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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 sneeuw-

baleffect. “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 
 

Present Zwolle 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 het 

coronajaar 2020 uit tot 691 

Projecten & Trajecten 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 andere mensen in 

een PresentProject/Traject 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 bij-

zonders. Net zoals wanneer vrijwilligers 

onder de indruk raken van mensen die 

ze tegenkomen in deze situaties, zo is 

de ontmoeting voor de hulpontvanger 

ook bijzonder in het kader van bewust-

wording. Een hulpverlener zei: “Deze 
vrijwilligers zijn op deze ene dag met 

veel respect en geduld met mijn cliënt 

omgegaan. Ze hebben hem hierdoor 

weer wat vertrouwen in mensen terug-

gegeven, dat had mij een half jaar 

gekost!”. De methode van Present werd 
al in 2013 erkend als officieel interven-

tiemodel door kennisinstituut 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 600 keer per jaar. 

 

Present echt Zwols (lokaal 

gedragen) 
 

 

Verankering in de Zwolse samenleving  

is essentieel voor Present Zwolle. In  

2020 bestond Present 17 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 onmisbaar 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  



 

3 

 

lezen hoe we deze doelstellingen hebben 

gerealiseerd (in willekeurige volgorde).  

 

Doelstellingen       Aanbod en inzet van vrijwilligers

Doelstellingen 2020 

Present Zwolle had als 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 voor 

de nood in de stad. 

 Meedenken in de ontwikkelingen in 

het sociale domein waarin meer van 

vrijwilligers wordt verwacht. 

 Het ontwikkelen van concepten van 

vrijwillige inzet ten aanzien van:  
 

 Statushouders 

 Trajecten zoals Buurten met 

Feestjes 

 Meer financiële partners en giften 
 

Dit waren wel doelstellingen die gefor-

muleerd waren in een pre-corona tijd. In  

de volgende hoofdstukken valt in detail te 

 

Resultaten in Projecten en Trajecten  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Met 691 groepen in 375 reguliere Projecten, 165 Corona Projecten en 151 Trajecten is de 

hoofddoelstelling, ca. 325 groepen bemiddelen, meer dan ruimschoots gehaald. Corona  

was hier van grote invloed op en door extra subsidie van de Gemeente Zwolle werd deze  

groei mogelijk. In 2020 hebben in totaal ca.1.600 vrijwilligers zich (meerdere keren) ingezet.  

Hierdoor kwam er ruim 23.000 uur vrijwillige 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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 Hulpverlener na een ontrui-

mingsklus: ‘Deze vrijwilligers 
zijn het smeermiddel van de 

Zwolse samenleving!’ 

  Politieke vluchteling nadat hij met een 

vrijwilliger mee was geweest naar een 

vreedzaam protest in Den Haag: “Ik kon 
vandaag mezelf zijn. Protesteren gaat niet 

alleen over ergens tegen zijn. Het is samen 

ergens vóór vechten, een gevoel van soli-

dariteit, je leert van elkaar”. 

Hulpverleenster Kadera over vrijwilligers die 1,5 jaar lang Buurten met 

Feestjes-pakketten mogelijk hebben gemaakt bij een moeder en haar 2 

kinderen van 4 en 6 jaar. “Gelukkig bestaan er in de wereld vele lichtjes 
die het leven voor anderen beter maken. En jullie zijn daar een paar van!” 

Vrijwilligster na 1 jaar Buurten met 
Boodschappen-Traject:  

“Ik leef in de Stadshagen-bubbel; een leven 

waarin het normaal is om het financieel  

'goed' te hebben. Het is dan zo verrijkend om 

getuige te zijn van een andere wereld, met  

andere problemen. Het maakt dat ik scherp blijf 

en hopelijk niet te veel in mijn bubbel leef. Echt 

waardevol. Ik ga zoiets in de toekomst zeker weer 

doen, ik wil mijn kinderen als ze ouder worden 

deze ervaring ook meegeven. Buurten met 

Boodschappen is daarvoor een heel mooie kans.” Vrijwilliger die helpt met een 

schoonmaakklus zodat een 

inwoner huishoudelijke onder-

steuning kan ontvangen: ‘Tof  
om hieraan mee te mogen werken!’ 

