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Beste lezer, 

 

Samen bruggen bouwen, samen Present zijn. Elkaar verder helpen in onzekere tijden. Het jaar 2019 ligt 

achter ons, een enerverend jaar. Weer is bevestigd: samenleven doe je niet alleen. Naast ons gewone 

werk gaven we veel aandacht aan het werven en begeleiden van jongeren die hun maatschappelijke 

diensttijd bij Present doen. Graag blik ik, namens het bestuur, kort met u terug op dit jaar.

   

Steun in crisis
Op het moment van schrijven, is ons land verwikkeld in een enorme crisis. Corona treft ons allen in meer 

of minder mate. Dat maakt mensen ook alert. Overal in het land willen mensen iets doen voor een ander. 

De Presentbeweging begeleidt velen van hen naar plekken waar die hulp nodig is. De effecten van de 

crisis zullen we langere tijd voelen, niet alleen op het gebied van zorg. Velen kunnen onze steun goed 

gebruiken. Werk voor Present om mensen met elkaar te verbinden.

 

Present blijft groeien
Nederland lijkt klein maar lokaal zijn er grote verschillen. De overheid onderkende dat gezien de transitie 

in de zorg en de bijbehorende decentralisatie in 2017. Sinds onze oprichting, in 2005, zijn we ons heel 

bewust van die lokale en regionale eigenheid. We zijn er zuinig op. Deze lokale haarvaten bepalen de 

vitaliteit van het hele lichaam. We zijn daarom blij dat er in 2019 weer een nieuwe stichting bijkwam in 

ons netwerk: Present Vlaardingen, opgericht met hulp van de nabijgelegen stichting Present Maassluis. 

Voorwoord door de voorzitter
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Daarnaast is er overal in het land - van Groningen tot Goes - interesse in Present. Samen maken we 

de balans op of er voldoende draagvlak is om een voorbereidingswerkgroep te vormen voor de start 

van een zelfstandige lokale stichting. Op dit moment begeleiden we meer dan tien plaatsen in deze 

oriëntatiefase. In 2020 of daarna hopen we daarvan de vruchten te plukken.

Flinke stijging hulp
Present Nederland ondersteunt het netwerk van 74 lokale stichtingen. We helpen aan de hand van tien 

diensten: van coaching en training tot hulp bij fondsenwerving. We ondersteunen zodat zij zich kunnen 

focussen op hun kerntaak: het faciliteren van waardevolle ontmoetingen. En dat waren er veel in 2019: 

maar liefst 48.500 vrijwilligers zetten zich in via Present. Opnieuw een stijging vergeleken met vorig 

jaar. Een fl inke stijging. Het bewijst de noodzaak van een professionele matchmaker, zoals Present, voor 

vrijwilligers en hulpontvangers in Nederland. 

Nabijheid niet vanzelfsprekend
Hoewel Nederland een dichtbevolkt land is, is nabijheid niet altijd vanzelfsprekend. Families wonen 

vaker op afstand, het aantal eenpersoonshuishoudens neemt jaarlijks toe. Ook sporten we steeds vaker 

solitair. Niettemin slagen we erin om op de vierkante meter maatwerk te bieden, dankzij technologie, 

slim ondernemerschap en een faciliterende overheid. De kracht van ons georganiseerde land is soms 

ook een zwakte. We hebben onze zorg zo goed georganiseerd dat het aantal loketten soms tot een 

doolhof leidt. Daar waar organisatie is, komen noodzakelijke regels en procedures. Deze kunnen danig in 

de weg zitten omdat een mensenleven zich niet laat protocolleren. Helaas geldt dit juist voor kwetsbare 

mensen, die we met onze vrijwilligers graag helpen.

De kracht van samen
Als het afgelopen jaar, en de recente Coronacrisis, iéts bewezen dan is het wel dat het ‘leven’ je als 

individu of als samenleving eenvoudig kan overvallen. Een verdrietige scheiding, onverwachts ontslag, 

een plotseling sterfgeval of een ziekte… En dan? Dan is er die ander, een schouder. Dan is er die 

buurvrouw die voor je kookt of het buurmeisje dat jouw kinderen uit school haalt. Als het goed is. En 

als dat niet meer vanzelfsprekend gebeurt, wat dan? Als het aan Present ligt, komt het nooit zover. Nu 

niet, morgen niet, nooit niet.

