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Over Stichting Present 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unieke succesfactoren Present 
 

Focus op degene die iets te 

bieden heeft (aanbod centraal) 
 

 

Ook in Zwolle is er sociale en materiële 

armoede en voor een deel van de Zwol-

lenaren is dat een dagelijkse nachtmer-

rie. Tegelijk is armoede voor veel Zwol-

lenaren zo ver van het bed dat ze er niet 

wakker van liggen. Als Stichting Present 

focussen we ons in eerste instantie op die 

tweede groep en we dagen hen uit om 

een stukje van hun tijd, hart en handen 

beschikbaar te stellen voor een ander.  

 

De Projecten van een dag(deel) en 

Trajecten voor langere tijd die we voor 

deze groepen organiseren, gaan verder 

dan “een keertje aan de slag via Pre-

sent”. De ontmoetingen roepen vragen 
op en geven stof tot nadenken: ‘Dat 
deze mensen in zulke omstandigheden 

leven, in mijn eigen stad, ik had geen 

idee’. Het is onderwerp van gesprek 

aan tafel, tijdens verjaardagen, in de 

kerk of op het werk. 

 

Mensen delen met anderen wat het  

Present-Project of -Traject met hen heeft 

gedaan en dat heeft een sneeuwbal-

effect. “Kunnen we dat ook doen met 

onze afdeling, met onze straat, met onze 

school?" Van daaruit melden groepen 

zich spontaan aan, bijvoorbeeld als col-

lega’s, om samen een Project te doen.  

 

Nauwe samenwerking met 

maatschappelijke organisaties 
 

Stichting Present is een brug, geen hulp-

verleningsinitiatief. We zien het als een 

uitdaging om met vrijwillige inzet de for-

mele zorg te versterken.  

 

De inzet van een groep blijkt veel impact 

te hebben, het is meer dan een opge-

ruimd huis of een leuk uitje. De komst van 

een groep mensen is een kans voor de 

hulpontvanger. Hulpverleners benutten 

 Present Zwolle helpt vrij- 

willigers helpen waar het  

echt nodig is. Onze missie  

is een brug te vormen tussen 

mensen die willen geven en 

mensen die met dat aanbod 

geholpen kunnen worden. 

Onze visie is een maatschap-

pelijke beweging te onder-

steunen waarbij steeds meer 

mensen het vanzelfsprekend 

gaan vinden om naar elkaar 

om te zien.  

 

Wat in 2003 in Zwolle  

voorzichtig begon met 3 

groepen, groeide in 2019  

uit tot 467 Projecten & Tra-

jecten in Zwolle en tot 73 

stichtingen in Nederland.  
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de inzet van een groep vaak als middel 

om stappen te zetten op verschillende 

terreinen. Er wordt structuur aange- 

bracht tijdens de voorbereiding en de 

cliënt wordt daarbij geactiveerd om zelf 

aan de slag te gaan.  

 

De ontmoeting met een groep mensen 

is vaak een belangrijk leermoment voor 

een cliënt met een beperkt netwerk. De 

gedachte, dat er naast de hulpverleners 

‘zomaar’ mensen komen om te helpen, 
is iets bijzonders. Net zoals wanneer 

een groep onder de indruk raakt van 

mensen die ze tegenkomen in deze 

situaties, zo is de ontmoeting voor de 

hulpontvanger ook bijzonder in het 

kader van bewustwording. Een hulp-

verlener zei: “Deze groep is één dag 
met veel respect en geduld met mijn 

cliënt omgegaan. Ze hebben hem 

hierdoor weer wat vertrouwen in 

mensen teruggeven, dat had mij een 

half jaar gekost!”. De methode van 
Present werd al in 2013 erkend als 

officieel interventiemodel door kennis-

instituut Movisie. 

Incidentele inzet, structurele 

opzet 
 

 

Present is geen vrijwilligersorganisatie 

maar een organisatie die vrijwilligers 

bemiddelt door professionals. Mensen 

die weten waar ze het over hebben als 

het gaat om hulpverlening. En die met 

volledige aandacht, expertise en erva-

ring alle Projecten en Trajecten goed 

op kunnen zetten en begeleiden. Juist 

doordat Present gerund wordt door 

betaalde professionals, kan Present  

de beste vrijwillige hulp organiseren. 
 

Present koppelt het aanbod van de 

vrijwilligers aan de vraag van de hulp-

ontvanger en kan goed inschatten 

welke groep of individuele vrijwilliger  

bij welke hulpvraag past. Niet alleen 

vanwege het aanbod, maar ook in de 

mensen-match, meestal is er immers 

sprake van schrijnende, moeizame en 

kwetsbare situaties. Present is gespe-

cialiseerd in het snel uitfilteren van de 

daadwerkelijke vraag en weet dit zo 

snel mogelijk te koppelen aan het best 

passende aanbod. Zonder ingewikkelde 

procedures of protocollen. En dat meer 

dan 400 keer per jaar.  

 

Present echt Zwols (lokaal 

gedragen) 
 

 

Verankering in de Zwolse samenleving  

is essentieel voor Present Zwolle. In  

2019 bestond Present 16 jaar en in  

die jaren is een omvangrijk samenwer-

kingsnetwerk opgebouwd met onge- 

veer 60 (locaties van) maatschappe- 

lijke organisaties, circa 70 bedrijven (40 

partners), de lokale politiek en de mees-

te van de 50 kerken in Zwolle. Present  

is niet meer weg te denken in Zwolle.  