Hulpverlener: “Normaal zou ik 
een hulpvraag die op zo’n korte 
termijn moet worden opgelost, 

helemaal niet stellen, omdat dit 

toch nooit lukt. Maar ik begrijp 

dat jullie dit wél kunnen…” 

Samenwerkend bedrijf 

over Present: ‘Wat 
mooi dat we hetzelfde 

hart hebben. Voor  

  de stad en voor   

     duurzaamheid’ 

Hulpverlener over Buurten Bij Ouderen: “Stichting Present springt met dit project 
echt in een behoefte-gat! Buurten Bij Ouderen zorgt ervoor dat senioren een 

moment van de dag minder eenzaam zijn. Het samenwerken en snel schakelen 

om behoefte/contact tussen mensen samen te brengen is erg prettig. Beide partijen 

krijgen goede afspraken op papier en regie ligt bij beide partijen (vrijwilliger en 

senior) waardoor er op gelijkwaardige basis contact is.” 

Hulpverlener: ‘Zo fijn dat jullie denken in 

mógelijkheden en mee willen denken, ook  

als jullie het niet meteen zelf op kunnen  

lossen’ 
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Vrijwilligers in Projecten en Trajecten 
 

 

 

 

In 2020 steeg het aantal Projecten 

en Trajecten fors ten opzichte van 

2019. Dit kwam voornamelijk door 

corona. Toen Nederland in de lock-

down ging in maart, meldden zich 

spontaan ongeveer 100 vrijwilligers 

aan die zich graag via Present wil-

den inzetten. Voor hen bedachten 

we speciale coronaproof “Hoe-kan-

het-wél-projecten”.  
 

Daarnaast zetten onze P-teamers en 

Flexers zich onvermoeibaar in, maar 

door de maatregelen was het niet mo-

gelijk om dit met grotere groepen te-

gelijk te doen. En dus waren er heel 

veel kleinere projecten nodig met  

veel groepjes van 2-3 mensen. Dat 

zorgde voor een hoop extra werk: 

iedere keer weer een aparte match 

maken en elke keer deze projecten 

openen en sluiten. En telkens weer 

alles omgooien als de regels weer 

veranderden, als mensen ziek werden 

etc. Protocollen, ontheffingen, alles 

hebben we in het werk gesteld om 

tóch door te kunnen blijven gaan om 

vrijwilligers veilig in te kunnen blijven 

zetten voor kwetsbaar Zwolle. 
 

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. 
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 2020 bemiddelden we 151 praktische 

Projecten. Het gaat dan om verhuizin-

gen, woningen opknappen, ontruimin-

gen etc. Door corona konden we geen 

nieuwe groepen inzetten, vrijwel alles is 

opgelost door onze Flex- en P-teamers, 

gelukkig dat zij er waren. Zonder hun 

inzet hadden deze, meestal urgente, 

projecten niet door kunnen gaan. Daar-

naast vonden er 51 sociale Projecten 

plaats, waaronder 38 Buurten met 

Feestjes (zie blz. 10). 

 

Projecten zoals uitstapjes met ouderen 

of voetbalwedstrijden konden helaas 

niet, we organiseerden daarom nu veel 

één op één contact-momenten. 
 