Samenleven doe je niet alleen. Dus mogen we als samenleving onze verantwoordelijkheid nemen om 

professionals in te schakelen als het protocol of het sociale netwerk niet voorziet. Doet u met ons mee?

Hartelijke groet,

Erik Dannenberg, 

Voorzitter Present Nederland
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Bouwen met jong en oud
  

We zijn Present op vele plekken in Nederland. Graag delen we hoe we er voorstaan. De financiële 

cijfers zijn vindbaar in het financiële jaarverslag. Hieronder delen we hoe we in de praktijk werken. 

Welke doelen we stelden en welke resultaten we boekten. Dat doen we aan de hand van de 

vier pijlers uit het strategische meerjarenplan Present Nederland 2018-2021. Die pijlers zijn: 

zelfbewust Present, de klant centraal, een brede beweging en een leer- en praktijkgemeenschap.

  
Zelfbewust Present
Doel is om onze stichtingen te helpen om hun werkwijze en impact helder en inspirerend uit te kunnen 

leggen en zo partners inhoudelijk en financieel aan zich te binden. In 2019 startten we met een aantal 

lokale impactstudies, dit als aanvulling op het eerdere IPW-onderzoek. We willen meer laten zien dan 

alleen de impact op de hulpontvanger en de samenleving. In 2020 gaan we daar mee verder.

  
De klant centraal
Ieder jaar houden we de Presentscan. Met deze scan monitoren we alle trends en ontwikkelingen binnen 

de Presentgemeenschap. De scan is vindbaar via: www.presentscan.nl. Uit de scan blijkt dat 100% van de 

stichtingen het belang inziet van versterking van de vrijwilligerservaring. In de zomer van 2019 startten 

we hiervoor een pilotproject. Negen lokale stichtingen volgen regelmatig training en intervisie om de 

vrijwilligerservaring lokaal beter in te vullen. De uitkomsten van deze ‘customer journey klas’ delen we 

in 2020 en 2021 in ons interne netwerk. Het gaat om leerpunten, successen, bloopers en ontwikkelde 

instrumenten en werkwijzen. We begeleiden alle stichtingen, zodat we eind 2021 ook daadwerkelijk als 

gehele netwerk een goede en effectieve klantreis voor onze vrijwilligers hebben. De pilotdeelnemers 

treden daarbij op als ambassadeurs van de optimale klantreis.

  

 

Present in woord, beeld en cijfers: 
doel en resultaat
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Een brede beweging
Meer landelijke en lokale bekendheid blijft onze uitdaging. Daarvoor trainen we lokale stichtingen. 

Landelijk, vanuit Present Nederland, waren we in 2019 aanwezig op een aantal festivals en evenementen 

om over Present en Jong Present te vertellen. We participeerden in de overheidspilot (proeftuin) voor een 

Maatschappelijke diensttijd (MDT) voor jongeren. Een succesvol project voor ons, verderop meer daarover.  

Daarnaast zetten we ons specifiek in om bedrijven te motiveren groepen collega’s via Present in te 

zetten voor hun kwetsbare naasten. Een aantal nieuwe landelijke partnerschappen is gesloten. Op basis 

daarvan gingen in 2019 meer dan 1.000 medewerkers via Present aan de slag. Daarnaast zijn er nog 

vele lokale spelers die zich met hun collega’s inzetten. Op alle plekken in het land is Present inmiddels 

partner voor bedrijven in het kader van maatschappelijk betrokken ondernemen.

Een praktijk- en leergemeenschap
Het netwerk van Presentstichtingen groeit, zo ook het aantal betrokkenen. Het aantal deelnemers aan 

trainingen, themadagen, intervisiemomenten en regionale overleggen neemt toe. Mooi om te zien dat 

collega’s elkaar weten te vinden en helpen. Present Nederland faciliteert hierin zodat elkaar ontmoeten 

en van elkaar leren op ontspannen wijze plaatsvindt. Dit geldt voor betaalde krachten, maar ook voor 

vaste vrijwilligers en bestuursleden. Met speciale aandacht voor een warm welkom voor nieuwe collega’s: 

vrijwilliger, bestuurder, mdt’er of betaalde kracht, jong of oud.