“Present heeft de manier waarop 
vrijwilligers geworven worden flink op z’n 
kop gezet. De klassieke manier van 

vrijwilligersrekrutering is dat een organi-

satie zelf vrijwilligers zoekt voor dingen 

die binnen die organisatie moeten 

gebeuren. Present pakt het radicaal 

anders aan: die werft niet onder eigen 

mensen en ook niet voor de eigen 

organisatie. Present heeft daarmee een 

nieuw soort bemiddeling geïntrodu-

ceerd.”   
 

Lucas Meijs, hoogleraar vrijwilligerswerk  
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Doelstellingen       Aanbod en inzet van vrijwilligers

Doelstellingen 2019 

 

Present Zwolle had voor 2019 de 

volgende doelstellingen bepaald: 
 

 

 

 Het bemiddelen van ca. 325 groepen 

in Projecten en Trajecten 

 Samenwerking met alle relevante 

partijen in de stad  

 Voorlichting en bewustwording over 

de mogelijkheden van Present in 

combinatie met de nood in de stad. 

 Het ontwikkelen van concepten van 

vrijwillige inzet ten aanzien van:  
 

 

 Statushouders 

 Buurten met Feestjes 

 meer (doen met) Zwolse 

bedrijven op MVO gebied 

 Meer financiële partners en giften 
 

 

In de volgende hoofdstukken valt in detail te 

lezen hoe we deze doelstellingen hebben 

gerealiseerd (in willekeurige volgorde).  

Aantallen groepen in Projecten en Trajecten en hun herkomst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Met 456 groepen plus 42 maatjes in 357 Projecten en 110 Trajecten is de hoofddoelstel- 

ling, ca. 325 groepen bemiddelen, ruimschoots gehaald. In 2019 hebben in totaal ca.1.500 

vrijwilligers zich (meerdere keren) ingezet in Zwolle. Hierdoor kwam er ruim 25.000 uur vrij-

willige inzet beschikbaar voor de Zwolse samenleving.  

  

Aantallen 
Projecten / Trajecten  
 

Dit vertalen naar maatschappelijke winst is lastig, want elk Project of Traject en elke situatie 

is weer verschillend. Maar als we uitgaan van het onderzoek van het Instituut voor Publieke 

Waarden naar het maatschappelijk impact van Present dat 6 situaties onderzocht, levert één 

uur vrijwillige input een output aan maatschappelijke winst op tussen de € 25,- en de € 500,-. 

https://stichtingpresent.nl/zwolle/maatschappelijke-impact-present/
https://stichtingpresent.nl/zwolle/maatschappelijke-impact-present/
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 Hulpontvanger na een  

P-teamproject: “Ik heb mijn 
familie sinds heel lange tijd 

uitgenodigd nu mijn huis weer 

schoon en geverfd is!”  

 Hulpontvanger na een Flexproject:  

“Ik kan wel huilen, zo blij ben  
ik dat deze Flexgroep bij mij 

mij is geweest. Wat een aardige  

mensen én keiharde werkers.” 

Hulpontvanger na een Buurten met boodschappen-Traject: “Met 
Buurten met boodschappen behoud ik mijn menswaardigheid: ik 

heb vaak het idee dat ik geleefd word door de situatie waarin ik 

zit. Het is uniek dat ik nu hulp krijg, maar zélf kan bepalen welke 

boodschappen ik nodig heb.” 

            Collega van een bedrijf na een Buurten bij  
       een zorginstelling-Traject bij dementerende   
      ouderen:                                    ONBETAALBAAR 

Even uit mijn wereld 
Van deadline, stress en strijd 

Hier geen zucht naar geld 
Geen haast, en geen besef van tijd. 

De hulp zit niet in de grote dingen: 
hand vasthouden, een liedje zingen. 

De een al wakker, de ander met de ogen dicht. 
Af en toe tovert er een glimlach op een gezicht, 

Geen volle lach, maar een verfijnde. 
Even niet bewust van naderend einde 

Een druppel op een plaat misschien, 
Maar we hebben een vonkje van de hemel laten zien. 

Hulpverlener na een verhuisproject: “Onder de streep is het goedkoper voor de  
samenleving als Present de verhuizing doet in plaats van de hulpverlening.” 

Hulpverlener: “Mag ik af en toe jullie vrijwilligers als maatje inzetten? Ze zijn zo goed met de doelgroep.”  

Eritrese Nieuwe 

Zwollenaar na de  

eerste zwemles: 

“Gisteren kon ik 
slapen, 3 jaar 

wakker en nu 

slapen. Ik ben  

    blij.” 

Hulpverlener over de samenwerking: “Waarom ik graag werk met Present? Ik ben elke keer weer onder 
de indruk van het gemak waarmee er een antwoord gegeven kan worden op de hulpvragen van mijn 

multi-problem cliënten. Eigenlijk heb ik nog nooit een negatief antwoord gehad. Dat zou natuurlijk 

kunnen betekenen dat ik erg goede, gerichte aanvragen doe, maar ik denk dat het meer zegt over de 

zorgvuldige wijze waarop er door Present met de aanvragen wordt omgegaan en men haar uiterste 

best doet om een oplossing voor mijn aangeleverde probleem te geven. Hulde! Ik hoop dat het 

samenwerken met Present nooit went! Omdat ik elke keer opnieuw weer onder de indruk wil zijn  

van de betrokkenheid, de positieve instelling en behoefte om om te kijken naar je medemens.” 
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Vrijwilligers in Projecten en Trajecten 
 

 

 

 

In 2019 steeg het aantal Projecten 

en Trajecten ten opzichte van 2018. 

Hierna geven we de hoofdlijnen 

weer, in onze nieuwsberichten zijn  

de verhalen van Projecten en Tra-

jecten terug te vinden. Her en der  

zijn ook specifieke links vermeld. 