 

 

 
 

Flex 

Het aantal Flexprojecten groeide naar  

64, het aantal Flexers is hetzelfde geble-

ven met 40, de meesten gingen ondanks 

Vrijwilligers in Projecten: 

inzet in een dag (deel) 

https://stichtingpresent.nl/zwolle/blogs/
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corona toch aan de slag. De Flex-groe-

pen zijn door corona wel in meer kleinere 

Projecten gesplitst. Maandelijks zijn er 5 - 

6 Flex-projecten. Sommige Flexers doen 

al 16 jaar mee en hebben daardoor veel 

ervaring. Ze worden geregeld ingezet 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 

inmiddels 39 mensen die hebben aan-

gegeven dat we ze mogen appen als er 

spoedvragen zijn. Ze kwamen in 2020 

maar liefst 73 keer (in 2019 nog 42 

keer) in actie, ondanks corona. Het is 

letterlijk ‘where no one else can help’: 
zonder het P-team hadden deze nood-

situaties voor mensen die geen geld/ 

netwerk hebben, niet opgelost kunnen 

worden, zeker niet nu er door corona er 

weinig andere partijen in de stad inzet-

baar waren. Het P-team wordt gespon-

sord: het is het “Salverda - Breman P-

team” met bijpassende T-shirts. 
 

Een Wijkflexgroep is een groep vrijwil-

ligers die zich graag in de eigen wijk 

willen inzetten. In 2020 kwamen ze 3 

keer in actie. 
 

 
 

Zomerpakketten 

Maar liefst 173 groepen mensen uit 

onder meer 10 verschillende kerken 

brachten in 2020 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 bui-

tenspelletjes doen. De actie was in 

2020 weer net zo’n succes als in 2019 

want een zomerpakket langsbrengen of 

beleven, kan ook prima coronaproof. 

 
 

 

 

Speciale Corona-Projecten 

Half maart 2020 ging Nederland in de 

eerste lockdown. Er stonden nog veel 

projecten gepland, zoals een maaltijd 

georganiseerd door de Vrijmetselaars 

voor ouderen, maar overal ging een 

streep doorheen.  
 

We hebben echter direct gekeken hoe  

het wél kon en we hadden dezelfde dag 

een online aanmeldformulier klaarstaan 

waar vrijwilligers zich konden aanmelden. 

En die stroomden binnen! Binnen de kort-

ste keren waren er wel 100, waaronder 

heel veel nieuwe mensen die Present 

hadden gevonden via internet. We maak-

ten met hen allemaal via videobellen per-

soonlijk kennis om ze te screenen en ze 

voor te lichten over de hulpontvangers 

van Present met de do’s en don’ts. In 

totaal hebben zij, en de vrijwilligers die al 

bij Present betrokken waren, 165 corona-

projecten gedaan. Zie het katern op blz. 9 

voor een aantal van deze projecten. 
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  Speciale corona-projecten  

 Toen Nederland in de eerste lockdown ging in maart 2020, meldden zich direct ca. 100 

(nieuwe) vrijwilligers aan die heel graag van betekenis wilden zijn. Speciaal voor hen zijn we 

op zoek gegaan naar wat wél en corona-proof kon. Ons succesnummer werd de Eerste Hulp 

Bij Vervelen (later Volhouden) pakketten. Hiermee haalden we zelfs het regionale en 

landelijke nieuws. Mensen haalden hun zolders en kasten leeg en brachten 86 keer een 

EHBV-pakket op maat naar adressen waar kinderen en volwassenen tegen de muren 

opvlogen. Maar ook een stapel boeken bij een bewoner van De Herberg die heel erg graag 

leest (zie foto blz 8) en voor wie alle activiteiten waren weggevallen. 
 

Daarnaast deden vrijwilligers o.a. voor 18 mensen de boodschappen en voor 6 mensen 

werden de Voedselbankpakketten gehaald. Ook gaf een vrijwilliger hulp bij thuis-onderwijs,  

een andere vrijwilliger gitaarles en deelden ze 5 laptops uit, die we al dan niet geregeld 

hadden via het Nationaal Fonds Kinderhulp. Ook werd er een speciaal filmpje gemaakt door 

Pelle Clement van PEC Zwolle voor de bewoners van De Herberg. Coca Cola sponsorde 

6.000 tulpen die vrijwilligers nu eens niet bij ouderen brachten, maar bij mensen met een 

(psychiatrische) beperking in instellingen. Zij waren net zo goed eenzaam tijdens de eerste 

lockdown omdat ze geen bezoek mochten ontvangen. Voor de statushouders waren er 40 

Whatsapp-taalmaatjes beschikbaar.  