 

56 trainingen, 400 deelnemers

2 themadagen

2 Presentdagen

Besturendag

1 masterclass

Alle trainings- en toerustingsmomenten 

worden gemiddeld gewaardeerd met een 8,2

1560 adviesuren

Ruim € 400.000 binnengehaald 

specifiek voor lokale 

stichtingen Present 

Present Nederland in 2019



8      Stichting Present Nederland | Jaarverslag 2019

Veel nieuwe projecten en programma’s
De proeftuin Jong Present startte in 2018 en liep door tot begin 2020. Een groot programma met een 

rol voor 37 lokale stichtingen, die samen 151 trainees een MDT-plek boden. Andere projecten waren: 

 

Samen Ouder Worden 

  Een programma waarvan de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) penvoerder 

is en waar wij, samen met andere landelijke organisaties graag aan meewerken. Het doel is de waarde 

van oudere generaties door middel van vrijwillige inzet te versterken.

Niemand aan de kant

  Een project waarin we samen met lokale stichtingen inzetten op een sterkere binding met vrijwilligers, 

een groei in aandacht voor gelijkwaardigheid en wederkerigheid in gefaciliteerde ontmoetingen en 

impactmeting.

De Vrijwilliger Centraal 

  Een programma voor verbetering van training en toerusting van onze vaste vrijwilligers. Deze groep 

van zo’n 1.000 groepenbegeleiders, bestuursleden en administratieve krachten zijn van grote waarde 

om Present te kunnen zijn. We investeren graag in een warm welkom voor hen en in een goede 

toerusting.

  
Nieuw project uitgelicht: Maatschappelijke Diensttijd
Een in het oog springend nieuw en goedlopend programma is de Maatschappelijke diensttijd (MDT) voor 

jongeren, afgetrapt in september 2018. Present nam als landelijk netwerk een belangrijk aandeel in deze 

pilot, vormde een proeftuin. De overheid wil zo impact creëren bij jongeren, deelnemende organisaties 

en de maatschappij. Jongeren ontwikkelen vaardigheden, ontmoeten anderen en worden enthousiast 

over vrijwilligerswerk. We lanceerden www.bestevacatureever.nl om jongeren te enthousiasmeren voor 

een maatschappelijke diensttijd bij Present.
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Financiële positie Present Nederland
Present Nederland genereert inkomsten uit verschillende bronnen. De jaarlijkse bijdrage van 

lokale stichtingen vormt hierin de stabiele factor. Dit dekt echter maar een deel van de kosten 

van Present Nederland. De inkomsten vanuit fondsen, overheden, bedrijven en particulieren zijn 

hard nodig om die kosten te dekken. Het structureren van de inkomsten blijft een uitdaging en 

vraagt permanente aandacht, zeker nu in tijden van Corona een aantal zekerheden wegvallen. 

Meer cijfers en achtergrondinformatie is vindbaar in het fi nancieel jaarverslag.

Jong Present met impact
Bij 37 lokale stichtingen konden jongeren terecht voor een traineeship in het kader van hun MDT. Dit 

onder de noemer ‘Jong Present’. Meer dan 150 jongeren maakten daar dankbaar gebruik van én werden 

enthousiast. Zij kregen ook de opdracht anderen te enthousiasmeren. Dat lukte! Gemotiveerde trainees 

wisten ruim 3100 jongeren te bewegen om zich in te zetten via Present.