 
 

 

 

 

  

Vrijwilligers in Projecten 

In 2019 bemiddelden we 157 praktische 

Projecten van een dag(deel). Het gaat 

dan om verhuizingen, woningen op-

knappen, ontruimingen etc. Dit is onge-

veer gelijk aan 2018, wat vooral komt 

door de Flex-groepen en het P-team 

(zie hierna) en bedrijven die zich inzet-

ten. Daarnaast bemiddelden we 27 

sociale Projecten (19 in 2018): uitstap-

jes met ouderen, verwenactiviteiten etc.  

Hemmink sponsorde weer 250 voet-

balkaartjes: Hemminkmedewerkers 

gingen met cliënten van 9 organisaties 

naar de wedstrijden van PEC.  

 

 

 

 

 
 

Flex 

Het aantal Flexprojecten nam met 25%  

af ten opzichte van 2018, dat lijkt minder, 

maar is schijn. Het aantal Flexers is 

hetzelfde gebleven met 40, de Flex-

groepen zijn alleen minder vaak gesplitst 

in kleinere Projecten. Maandelijks zijn er 

5 - 6 Flexprojecten. Sommige Flexers 

doen al 15 jaar mee en hebben daardoor 

veel ervaring. Ze worden geregeld inge-

zet bij complexere situaties. Door hun 

continue inzet en kwaliteiten noemen  

we de Flex-groepen daarom ook wel de 

dieselmotor van Present.  

 

  

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

P-team 

Het P-team bestaat uit een poule van 

circa 30 mensen die hebben aange-

geven dat we ze mogen appen als er 

spoedvragen zijn. Ze kwamen in 2019 

42 keer in actie. Het is letterlijk ‘where 

no one else can help’: zonder het  

P-team hadden deze noodsituaties  

voor mensen die geen geld/netwerk 

hebben, niet opgelost kunnen worden. 

In 2019 vonden we ook sponsors voor 

het P-team: we hebben nu het Salverda 

Breman P-team met bijpassende shirts. 

https://stichtingpresent.nl/zwolle/blogs/
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Wijkflex 

Een Wijkflexgroep is een groep vrijwil-

ligers die zich graag in de eigen wijk 

willen inzetten. In 2019 deed de Aa-

landen-groep 4 praktische projecten 

voor wijkbewoners. 

 

 
Zomerpakketten 

Maar liefst 173 groepen mensen uit 

onder meer 10 verschillende kerken 

(sommige buiten Zwolle) en 1 bedrijf 

brachten in 2019 zomerpakketten op 

maat langs bij gezinnen voor wie de 

zomer niet zo’n leuke periode is omdat 

anderen wèl op vakantie gaan of wèl 

leuke uitstapjes doen. Het mooie was 

dat diverse mensen er weer een ‘bele-

venis’ in deden: zoals een uitnodiging 

om samen te picknicken of samen 

buitenspelletjes te doen en sommige 

contacten zijn zelfs vriendschappen 

geworden. Veel bedrijven sponsorden 

de actie omdat groepen hen benader-

den, zoals het Openluchtbad Zwolle.  

Vrijwilligers in reguliere  

(‘standaard’) Trajecten 
 
 

In 2019 mochten we in totaal 64 regu-

liere Trajecten bemiddelen. Een Traject 

loopt gemiddeld een jaar en er zijn vaak 

meerdere contactmomenten per maand. 

 

 
 

 

Buurten met Boodschappen 

Er waren in 2019 42 Buurten met Bood-

schappen-Trajecten (39 in 2018). Bij dit 

Traject brengt een groep vrijwilligers  

een boodschappenpakket op maat bij  

een gezin (zoals een alleenstaande 

moeder met twee kinderen die van  

€ 70,- in de week moet rondkomen) of  

bij een alleenstaande. Een mooi voor-

beeld is hier te lezen. Eén van de 

groepen is de gehele basisschool het 

Mozaïek en ook een bedrijf doet mee.  

 

De belangstelling voor dit Traject neemt 

nog steeds toe omdat dit een laagdrem-

pelige manier is voor een groep om 

concreet iets te doen tegen armoede. 

 
Buurten bij een Zorginstelling 

Kruitbosch ‘adopteerde’ drie verschil-
lende locaties van zorginstellingen voor 

ouderen. Ze gingen maandelijks langs  

en deden bijvoorbeeld spelletjes samen. 

De foto op de voorkant van dit jaarver-

slag is hier een prachtig beeld van. 
 

 

 

 

 

Buurten bij Ouderen 

Omdat er ook veel ouderen nog zelfstan-

dig wonen en daar vaak eenzaam zijn, 

hebben we “Buurten bij Ouderen” ontwik-

keld. We zetten nog steeds een groep 

vrijwilligers in, maar deze groep delen we 

op in groepjes van 2 á 3 personen. Ze 

doen miniactiviteiten (wandelen, spelletje, 

muziek maken, kletsen..). De groep start 

gezamenlijk en komt na de bezoekjes 

nog even bij elkaar voor de evaluatie.  

In 2019 zijn 27 jongeren uit De Fontein 

(Stadshagen) zo op bezoek gegaan bij  

https://stichtingpresent.nl/zwolle/2018/09/27/ontvangen-wordt-makkelijker-door-ontmoeting/
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bewoners van Weteringstaete. De jon-

geren waren na afloop van de bezoekjes 

positief: ze hadden eigenlijk niet het idee 

dat ze iets bijzonders deden, maar voor 

de bewoners was dat zeker wél het geval.  
 