 

Een intensieve tijd  

voor ons om dit alle- 

maal te regelen,  

maar prachtig om  

te kunnen doen en  

om al het enthou- 

siasme te zien!   

 #nietalleen 

  #alleensamen 

 

https://www.rtvoost.nl/nieuws/329009/Eerste-Hulp-Bij-Verveling-pakketten-uitgedeeld-in-Zwolle
https://www.facebook.com/nos/videos/586875948585449
https://www.youtube.com/watch?v=A4D7mcgTiNA
https://www.youtube.com/watch?v=A4D7mcgTiNA
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Vrijwilligers in reguliere  

(‘standaard’) Trajecten 
 

 

 

In 2020 mochten we in totaal 63 regu-

liere Trajecten bemiddelen. Een Traject 

loopt gemiddeld een jaar en er zijn vaak 

meerdere contactmomenten per maand. 

 

 
 

 

Buurten met Boodschappen 

Er waren in 2020 47 Buurten met Bood-

schappen-Trajecten (42 in 2019). 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 voorbeeld is 

hier te lezen.  

 

De belangstelling voor dit Traject neemt 

nog steeds toe, omdat dit een laag- 

drempelige manier is voor vrijwilliger(s) 

om concreet iets te doen tegen armoe-

de en vaak ook eenzaamheid. Een 

Traject met niet alleen financiële, maar 

ook grote sociale effecten. En ook een 

BmB kan ook heel goed coronaproof 

plaatsvinden.  

 

 
 

 

 

Buurten bij een Zorginstelling 

Drie groepen uit een bedrijf en een 

gezin gingen het afgelopen jaar regel-

matig buurten bij zorginstellingen voor 

ouderen. Ze doen bijvoorbeeld spelle-

tjes samen. In 2020 was er 4 x een 

BbeZ, wel in aangepaste vorm door 

corona. 
 

 

 

 

 

Buurten bij Ouderen 

Omdat er ook veel ouderen nog zelf-

standig wonen en daar vaak behoefte 

aan contact en activiteiten hebben om 

eenzaamheid te voorkomen/tegen te 

gaan, hebben we “Buurten bij Ouderen” 

ontwikkeld: groepjes van 2 of 3 perso-

nen (in coronatijd vaak 1 persoon) gaan 

achter de voordeur regelmatig op be-

zoek bij een oudere. In 2020 was er 4 x 

een BbO-Traject. Zeker in coronatijd 

waarin er voor deze ouderen veel acti-

viteiten zijn weggevallen, zijn deze 

bezoekjes heel welkom. 
 

 
 

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. Iets wat we door corona 

allemaal wel een beetje zijn gaan 

ervaren. 
 

Voor sommige Zwollenaren maakt co-

rona hier helaas niet zoveel verschil. 

https://stichtingpresent.nl/zwolle/2018/09/27/ontvangen-wordt-makkelijker-door-ontmoeting/
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Door financiële krapte, weinig sociale 

contacten en tegenslagen werden de  

feestjes of mooie momenten, die het 

waard zijn om te vieren en te beleven, 

toch al overgeslagen. Daarom moedi-

gen we mensen aan om een feestje, in 

allerlei soorten en maten, cadeau te ge-

ven aan iemand die het zelf niet lukt om 

“de slingers op te hangen”. We hadden 

als doel om meer van deze Buurten 

met Feestjes te bemiddelen in 2020 en 

dat is ondanks corona, toch gelukt! Er 

vonden 8 Buurten met Feestjes Trajec-

ten en 38 BmF-Projecten plaats. 
 