We zijn trots op de opbrengst van Jong Present. We begeleidden 151 trainees tussen eind 2018 en 

begin 2020. Samen zetten zij zich ruim 20.000 uur in. De jongeren werkten aan eigen doelen, volgden 

trainingen en voerden taken uit die bij hen passen: van maatschappelijke projecten tot vormgeving en 

logistiek. De jongeren leerden veel nieuwe vaardigheden en ontwikkelden zich sterk op het persoonlijke 

vlak tijdens de MDT. 100% van deze jongeren raadt Jong Present aan. 1 op de 3 blijft betrokken als 

vrijwilliger. We gaan dan ook zeker door met Jong Present! De beoogde impact op jongeren, Present 

en de maatschappij is meer dan gerealiseerd. Komende twee jaar krijgt Jong Present een vervolg, de 

ambitie is om dan nog eens honderden trainees een plek te bieden.
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Dienstverlening Present 
in feiten en cijfers

Advies en ondersteuning 

en

ont

PR en 

Inkomstenwerving

Tien diensten
 

Present Nederland ondersteunt het netwerk van lokale stichtingen. Dat doen we met tien 

diensten. Elke dienst kent een basisniveau. Vinden we veel aanvullende financiering (veelal in 

projectvorm), dan verrichten we aanvullend werk. Graag lichten we de belangrijkste activiteiten 

op deze tien diensten in 2019 kort toe: 

 1   Advies en ondersteuning

  1560 uur advies, ondersteuning en begeleiding op maat door regio-adviseurs aan lokale 

stichtingen, dit staat nog los van specifieke projectbegeleiding.

  14 plekken waar de stichting in de voorbereidingsfase/verkenningsfase zit en waarvan 

 1 inmiddels is opgericht: Present Vlaardingen.

 

 2   Training en toerusting

 56 trainingen (basis en verdieping), waarvan 13 trainingen voor MDT-trainees. 

  1 masterclass fondswerving. Ontwikkeling van digitaal materiaal voor lokale vrijwilligers. 

Aantal deelnemers: meer dan 400 en gemiddelde beoordeling door cursisten: 8,2

 

 3   Ontmoeten en delen 
  Presentdagen met 245 bezoekers, regionale overleggen met coördinatoren, regionale 

overleggen met bestuursleden, Present Besturendag (84 aanwezigen)

  Doelen: elkaar ontmoeten en samen ontspannen en ontdekken.

 Beoordeling Presentdagen: 8,1. Beoordeling Present Besturendag: 7,9

  

 4   Kenniscentrum

  Kennis verzamelen, bundelen, ontwikkelen. Informatievoorziening via Presentnet, 

kenniskringen (thema’s), bijeenkomsten en info voor vrijwilligers.

 

  5   PR en communicatie

  Landelijke én lokale aandacht. Uitleg over impact van Present op vrijwilligers, 

hulpontvangers en de samenleving.

 

 6   ICT

  Analyse van uitdagingen voor netwerk van Present.

 Voorbereiding aanstelling tijdelijke projectleider ICT in 2020.

 

 7   Inkomstenwerving 

  Advies, ondersteuning, toerusting richting lokale stichtingen. Met name groei in 

partnerschappen met bedrijven, landelijk en lokaal. Werving van financiën voor Present 

Nederland en lokale stichtingen. Ruim 400.000 euro voor de stichtingen.
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Representatie

 

 8   Representatie en relaties

  Binding van bedrijven aan Present: aangaan van partnerschappen met bedrijven 

 op landelijk niveau, met inzet van meer dan 1.000 medewerkers in het hele land. 

 Zoektocht naar meer samenwerking met o.a. Tijd voor Actie, SchuldHulpmaatje 

 en HipHelpt.

  

 9   Bewaking en beheer van formule

  Al 15 jaar Present in Nederland, in 2021 zullen we dat vieren. Daarbij moeten we onze 

drijfveren, kernwaarden, de uitgangspunten van onze werkwijze en samenwerking blijven 

bespreken met de nieuwe generatie betaalde krachten, bestuurders en vrijwilligers.

 

 10   Innovatie en ontwikkeling 

  Innovatie: vernieuwing in onze vaste werkwijze, in de wijze van vrijwilligerscontact 

 en vernieuwd gebruik van de lesmethode Onze school is Present. 

 Innovatie in uitleg en analyse van de impact van het werken via Present. 