 
Buurten met Feestjes 

Feest vieren hoort bij het leven, toch? 

Uitkijken naar een leuke dag, een ca-

deautje of een feestje geeft het leven 

weer glans. Zeker, lang niet altijd is het 

leven een feestje. Maar zonder speciale 

momenten te vieren, te genieten van 

een dagje uit of een verrassing op je 

verjaardag wordt het leven wel erg 

kleurloos.  

 

Helaas is feestvieren niet voor alle 

Zwollenaren vanzelfsprekend. Door 

financiële krapte, weinig sociale con-

tacten en tegenslagen worden er wel 

eens feestjes of mooie momenten, die 

het waard zijn om te vieren en te 

beleven, overgeslagen. We moedigen 

mensen aan om een feestje, in allerlei 

soorten en maten, cadeau geven aan 

iemand die het zelf niet lukt om “de 
slingers op te hangen”. We hadden als 

doel om meer van deze Trajecten te 

ontwikkelen en te organiseren in 2019 

en dat is gelukt. Er vonden 14 Buurten 

met Feestjes plaats (2 in 2018). 
 

 

 

Vrijwilligers & statushouders 

= Nieuwe Zwollenaren 
 

Van het netwerk van vrijwilligers voor 

vluchtelingen in de IJsselhallen in 2014 -

2016 is een grote groep vrijwilligers over-

gebleven die zich graag inzetten voor de 

Nieuwe Zwollenaren. In totaal zijn er via 

Present rond de 120 vrijwilligers wekelijks 

of maandelijks actief. 
 

Helaas kregen we door krapte bij de 

Gemeente Zwolle in 2019 minder subsi-

die voor dit onderdeel. In 2019 waren er 

46, waaronder 42 taal-, gezins-, zwan-

gerschaps-, op weg naar werk- en fiets-

maatjes (in 2018 waren er nog 60 maat-

jes). Daarnaast vonden er 6 Projecten 

plaats. Door het flinke netwerk dat hart 

heeft voor deze Nieuwe Zwollenaren 

ontstaan er vaak verbindingen, vertrouw-

ensrelaties en vriendschappen tussen 

Oude en Nieuwe Zwollenaren die anders 

niet tot stand zouden zijn gekomen. Dit 

zelfs met de als moeilijk contact mee te 

krijgen bestempelde Eritreeërs. 
 

Uiteraard werken we in alles samen met 

Sociale Wijkteams, Voor Elkaar Zwolle, 

Vluchtelingenwerk etc. en zijn we onder-

deel van het convenant rondom status-

houders. We zijn aanvullend op elkaar / 

verwijzen naar elkaar door.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Klets en koek 

Het kloppend hart van de activiteiten 

rondom Nieuwe Zwollenaren is de ont- 

moeting op woensdagavonden in de 
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ruimte die de Plantagekerk beschikbaar 

stelt (in ruil voor schoonmaak door 

deze groep van de kerk). Gemiddeld 

kwamen 10 - 30 Nieuwe Zwollenaren 

en 5 - 15 vrijwilligers bij elkaar in deze 

informele wekelijkse taalgroep “Klets en 

Koek”. Er wordt niet alleen Nederlands 

gepraat, bij deze ontmoetingen komen 

ook alle problemen / vragen die de 

Nieuwe Zwollenaren hebben, aan bod.  

 

In september 2019 ontwikkelden we 

ook een Klets&Koek-ochtend speciaal 

voor vrouwen en kinderen, dit met een 

stukje financiële steun van het Her-

vormd Weeshuis. Op deze ochtenden 

komen gemiddeld 5 - 15 vrouwen en 

kinderen (veelal Eritrese vrouwen) en 

zijn 5 - 10 vrijwilligers betrokken.  

 

Zwemles 

Vanaf eind oktober hebben we een 

samenwerkingsverband opgezet met 

studenten van de CALO – Windesheim 

(innovatiewerkplek van de opleiding 

Psychomotorische Therapie) voor 

zwemles voor 9 Eritrese vrouwen en 

hun kinderen, die allemaal nog geen 

zwemdiploma hebben. Het doel is ze  

te leren zwemmen en veilig te kunnen 

verblijven in het water. In Nederland 

moet iedereen kunnen zwemmen, de 

moeders moeten hun kinderen kunnen 

redden / helpen als ze in het water 

vallen of wanneer ze bij een recreatie-

plas of zwembad zijn. Maar veel 

mensen vanuit deze doelgroep hebben 

een negatieve ervaring rondom water 

en veelal ook traumatische ervaringen 

gerelateerd aan de situatie in hun land 

van oorsprong of in het traject als 

vluchteling. 
 

 
 

Zwemles op maat en met geduld voor 

deze doelgroep is dus zeer belangrijk. 

Het is de enige plek in Zwolle waar 

deze vrouwen naar toe durven. Het  

was zo’n succes dat Windesheim in  

2019 gaat proberen dit concept breder 

uit te rollen met subsidie van ZonMW.  

 

Statushouders en werk 

In ons uitgebreide netwerk bevinden 

zich ook veel bedrijven. We konden 

daardoor de volgende Nieuwe Zwolle-

naren bemiddelen naar werk of naar 

werkervaringsplekken: 

 

- 6 Eritreeërs naar de Gift City  

- 1 Syriër en 2 Eritreeërs naar 

 Pannenkoekenrestaurant de 

 Ossenstal in Epe  

- 4 Eritreeërs naar Hotel Lumen  

- 1 Eritreeër naar rijksschoonmaak-

 organisatie Ministerie SoZaWe 

- 1 Syrische vrouw naar de 

 Katholieke Pabo (leerwerktraject)  

 - 1 Eritreeër werd vrachtwagenbijrijder   

  (geregeld voor Tiem)  

-  2 Eritreeërs naar Pop Up Your 

 Talent. 