 

 

 

Vrijwilligers & statushouders 

= Nieuwe Zwollenaren 
 

In totaal zijn er via Present rond de 140 

vrijwilligers wekelijks of maandelijks actief 

voor 170 Nieuwe Zwollenaren. 
 

Bijzonder hierin is dat Present ca. 60 

Eritreeërs aan zich weet te binden, hier-

in is Present uniek. Deze doelgroep is 

erg kwetsbaar als de begeleiding van 

Vluchtelingenwerk erop zit: “Velen 
raken geïsoleerd, hebben geen contac-

ten en weten totaal niet waar ze aan 

toe zijn. Ze herbeleven trauma’s en ze 

gaan drinken om te vergeten. Praten 

over het gebeurde vinden ze moeilijk, 

er is veel schaamte. De wijkteams of 

geestelijke gezondheidszorg weten  

ze niet te vinden en dan is er nog de 

taalbarrière.” (De Stentor 13 maart 

2021). Present geniet het vertrouwen 

van deze Eritreeërs omdat veel vrijwil-

ligers met hen het christelijk geloof en 

dus hun normen en waarden delen. 

Present is daarnaast voor de Eritreeërs 

geen overheid of officiële instantie en 

de informele leiders binnen de Eritrese 

gemeenschap geven aan dat Present 

te vertrouwen is, Present wordt dus niet 

als een bedreiging ervaren. Daarnaast 

hebben ze vertrouwen in Present en 

onze vrijwilligers door hoe onze vrijwil-

ligers zich inzetten. Ze bieden gezellig-

heid en echte aandacht, ze zijn rustig 

en nemen veel tijd om een relatie op te 

bouwen, vertrouwen te winnen, mee te 

lopen. Ze bieden hiermee een netwerk/ 

vangnet en helpen hen zo op weg in 

onze samenleving. Ook vraagt Present 

de Eritreeërs om hulp (bij Present-Pro-

jecten of om te tolken), die wederkerig-

heid vergroot hun gevoel van weder-

zijds respect. Uiteraard werken we in 

alles samen met Sociale Wijkteams, 

Voor Elkaar Zwolle, Vluchtelingenwerk 

etc. We zijn aanvullend op elkaar / ver-

wijzen naar elkaar door. We hadden als 

doelstelling de bestaande activiteiten 

voort te zetten en uit te bouwen. Door 

corona liep ook hier het jaar anders  

dan gepland, maar er zijn weer mooie 

andere en méér dingen gebeurd. 

 

Klets en koek 

Het kloppend hart van de activiteiten 

rondom Nieuwe Zwollenaren is de weke-

lijkse ontmoeting op woensdagen. Er is een 

Klets&Koek-avond voor iedereen en een 

Klets&Koek-ochtend alleen voor vrouwen 

en hun (kleine) kinderen. In totaal komen 

hier gemiddeld 20-30 Nieuwe Zwollenaren 

en ca. 35 vrijwilligers. Via Klets&Koek 

hebben we in totaal 80 statushouders in 

beeld. Er wordt niet alleen Nederlands 

gesproken, bij deze ontmoetingen komen 
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ook alle problemen / vragen die de  

Nieuwe Zwollenaren hebben, aan bod.  

In het coronajaar 2020 zijn de bijeen-

komsten in aangepaste vorm of digitaal 

(Klets&Koek@home) geweest.  

 

Maatjes 

Maatjes zijn vrijwilligers die statushou- 

ders op een informele manier op weg 

helpen in Zwolle. Dit niet als hulpverle- 

ner, maar op basis van gelijkwaardigheid 

en op specifieke onderdelen waar de 

statushouder ondersteuning nodig heeft. 