Aandacht
Vanuit Present Nederland hebben we blijvend aandacht voor waardevolle ontmoetingen. Daarom kregen 

de uitgangspunten, gelijkwaardigheid en wederkerigheid, veel aandacht in trainingen en bijeenkomsten, 

juist omdat hierin de kracht zit om waardevolle ontmoetingen te creëren. Daarnaast was er veel focus op 

de versterking van de vrijwilligerservaring.
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Trends en ontwikkelingen 
in het netwerk

Uitkomsten Presentscan

Waar zijn we trots op met z’n allen en wat frustreert ons? Hoeveel vrijwilligers zetten zich in 2019 in 

via Present? Boren we nieuwe groepen vrijwilligers en financiers aan? En wat zijn de uitdagingen 

voor 2020? De Presentscan toont het. Het is de jaarlijkse scan die alle trends en ontwikkelingen 

binnen Present monitort. Dankzij een goede respons geeft de scan een representatief landelijk 

beeld.

  

Matches: van koffie tot kerstengel
We zijn van oudsher Present met praktische projecten: het 

opknappen van een huis of tuin en sociale activiteiten zoals een 

uitje naar de kerstmarkt of Apenheul met eenzame ouderen. In 

de loop der tijd ontwikkelden we ook andere activiteiten. Zoals 

de zomer- en kerstpakkettenactie waarbij een groep (gezin, 

bijbelkring, collega’s of college van B&W) samen een pakket 

samenstelt voor een gezin in armoede. Zo organiseren we nu 

ook kerstengelenacties, koffiemomenten, zangavonden of 

maaltijden waarbij statushouders/nieuwkomers en Nederlanders 

elkaar ontmoeten. We faciliteren maatjesprojecten (zoals 

taalmaatjes) en tijdelijke netwerken rond kwetsbare mensen.  

Stuk voor stuk activiteiten waarbij Present de match verzorgt en 

waardevolle ontmoetingen tot stand komen. De scan toont nu wat we precies organiseren.

Present Nederland in 2019

48.500 vrijwilligers

74 Present stichtingen

11.000 projecten

185.000 uur inzet

n praktische projecten 

n sociale activiteiten

n andere projecten 

40% 

27% 

33% 

Vrijwilligers: meer scholen en bedrijven
Zo’n 48.500 vrijwilligers zetten zich in 2019 via Present in 

via 11.000 projecten en activiteiten. Dit betekent 185.000 

uur vrijwillige inzet. Dit aantal uur is nog exclusief de 

inzet van vrijwillige groepenbegeleiders, bestuursleden 

en andere vaste vrijwilligers. Naar schatting zette 47% 

van al deze vrijwilligers zich in 2019 voor het eerst in 

via Present. Het aantal vrijwilligers groeide, waarbij we 

ook een wijziging zien in de herkomst van groepen. Zo 

steeg het aandeel groepen vrijwilligers vanuit bedrijven 

en scholen.   
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Herkomst hulpontvangers 
Veel hulp via Present komt ten goede aan mensen met een beperkt sociaal netwerk, onvoldoende 

gezondheid en financiële middelen om zelf verandering te brengen in de ontstane situatie. Mensen met 

een verstandelijk, psychische of lichamelijke beperking, eenoudergezinnen en thuiswonende ouderen 

vormden de grootste groepen hulpontvangers.  

Groepen ontvangers % in 2019 % in 2018 

Thuiswonende ouderen 21 16 

Ouderen in verzorgingshuis 15 17 

Mensen met een verstandelijke,  22 23

psychische of lichamelijke beperking 

(Eénouder) gezinnen met thuiswonende kinderen 22 20 

(Ex) dak- en thuislozen, verslaafden 5 6 

Vluchtelingen / nieuwkomers 8 10 

Overig  7 8

Aan welke groepen ontvangers kwam de vrijwillige hulp ten goede?

Aandachtspunten: werkdruk en vaste vrijwilligers
57% van de coördinatoren geeft aan de werkdruk te hoog te vinden. Er ligt te veel werk en er is te weinig 

capaciteit om alles op te pakken. Deels is dit te verklaren door een gebrek aan voldoende financiële 

middelen, deels ook door een gebrek aan voldoende vaste vrijwilligers zoals groepenbegeleiders. 