 

Alle mooie verhalen van deze 

Projecten en Trajecten zijn  

dagelijks te volgen op:   

 

http://www.facebook.com/presentzwolle
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Samenwerking 

 

Maatschappelijke Organisaties 

Present Zwolle is een netwerkorgani- 

satie bij uitstek. In elk Project of Traject 

werkt Present samen met hulpverleners 

van maatschappelijke organisaties. In  

2019 betrof het hier in totaal ruim 60 

(locaties van) organisaties in en rond 

Zwolle met als top 5:  
 

• Sociale Wijkteams 

• Kadera Aanpak huiselijk geweld 

• Eerste Hulp Bij Thuisadministratie  

• Tactus Verslavingszorg 

• Icare 

 

Verdere organisaties zijn organisaties 

die ambulante begeleiding bieden, 

instellingen voor ouderen en die voor 

mensen met een beperking, dak- en 

thuislozen, psychiatrie, welzijns-

organisaties, etc. 
 

In 2019 hebben we wederom laten  

zien wat de kracht en mogelijkheden  

zijn van informele zorg, die onze vele  

betrokken en betrouwbare vrijwilligers 

bieden. Met onze unieke formule (de 

aanbodgerichte werkwijze, zie ook blz. 

18) en expertise zijn we onderschei- 

dend, onmisbaar en aanvullend op an-

dere soortgelijke organisaties en zijn we 

een waardevolle partner. Dit zeker ook in 

het veranderende sociale domein waarin 

vanaf 2021 veel meer in het voorveld 

moet worden opgelost door vrijwilligers.  
 

Niet zelden blijkt de inzet via Present  

de enige mogelijkheid voor hulp. Voor-

waarde voor de inzet is dat hulpver- 

leners kijken hoe de hulp via Present  

kan worden ingebed in het hulpverle-

ningstraject. Hierdoor kan de inzet van 

de vrijwilligers ook een meer duurzaam 

effect krijgen. In twee uur per week kun  

je als hulpverlener niet een vervuild huis 

weer schoon krijgen, maar nadat dit is 

opgeruimd door vrijwilligers via Present 

kun je wel kijken hoe je het met jouw 

cliënt schoon kunt blijven houden.  

Op onze website publiceren we maan-

delijks ervaringen van hulpverleners. 
 

Met elkaar 

Bij Present vinden we samenwerken  

met anderen en aanwezig zijn bij de 

diverse overleggen in de stad belang- 

rijk. Samen ben je sterker, kun je elkaar 

aanvullen, elkaar scherp houden, be-

spreken waar kansen liggen en ont-

dekken wat de kwetsbare inwoner van 

Zwolle nodig heeft. We zijn daarom 

aanwezig bij het Platform Maatjes-

initiatieven, de stadsdialoog Zwolle 

ArmoedeVrij, de Beursvloer, bij het 

periodieke beheeroverleg van Samen-

Zwolle en op andere plekken waar 

gesproken wordt over de inzet van 

vrijwilligers of de zorg voor kwets- 

bare mensen in de samenleving. Daar-

naast werden we vanuit onze ervaring  

en expertise regelmatig gevraagd mee  

te denken / een bijdrage te leveren aan 

actuele vraagstukken en initiatieven. 

https://stichtingpresent.nl/zwolle/blogs/
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Kerken 

Bij Present is iedere vrijwilliger, van wat 

voor herkomst dan ook, van harte welkom 

om zich in te zetten en we zetten hen in 

bij alle Zwollenaren. Zwolle is een be-

hoorlijk christelijke stad met ongeveer 50 

kerken en circa 2/3 van onze vrijwil- 

ligers komt daar ook vandaan. Ze zetten 

zich in als groep uit de kerk, of als indivi-

du in een Flex-groep of in het P-team 

(gemengd kerkelijk en niet-kerkelijk).  

 

Op de Zwolse kerken wordt vanuit de 

politiek/de samenleving steeds meer  

een beroep gedaan, wat met de bezui-

nigingen in het sociaal domein alleen nog 

maar groter zal worden. Daarom werken 

we met kerken ook op bestuurlijk niveau 

samen om met hen mee te denken hoe 

ze zich in kunnen zetten in de Zwolse 

samenleving. We doen dit samen met  

het Diaconaal Platform Zwolle. Hiermee 

helpen we kerkelijke initiatieven om 

vindbaar te zijn voor Sociale Wijkteams 

en andere maatschappelijke organisaties, 

of we slaan de brug die nodig is voor de 

verbinding tussen deze partijen.   

  Aantallen groepen uit kerken 

 

 

 

 

 

 

  

In onderstaande tabel is opgenomen uit welke kerken de groepen komen en wat voor 

soort Project of Traject ze hebben gedaan. In deze aantallen zijn de individuele vrijwil-

ligers in Flex- of P-teamProjecten of StatushoudersTrajecten dus nog niet meegenomen.  

https://stichtingpresent.nl/zwolle/samenwerking-in-de-wijken-kerkelijke-buurtinitiatieven-per-sociaal-wijkteamgebied/
https://stichtingpresent.nl/zwolle/samenwerking-in-de-wijken-kerkelijke-buurtinitiatieven-per-sociaal-wijkteamgebied/
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Warmlopers  

De Warmlopers zijn een hardloopgroep die een beweging 

wil zijn en waar iedereen zich bij kan aansluiten. De 

“harde kern” bestaat uit ongeveer 45 renners uit Zwolle 

en omstreken. Hun EINDDOEL is elk jaar met zo veel 

mogelijk mensen De Zwolse Halve Marathon uit lopen en 

daarbij zoveel mogelijk geld in te zamelen voor een goed 

doel. In 2019 was ons ‘Buurten met Boodschappen’ het 
lokale goede doel! En dat was fantastisch natuurlijk. 

