetingsactiviteit’, waarbij de deelnemers elkaar als vrijwilliger verder helpen. De JobGroups-

ontmoetingen zijn bijzonder positief geëvalueerd door de deelnemers, Inloophuis en de Gemeente Tiel. 

In 2016 – 2018 streven we ernaar om 4 keer per jaar een JobGroups-cursus te organiseren. 

2.5  JobHulpMaatje Tiel 

Bij de JobGroups hebben we geconstateerd dat sommige deelnemers een extra steuntje nodig hebben 

om een baan te vinden. Aansluitend bij de Present-doelstelling om deelnemers van Presentgroepen 

meer langdurig en individueel te activeren, willen we proberen om er een kortdurend maatjesproject aan 
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te verbinden. Dit is een experiment en avontuur om te ontdekken hoe deze steun zal uitwerken, maar 

ook om te onderzoeken of en hoe deze combi bij Present past. 

2.6  Project ‘Jong & Oud 

Naast de doelgroep ‘werkzoekers’ wil Present zich komende jaren specifiek toeleggen op ontmoeting 

tussen de specifieke doelgroepen jongeren en senioren. Met het onderzoeksproject Jong & Oud - 

samen actief willen we ons nader toeleggen op samenwerking tussen en benutten van de eigen kracht 

en mogelijkheden van jongeren en ouderen. Het is een exploratief vooronderzoek naar kritische 

succesfactoren van de inzet van jongvolwassenen tbv praktische hulp aan ouderen. 

De projectdoelen zijn: 

1.   Verrichten brancheonderzoek: doelgroep-  behoeften- en stakeholderanalyse    

2.   Organiseren kleinschalige Jong & Oud pilotactiviteit die aansluit bij behoeften en mogelijkheden van 

doelgroep jongeren en ouderen    

3.   Formuleren van kritische succesfactoren – en vertaling hiervan in een concrete Jong & Oud-

vervolgactiviteit   
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Hoofdstuk 3   Organisatie 
 

 

3.1  Operationeel team  
De organisatie van Present West Betuwe bestaat uit een operationeel team van vrijwilligers die samen 

met de coördinator groepen werven en begeleiden. Inmiddels zijn zowel in Culemborg en Geldermalsen 

een operationeel team actief dat de inzet van groepen ondersteunt en begeleidt. In Tiel is Present een 

nauwe samenwerking gestart met de Kleding- en speelgoedbank Tiel e.o. (Klesteo) en met het 

Inloophuis Tiel. In 2016 zullen we deze netwerken en samenwerking verder uitbouwen. 

Het doel voor 2016 is om te komen tot 3 kernteams in de locaties Culemborg, Geldermalsen en Tiel die 

op locatie groepen kunnen ondersteunen.  

 

3.1  Vrijwilligers  
Present is een beweging van vrijwilligers die zich gesteund door een professionele coördinator inzetten 

voor kwetsbare medemensen. Hierin fungeert de coördinator/kwartiermaker als aanjager, 

kwaliteitsbewaker en procesbegeleider. Het is een constante uitdaging en spanningsveld in hoeverre de 

coördinator uitvoerende taken kan delegeren naar vrijwilligers zodat het werk van Present zo weinig 

mogelijk van de coördinator afhankelijk is. De volgende taken kunnen in principe door vrijwilligers 

worden gedaan (of: overgenomen): 

- Presentaties: de intake van groepen, aanbod helder krijgen, presentaties bij maatschappelijke 

organisaties. Ook hierbij geldt dat dit kan bij de ‘reguliere’ groepen, meer complexe groepen blijven 

bij de medewerker Werving en Presentatie. 

- Administratie bijhouden: digitale beheer van project- en relatiegegevens 

- Projectbegeleiding: projectbezoek, project opstarten en afsluiten, evaluatie met de groep, 

vervolgstappen uitzetten 

- Beheer website: stukjes tekst plaatsen op de website, bijhouden hoe goed we vindbaar zijn 

- Nieuwsbrief:  Eens in de zoveel tijd kan er een nieuwsbrief worden opgesteld en rondgestuurd 

- Facebook/twitter:  2 - 5 keer per week iets posten over projecten, reageren op posts  van anderen, 

het netwerk opbouwen via social media, gebruik maken van de beschikbare foto’s. 