 

Kijk voor de volledige scan op www.stichtingpresent.nl/presentscan
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“Ik wil jullie meenemen in het verhaal van Jaap. Dat jullie Jaap leren kennen zoals ik hem leerde 

kennen. Jaap is een typische salesman. Je kent dat wel: gladde jongen, zaakjes goed voor elkaar, 

werkt bij een goedlopend bedrijf. Iemand die het “allemaal wel even regelt”.

 

Jaap heeft een goed hart. Bij een tijdcollecte voor Present in de kerk, denkt hij: het wordt toch wel 

tijd dat ik mij maatschappelijk ga inzetten. Dus Jaap schrijft zich in en komt terecht in een flexgroep. 

Een groep met een stel mannen van gelijkgestemde achtergrond. En zij gaan samen een verhuizing 

doen. Schouders eronder, verhuizen.

Zogezegd, zo gedaan: verhuisdozen geregeld, een wagen om te rijden, alles in kannen en kruiken.

 

En op de ochtend van het project… Je raadt het al… geen Jaap.

Geen Jaap?! Dan kun je denken: als vrijwilligers niet willen, dan komen ze maar niet, zo simpel is dat. 

Maar ik denk: ja, dat kan ik niet over mijn kant laten gaan. Dus ik bel hem en zeg: “Nou Jaap, wat is 

dit? Je zou hier zijn en je bent er niet…”

 

Jaap voelt zich “zó schuldig, echt!” Hij komt met duizend excuses en hij gaat het goedmaken.

 Een maand later krijg ik een telefoontje. Het is Jaap: “Joh ik heb er nog eens over nagedacht, ik voel 

me er nog steeds heel vervelend over. Ik kom met mijn hele salesteam en we gaan een project doen!”

 

Dus ik zoek een leuk project, bel wat hulpverleners. Uiteindelijk vind ik een match met een 

oudere mevrouw die begeleid wordt door iemand van Veens, de lokale welzijnsorganisatie. De 

hulpontvangster woont in een volksbuurt en heeft een verwilderde tuin vol puin. Laten Jaap en het 

salesteam nu net graag een tuinproject willen doen. Een match.

Er is even geen groepenbegeleider beschikbaar, dus ga ik er zelf maar heen. Geen probleem, doen 

we ook allemaal gewoon als Presenters.

 

Een verhaal uit de praktijk: 
“Wij gaan dit regelen, wij gaan dit doen”

Begin 2020 wint Present Veenendaal 

de bokaal voor BruggenBouwer 

van het jaar. Coördinator Henriëtte 

de Man vertelt het verhaal van een 

vrijwilliger die in eerste instantie 

niet thuis geeft, maar gaandeweg 

steeds meer Present is.
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Zit ik daar met de hulpverlener aan de koffie bij de hulpontvangster thuis. We wachten en wachten. 

Je voelt hem al aankomen… Geen Jaap.

 

Dus ik bel hem: “Jaap, hoe kan dat nou? Je zou hier toch zijn?!” Veel excuses, hij “laat gelijk alles uit 

zijn handen vallen” en “ik maak wel even een gaatje in mijn agenda”. 

Enfin, wij nemen maar even een tweede bakje koffie want: “Ja hij komt er echt aan hoor mevrouw.”

En daar is Jaap. Eén en al drukte. “Nou hop, laten we maar even gauw… Eh ja leuk dat ik hier mag 

zijn. We gaan ’t wel ff doen. Laat me die tuin maar even kijken.” Hij is hier en hij is daar.

Wij lopen de tuin in, een kale plek met een hoop puin van stenen, en ik denk: “Hoe krijg ik Jaap nou 

hier, aan de slag?” Jaap is ondertussen overal. Kletsend, kijkend. Niet meer stil te krijgen.

Ten einde raad vraag ik aan de hulpontvangster: “Mevrouw, wilt u wat vertellen over uzelf en over 

de tuin? Hoe het zo gekomen is?”