 

We vonden als Present Zwolle dat we natuurlijk niet 

zomaar andere mensen voor ons konden laten lopen als 

we niet zelf ook in beweging zouden komen. En dat 

deden we. En hoe! Nancy, Elise, Dikkie en Corlien 

schreven zich in voor de 4 Engelse Mijl en Elsje voor de 

Halve Marathon. En dat was makkelijker gezegd dan 

gedaan, want we waren allemaal geen (heel ervaren) 

lopers. Het ging bij de meesten van ons niet vanzelf, het 

kostte een half jaar lang heel wat zweetdruppels, pijntjes 

en vele, vele uren om te trainen. Dus diep respect voor 

de Warmlopers die dit jaar in – jaar uit doen! 

 

Maar het is ons gelukt op 15 juni! Zelfs de Halve 

Marathon! En dit niet alleen door ons als team, maar door 

vele Warmlopers die samen het werkelijk fan-tas-tische 

bedrag van € 11.722,- voor Present Zwolle bij elkaar 

hebben gelopen. Veel meer dan gehoopt en we zijn er 

super blij mee!  

Alle Warmlopers heel, heel erg bedankt! 
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Fondsenwerving en financiële ondersteuning 

Na 16 jaar Present in Zwolle is er een 

stabiele financiële basis met de steun 

van de Gemeente Zwolle en trouwe 

sponsors en donateurs. Wel blijven we 

als Stichting volledig afhankelijk van 

subsidies en giften en moeten we elk 

jaar weer flink aan de bak om de begro-

ting rond te krijgen. Wat hierbij helpt is 

het in 2018 ontwikkelde sponsoren per 

Project of Traject. De Warmlopers en 

meerdere partijen sponsorden Buurten 

met Boodschappen, Breman en Salver-

da sponsorden het P-team, een parti-

culier sponsorde het Flex-team etc.  

 

Gemeente Zwolle 

Sinds de start van Present in 2003 heeft 

Present een subsidierelatie. In 2019  

kwam hier opnieuw extra subsidie voor 

statushoudersparticipatie bij, helaas wel 

gehalveerd ten opzichte van 2018. Voor 

onze reguliere werkzaamheden kregen we 

ook extra subsidie. Hierdoor konden we 

meer Projecten en Trajecten bemiddelen.  

Fondsen 

Het Hervormd Weeshuis sponsorde  

10 Projecten voor gezinnen met kinde-

ren. Daarnaast maakten zij met een  

extra bijdrage de Vrouwen Klets&Koek-

ochtend mogelijk. De Protestantse Fond-

sen - Maatschappij van Welstand spon-

sorde 10 praktische projecten. Voor de 

inrichting van kinderkamers kregen we 

meerdere bijdragen van Nationaal Fonds 

Kinderhulp en Kinderperspectief sponsor-

de een uitje naar het IJsbeeldenfestival. 
 

Acties 

De grootste actie in 2019 was die van de 

Warmlopers (zie blz. 13) maar er waren 

ook kleinere acties zoals die van Basis-

school het Mozaïek. 
 

Particulieren 

In 2019 hadden we diverse grote parti-

culiere giftgevers en ook waren we het 

goede doel bij diverse jubilarissen. Een 

50-tal sponsors is vriend van Present. 

Kerken 

In 2019 hebben we de samenwerking 

met kerken weer verder aangehaald, 

wat ook resulteerde in extra giften. Een 

vijftiental kerken steunde Present met 

hun collecteopbrengsten 
 

Bedrijven en MVO 

Bedrijven die zich in 2019 inzetten via 

Present steunden ons met een gift. En  

door de extra subsidie van de Gemeen- 

te Zwolle hebben we meer uren voor be-

drijven en dit begint inmiddels vruchten af 

te werpen. We boren nieuwe partners aan 

en ook onderhouden we het bestaande 

netwerk door intensiever samen te werken 

op projectniveau. Mooie voorbeelden te 

over (volg ons op vooral op LinkedIn),  

zoals die met hotel Lumen/PEC Zwolle 

United waardoor we af en toe een feeste-

lijke overnachting mogen aanbieden aan de 

doelgroep of die met de medewerkers van 

AbbVie Logistics die jaarlijks in hun ‘week 

of possibilities’ een Presentproject doen.  

https://stichtingpresent.nl/zwolle/2018/09/28/als-present-hebben-we-zelf-ook-hulp-nodig/
https://stichtingpresent.nl/zwolle/2018/09/28/als-present-hebben-we-zelf-ook-hulp-nodig/
https://www.linkedin.com/company/stichting-present-zwolle/


 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

17 

 

Financiën 

 
 

 

 

 

  

Balans 
      

 Activa 31 december 2019 
€ 

 

31 december 2018 
€ 

  Passiva 31 december 2019 
€ 

31 december 2018 
€ 

 Materiële vaste  
 activa 

234 521   Reserves 10.000 9.740 

 Vorderingen 12.799 7.130     

 Liquide middelen 18.187 23.470   Kortlopende schulden 17.034 21.381 

       

 31.220 31.121   31.220 31.121 

Staat van  
baten en lasten Werkelijk Begroot Werkelijk Begroot 
 2019 2019 2018 2020 
Baten € € € € 