In de huidige praktijk (opstartfase) worden veel van deze taken nog door de coördinator verricht. Met de 

groei van het vrijwilligersteam zal de rol van coördinator steeds meer een begeleidende en coachende 

rol vervullen. 
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3.3  Bestuur  
De organisatie wordt aangestuurd door een stichtingsbestuur die beleidslijnen uitzet, projectdoelen 

vaststelt en zorgt voor het aanschrijven van fondsen en binnenhalen van de benodigde financiële 

middelen. 

 

3.4   Samenwerking  

Om het organiseren en begeleiden van projecten zo goed mogelijk te kunnen doen, is het nodig dat we 

een goede relatie en samenwerking hebben met maatschappelijke organisaties. Hiervoor is een 

investering nodig, die zich op lange termijn terugverdient.  

- We moeten heel helder communiceren wat ons aanbod is richting de maatschappelijke organisaties 

en wat wij hierin van hen verwachten. Op basis daarvan kunnen we een samenwerkingsverband 

aangaan wat voor beide winst oplevert. 

- Samenwerking en ‘leren kennen’ werkt het beste door samen dingen te organiseren/doen. Vandaar 

dat Present het initiatief heeft genomen om in 2016 samen met partnerorganisaties een tweetal 

projecten te organiseren (waarin wij het initiatief/voortouw hebben genomen): 

o Pilotproject JobGroups-Tiel i.s.m. Inloophuis Tiel en de landelijke Stichting Encour 

o Onderzoekspilot ‘Jong en Oud – samen actief’ i.s.m. scholen, zorgcentra en de Brede School Tiel. 

 

3.5  Communicatie & Publiciteit 

Om breder draagvlak te krijgen in West-Betuwe, is het belangrijk dat iedereen ons weet te vinden. In 

2013 is een start gemaakt met het formuleren van communicatiedoelen en –strategie. Het zwaartepunt 

ligt hierbij bij: 

o Het regelmatig actualiseren van onze website www.presentwestbetuwe.nl 

o Onderhouden netwerk van warme relaties naar maatschappelijke organisaties, gemeenten, 

bedrijven en kerken. Hierin speelt de coördinator een centrale rol 

o Benutten van diverse social media (Twitter en Facebook) 

 

Communicatiedoelen: 

Hierbij willen we in 2016 het volgende bereiken: 

o Vergroten van de naamsbekendheid en logo van ‘Stichting Present’ als onmisbare schakel en 

enthousiaste + betrokken branchepartner is het sociale domein. 

o Door kwaliteit te leveren en onze adviserende rol m.b.t. het bereiken van kwetsbare 

doelgroepen hopen we in de toekomst financieel te worden ondersteund door de gemeenten in 

West-Betuwe.  

  

http://www.presentwestbetuwe.nl/
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gemeenten 
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Hoofdstuk 4   Duurzaamheid 
 

 

 

4.1  Financieringsmodel 

Het werk van Present wordt mogelijk gemaakt door verschillende geldstromen: lokale en landelijke 

fondsen, gemeenten (Wmo & leefbaarheidsbudget), ondernemers, scholen, kerken en particuliere 

sponsoren. De diversiteit in waarde die Present wil toevoegen komt in dit financieringsmodel tot uiting in 

de variatie in inkomstenbronnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2    Fondswerving 

In 2016 zullen we stevig moeten (blijven) inzetten op het vergroten van de lokale ondersteuning van de 

projectbegroting. Hierbij zijn er een viertal bronnen waarmee de financiële basis verder kan worden 

verstevigd: 

 ‘Present-vrienden’: opbouwen netwerk van particuliere sponsoren langs lijnen van Present-

groepen en kerkelijke achterban. 

 Gemeenten en woningcorporaties binden aan Present als onmisbare schakel. 

 Bedrijven: mvo-ondersteuning: gericht benaderen van bedrijven voor Mvo-activiteit met 

financiële vergoeding 

 Landelijke fondsen behoren  tot onze grootste ‘fans’. Door gericht benaderen van fondsen met 

concrete vernieuwings vraag kunnen we door de JobGroups- en ‘Jong & Oud’-pilot mogelijk 

weer nieuwe bronnen aanboren. 

 