 

Jaap: “Wij gaan dit regelen! Wij gaan dit doen!”
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En mevrouw vertelt, ze woont al rustig in een bejaardentehuis samen met haar man, maar vorig jaar 

overlijdt hij. Daarna wordt haar dochter ziek, kanker. En ook zij overlijdt en laat daarbij een dochtertje 

van 8 jaar achter, alleen. Dan besluit oma uit het bejaardentehuis terug te keren. Ze verhuist naar het 

woonhuis van haar overleden dochter en zorgt op haar oude dag voor haar 8-jarige kleindochter.

 

Jaap valt stil. Heel stil. Ontroerd. De tranen schieten in zijn ogen en je ziet echt: pfff.  Hij weet het 

even niet. Stilte.

Vervolgens, ik denk wel een minuut of 10, staat hij daar met zijn hand op de schouder van de bejaarde 

dame en hij is vastbesloten: “Wij gaan dit regelen! Wij gaan dit doen!”

En ik sta daar, met mijn Present en mijn formuliertjes, de projectformulieren die eigenlijk allemaal 

ingevuld moeten, nu. En hij weer: “Nee, nee, nee, ik ga het regelen! Je kan van me op aan.”

Er gaat wat tijd overheen. Een tijd van regelen. Jaap en ik bellen een keer of vijf en hij gaat aan de 

slag. En hoe: Jaap regelt, Jaap doet. Aan de slag met het salesteam. Ze schakelen hun complete 

netwerk in: ze regelen een stutter om een trampoline in te graven. Ze regelen kunstgras, ze ritselen 

rieten matten voor de schutting.

  

Op de dag zelf, ruimen ze puin, heel veel puin. Een oude muur, half afgebroken ooit zorgt voor de 

nodige stenen. Bovengronds en nu blijkt ook ónder de grond. Geen probleem is vandaag te veel 

voor Jaap. Halverwege de dag belt hij een vriend met een graafmachine: “Kom je ook even helpen?”

Het zingt snel rond in deze volksbuurt. Mensen in werkkleding, oude kennissen van de dochter, 

voegen zich spontaan bij de Presentploeg en gaan aan de slag. 

De klok rond werken ze keihard. Van half acht ’s ochtends tot half acht ’s avonds en dan staat er een 

keurige tuin, met plantjes in plaats van puin.

Tot ontroering van de 8-jarige kleindochter die spontaan besluit om samen met oma bedankjes te 

maken voor de klussers.

   

Twee weken later bel ik Jaap. Hij heeft oma in zijn hart gesloten: “Joh ik ben vorige week nog met 

mijn vrouw en kind langs geweest, even een bakkie gedaan.”
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Duizenden waardevolle ontmoetingen
 

In 2019, mijn eerste jaar als directeur, stonden ontmoetingen centraal. Ik heb ervan genoten 

en gun dit iedereen. Want ontmoetingen brengen mensen bij elkaar. Twee werelden voor even 

samen. De Presentdagen luidden ons jaar in, twee dagen samen met bijna 250 collega’s. Na twee 

volle dagen kwam ik thuis en vertelde mijn vrouw dat ik nog nooit zoveel goede gesprekken 

achter elkaar had gehad!  Of een andere ontmoeting, vanwege het gezinsproject, met ons gezin 

in een verpleeghuis. De puurheid van die ontmoeting tussen jong en oud zal ik me nog lang 

herinneren. Neem de ontmoeting met een enthousiaste fractievoorzitter in de Tweede Kamer. 

Middenin de hectiek van de dagelijkse politiek nemen we een uur de tijd om van hart tot hart met 

elkaar te spreken. Daarnaast geven gesprekken met bestuursleden, coördinatoren en vrijwilligers 

mij waardevolle bagage om het verhaal van Present goed te kunnen vertellen. Een prachtig 

verhaal met een diepgewortelde wens om in 2025 wel 100.000 waardevolle ontmoetingen per 

jaar te faciliteren. 

 

Het laatste woord: 
directeur Pieter Cnossen 



18      Stichting Present Nederland | Jaarverslag 2019

Een mens achter elk getal
Niet omdat zo’n groot getal een doel in zichzelf is. Ook achter een groot getal gaan werelden schuil. 