Baten van particulieren 39.065 31.000 28.091 26.000 
Baten van bedrijven 47.277 48.000 41.090 43.000 
Baten van subsidies van overheden 112.812 110.816 143.816 132.812 
Baten van overige organisaties 
zonder winststreven 32.356 31.000 33.742 23.500 

 231.510 220.816 246.739 236.312 

Lasten     

Besteed aan doelstellingen 198.575 188.085 220.504 204.549 

Wervingskosten 19.723 21.332 25.087 21.160 

Kosten beheer en administratie 8.766 6.399 7.526 9.405 

 227.064 215.816 253.117 235.114 

     

 4.446 5.000 - 6.378 1.198 

Saldo financiële baten en lasten 0 0 0 0 

Saldo 4.446 5.000 - 6.378 1.198 

De balans per 31 december 2019  

en de staat van baten en lasten 

2019 zijn ontleend aan de jaar- 

rekening 2019 die voorzien is van 

een beoordelingsverklaring van 

Brouwers Accountants. Deze 

jaarrekening is te vinden op 

www.presentzwolle.nl/jaarverslagen.  

 
De reserves en fondsen van Present 

Zwolle worden aangewend in over-

eenstemming met de doelstelling 

waartoe ze in het leven zijn geroe-

pen. De reserve is gevormd voor  

de dekking van risico’s op korte 
termijn en om zeker te stellen dat  

de Stichting ook in de toekomst  

aan verplichtingen kan voldoen.  

 
Stichting Present Zwolle heeft  

geen risicovolle beleggingen | 

Present Zwolle is een Algemeen  

Nut Beogende Instelling (ANBI), 

giften zijn aftrekbaar voor de 

belasting. | De bestuursleden 

ontvangen geen financiële 

vergoeding.  

https://stichtingpresent.nl/zwolle/over-ons/jaarverslagen/
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Bestuur  

Jan Datema (voorzitter) | Martin Vierhuizen (penningmeester) | Arne Poirot (bestuurslid) |  

Dikkie van Gijssel (bestuurslid) (tot 14-11-2019) | Coby Hollander (sinds 14-11-2019). 

Team v.l.n.r. 

Elsje Goudwaard - Algemeen Coördinator | Elise Steenaart - Maatschappelijke 

Organisaties | Mariëlle Kisjes – Trajecten | Cato Bakker – Groepenbegeleider en kerken*)  
 

 De organisatie van  

Present Zwolle 2019 

 
Als Algemeen Coördinator is Elsje 

Goudzwaard   verantwoordelijk voor het 

dagelijkse reilen en zeilen van Present 

Zwolle. Samen met het bestuur droeg zij  

de verantwoordelijkheid voor het (meer-

jaren)beleid en de financiën van Present. 
 

Het operationeel team van Present Zwolle 

bestond in 2019 uit 6 betaalde krachten 

(3,3 fte) die voor verschillende taakge-

bieden binnen Present verantwoordelijk 

zijn.  
 

Binnen het operationeel team waren er  

3 vaste vrijwilligers en diverse wisselen- 

de mensen, zoals stagiaires. In de bui-

tendienst was er een tiental Vrijwillige 

Groepenbegeleiders die hielpen bij het 

coördineren van Projecten en Trajecten.  

 

Ook kregen we in 2019 een enthousiaste 

vrijwillige fotograaf, Carry Premsela van 

Crea Pictures. Zij maakte de prachtige 

foto’s op deze pagina, de foto op blz. 9 en 

de foto op de voorkant van dit jaarverslag. 

 

 

 

Team v.l.n.r. 

Corlien v/d Meulen - Projecten, P-team, Bedrijven | Nancy Wolting – Flexgroepen |  

Dominique v/d Knaap - Statushouders 

Niet op de foto: Hans Bakker – relatiebeheer*)  | Henk Groen - Boekhouding*)  
                                                                                                                                                                                                                                    *) 

Vrijwillig 

http://www.creapictures.nl/
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Conclusie en vooruitblik 

 

Conclusie 

In het jaar 2019 hebben we onze doel-

stellingen ruim gehaald. We hebben 

fors meer dan 325 groepen (namelijk 

456) in Projecten en Trajecten bemid-

deld in samenwerking met alle rele-

vante partijen in de stad.  
 

Onze voorlichting en bewustwording  

blijft een continu proces, waarbij we in 

2019 ingestoken hebben op continue 

berichtgeving op social media, via 

nieuwsbrieven, onze website en presen-

sentaties.  
 

We merken dat de kloof tussen de men-

sen die het allemaal wel redden en de 

mensen die daar moeite mee hebben, 

echt groot is. We maken daarom Zwolle-

naren met cijfers uit onder andere de ar-

moedemonitor hiervan bewust: “Zwolle 
kent 6.100 minima-huishoudens, 50% 

blijft dit ook langdurig | 8% van de Zwolse 

kinderen groeit op in armoede | 30% van 

de Zwollenaren voelt zich eenzaam | 

armoede en eenzaamheid gaan vaak 

hand in hand.”  
 

Dit zijn cijfers waar we zelf ook nog  

van schrikken. En we merken dat als 

we dit communiceren, dat mensen hier 

iets aan willen doen en in beweging 

willen komen. En dan kunnen wij hen 

helpen want 

Present helpt vrijwilligers 

helpen waar het echt nodig is. 
 

 

Mensen denken vaak wel te weten wat 

Present is, maar denken dan dat we een 

kaartenbak vol hulpvragen hebben waar 

we vrijwilligers voor nodig hebben. Maar 

we werken dus echt andersom: mensen 

melden zich bij Present met hun aanbod 

om iets te betekenen voor de stad. We 

beginnen bij wat zij leuk vinden om te 

doen, wanneer zij tijd hebben en waar  

zij aan de slag willen. Anno 2019 blijkt dit 

nog steeds één van de unieke succes-

factoren van Present, dit blijkt wel uit de 

blijvende groei van het aantal groepen. 

Daarnaast rusten we de vrijwilligers goed 

toe, zodat ze weten wat ze tegen kunnen 

komen. De situaties waar ze in terecht 

komen, kunnen best heftig zijn, dus hand-

vatten wat je wél en wat je beter niet kunt 

doen, zijn heel welkom. Ook schreven  

we daarom een opiniestuk over wat 

armoede met mensen doet. 

 

Dit alles draagt bij aan een positieve er-

varing van de vrijwilliger (Customer Jour-

ney). We willen meer vrijwilligers duur-

zaam laten omzien naar de medemens, 

ook buiten Present om. Samen met ande-

re stichtingen Present in Nederland on-

derzoeken we hoe deze ervaring nog 

verder verbeterd kan worden. 
 

Daarnaast hebben we blijvend onder de 

aandacht gebracht dat we voor het conti-

nueren van de professionaliteit van Pre-

sent zelf geld moeten werven, met de 

mogelijkheid voor sponsoren per Project 

of Traject. In 2019 zagen we dat dit 

vruchten begon af te werpen (zie blz 14). 

https://stichtingpresent.nl/zwolle/2019/10/30/wat-armoede-met-je-doet-wat-zou-jij-doen/
https://stichtingpresent.nl/zwolle/waarompresentgeldnodigheeft/
https://stichtingpresent.nl/zwolle/waarompresentgeldnodigheeft/
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Diverse concepten hebben we door-

ontwikkeld: Buurten met Feestjes, en de 

Projecten /Trajecten met Nieuwe 

Zwollenaren. Met het bedrijvennetwerk 

hebben we samenwerking op MVO-

gebied geïntensiveerd en uitgebreid. 

 

In de voorgaande hoofdstukken is te 

lezen hoe we dit alles hebben vorm-

gegeven. 

 

Financiën 

Wat betreft onze financiën hadden we 

een beter jaar, maar dit ging beslist niet 

vanzelf. Dit komt hoofdzakelijk doordat 

we na de moeiten van 2018 personele 

maatregelen hebben genomen, we zijn 

van 4,05 fte naar 3,3 fte gegaan. We 

hebben het contract met onze PR & 

Communicatie-medewerker beëindigd 

(hierdoor konden we wel minder doen 

dan gehoopt op dit vlak) en ook heeft 

onze relatie-beheerder besloten zijn taak 

pro deo te gaan doen. We zijn erg blij dat 

hij deze stap kon maken, anders hadden 

we wel degelijk een financieel probleem 

gehad. Zijn inzet blijft hard nodig. 

Vooruitblik 

Doordat mensen zich via Present dus  

in kunnen zetten vanuit hun aanbod, 

hebben we ook in 2020 nog steeds een 

flinke stroom van (nieuwe) vrijwilligers. 

 

De inzet van al deze mensen was  

in 2019 goed voor circa 25.000 uur 

vrijwillige inzet in Zwolle. Al deze uren 

dragen bij aan een oplossing voor de 

vraagstukken die in 2021 en verder in 

Zwolle spelen. We hebben het dan  

over het beheersbaar houden van de 

kosten van zorg en welzijn en de wens 

vanuit de politiek om meer zorg door 

vrijwilligers te laten doen. Wij geloven  

in de kracht van informele netwerken  

en in wat vrijwilligers aankunnen. Tege-

lijk praten we mee over de vormgeving 

van dit vraagstuk, want we zijn er ook  

van overtuigd dat de kloof tussen men-

sen die het allemaal wel redden en zij  

die dat niet kunnen, niet zomaar over-

brugd kan worden. Daar heb je partijen 

als Present bij nodig. Hetzelfde geldt  

voor het toerusten van vrijwilligers die 

immers te maken (gaan) krijgen met 

complexe(re) problematiek. Ook zijn we 

van mening dat organisaties als Present 

aan de voorkant van zorgvragen in ge-

sprek moeten zijn met hulpverleners. Dit 

om creatief vanuit de mogelijkheden van 

vrijwilligers te kunnen gaan denken. Dit 

levert mooie kansen op voor vrijwilligers 

en voor de hulpontvangers, met meer 

natuurlijke netwerken en contacten. En 

het levert aan de achterkant een deel van 

de gewenste besparing op. 

 

Financiën 

We krijgen weer wat meer subsidie  

van de Gemeente Zwolle voor Nieuwe 

Zwollenaren, ook omdat we samen met 

Stichting Voor Elkaar Zwolle 30 Nieuwe 

Zwollenaren gaan helpen in te burgeren. 

Zoals altijd blijft het wel alle hens aan dek 

voor de fondsenwerving, dus we gaan op 

dit vlak verder op de ingeslagen weg.  

 

We zijn dankbaar en trots op waar  

we staan, we bedanken iedereen die  

in 2019 een steentje bijdroeg en we 

zien het jaar 2020 met vertrouwen  

tegemoet!   
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https://www.instagram.com/presentzwolle/
https://www.linkedin.com/company/stichting-present-zwolle/
http://www.twitter.com/presentzwolle
http://www.facebook.com/presentzwolle
https://www.youtube.com/user/presentzwolle?blend=2&ob=video-mustangbase