Achter 100.000 waardevolle ontmoetingen gaan 200.000 werelden schuil. Eén voor één mensen die 

gezien moeten worden. Die willen ervaren dat er mensen zijn die om je geven, die tijd met je spenderen, 

er zijn. Zoals we nu, op moment van schrijven, massaal zien tijdens de Coronacrisis. 

Het Coronavirus eist niet alleen veel slachtoffers maar heeft ook enorme impact op ons ‘samen leven’. Een 

dramatische impact, maar het ontketent ook ongekende hulpkracht. Dan doel ik op het overweldigende 

aanbod van mensen die graag iets willen betekenen voor een ander. Hartverwarmend! 

Sociaal kapitaal
Zo ontstaan mooie nieuwe (digitale) ontmoetingen, komt er onverwachte hulp uit de buurt en worden 

nieuwe diepe vragen naar elkaars welzijn gesteld. 

Die kracht, het sociaal kapitaal dat nu bovendrijft, is van onschatbare waarde. Het is een schat waarop 

we als samenleving kunnen terugvallen als ‘al het andere’ uit handen wordt geslagen. Kapitaal dat we 

nu goed kunnen gebruiken. Want we zijn de crisis nog niet te boven, er komen nieuwe uitdagingen aan. 

Luisteren en aanmoedigen
Wat te denken van mensen met een beperking of chronische aandoening die tijdelijk geen zorg 

krijgen? Van soms ernstig verstoorde relaties tussen partners of ouders en kinderen? Van armoede, 

vaak bijbehorende eenzaamheid of de psychische langetermijngevolgen bij voormalig patiënten en 

verzorgers? 

team Present Nederland
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Ook daarin is ontmoeting broodnodig. Zo krijgen we (weer) de kans om het ‘bijzondere’ te proeven 

in betekenisvol zijn voor de ander. We hebben elkaar nodig, meer dan ooit. Doorgaans maakt een 

luisterend oor, een aanmoediging, helpende hand of gewoon aanwezig zijn al groot verschil. Ja, het 

vormt vaak de essentie. 

Bruggen slaan
Helaas blijkt ook in deze Coronatijd dat veel slachtoff ers niet in beeld waren. Niet iedereen is direct 

zichtbaar. Aan de andere kant waren er potentiële helpers die niemand vonden om voor te zorgen. 

Ondanks vele goede initiatieven, bereikte niet alle aanbod de vraag. Juist dat, het bij elkaar brengen 

van helpers en hulpontvangers, is het hart van ons werk als Stichting Present. Wij mogen al bijna 15 

jaar faciliteren dat ‘gewone’ mensen zoals jij en ik iets buitengewoons kunnen doen. Zorgprofessionals 

hebben hun eigen taak in veelal beperkte tijd, gewone mensen kunnen juist dan van betekenis zijn 

met tijd en aandacht. Die ontmoeting willen wij faciliteren. Elkaar zien. Medemens zijn, Present daar 

waar dat het hardste nodig is. 

Professionele matchmaker
Een samenleving waarin het individu centraal staat heeft een professionele matchmaker nodig om 

individuen aan elkaar te koppelen. Het is als Present onze passie om, juist in crisistijd, het overweldigende 

hulpaanbod op de juiste plek te laten landen en dappere zorgverleners te ontlasten. 

Al dat zichtbare sociaal kapitaal toont dat we echt nog wel weten waar het om draait: om samen leven, 

omzien naar elkaar en Present zijn voor de ander. Het getal van 100.000 verbleekt dan. Het gaat om 

die ene die zich durft te verbinden aan de ander. Daar hopen we in 2020 en de komende jaren weer 

veel energie in te stoppen.

Samen verder
Terugkijkend was 2019 een enerverend jaar met het begeleiden van veel nieuwe vrijwilligers en het 

werven van voldoende fi nanciële middelen. Daar gaan we in 2020 mee door, onder leiding van een 

krachtig team bij Present Nederland van betaalde krachten en vrijwilligers en met hulp van een sterk 

netwerk van lokale stichtingen. Samen bruggen bouwen, samen Present. Mogen we ook rekenen op 

uw (fi nanciële) steun?

Hartelijke groet, 

Pieter Cnossen, 

directeur Present Nederland
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