We onderscheiden taal-, fiets-, zwanger- 

schap- en digitale maatjes. Hun inzet is 

soms eenmalig maar meestal voor lan- 

gere tijd. In coronatijd hebben we daar-

naast ca. 40 bestaande en nieuwe vrij-

willigers in kunnen zetten als Whatsapp-

taalmaatjes die speciaal in de coronatijd 

hielpen met het onderhouden van de taal 

en het beantwoorden van vragen. Dit was 

vaak de enige manier omdat door corona 

verder alles dicht was. 
 

Zwemles 

Samen met CALO/Windesheim-studen-

ten bieden we sinds 2019 gratis zwem-

lessen voor Eritrese vrouwen. Het doel  

is het ‘watervrij’ maken, leren zwemmen 
en traumaverwerking /ontspanning/sport.  

Er komen gemiddeld 14 vrouwen, 8 stu-

denten, 1 docent en 3 Present-vrijwillig-

ers voor coördinatie en kinderoppas. Het 

is de enige plek in Zwolle waar deze 

vrouwen naar toe durven en er is inmid-

dels een wachtlijst.  

 

Statushouders en werk 

In ons uitgebreide netwerk bevinden zich 

ook veel bedrijven. We konden daardoor 

twee statushouders bemiddelen naar 

werk. We hadden dit in 2020 méér willen 

doen, maar helaas ging dit niet door coro-

na. Wel draaien er meerdere van hen 

mee in Present-projecten (zie foto blz. 

12). Ook zijn er twee vaste statushou-

dersvrijwilligers bij Present actief. 

 

Participatie 

Samen met Voor Elkaar Zwolle hebben 

we in 2020 een plan opgezet voor de 

maatschappelijke participatie en inbur-

gering van nieuwkomende statushouders 

in Zwolle. Hiervan hebben we 17 mensen 

in begeleiding gekregen. We hebben uit 

ons netwerk zo’n 20 Wegwijs-maatjes 

bereid gevonden om deze nieuwkomers 

het eerste jaar te begeleiden. Daarnaast 

hebben we in diverse woningen van hen 

vrijwilligers ingezet om deze woonklaar  

te maken.  
 

In 2020 startten we samen met Saeed de 

ontwikkeling van een programma “Net-

werkmakers”: we trainen hiermee status-

houders hoe ze zelf hun netwerk kunnen 

inzetten voor participatievraagstukken op 

werk- en sociaal gebied. 
 

In 2020 kregen we ook hulp van een 4-tal 

Windesheimstudenten vanuit hun oplei-

ding Student Global Project & Change 

Management. Zij hebben in 2020 onder 

andere een mooie laagdrempelige infor-

matiegids ‘welkom in Zwolle’ gemaakt 
met handige informatie voor de nieuwko-

mende statushouders, over alle plekken 

voor onderwijs, maar ook waar je de 

mooie parken vindt etc. 

  

De mooie verhalen van alle Projecten  

en Trajecten zijn dagelijks te volgen  

op social media.   

http://www.facebook.com/presentzwolle
https://www.linkedin.com/company/stichting-present-zwolle/
https://www.instagram.com/presentzwolle/
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Samenwerking 

 

Maatschappelijke Organisaties 

Present Zwolle Present Zwolle kan niet 

Present zijn zonder een goede samen-

werking met maatschappelijke organisa-

ties (MO’s). Bij elk Project of Traject wer-

ken we dan ook samen met hulpverleners 

In 2020 ging het in totaal ruim 60 (loca-

ties 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, instellin-

gen voor ouderen en die voor mensen 

met een beperking, dak- en thuislozen, 

psychiatrie, welzijnsorganisaties, etc. 

 

In het bijzondere jaar 2020 had het coro-

navirus met de daarbij horende maatre-

gelen zoals lockdowns bijzonder veel 

impact op het leven van iedereen. We 

hebben dit jaar wederom laten zien wat 

de kracht en mogelijkheden zijn van infor-

mele zorg, die onze vele betrokken en 

betrouwbare vrijwilligers bieden. Doordat 

- ondanks de beperkingen – de vrijwil-

ligers op een verantwoorde en creatieve 

manier wél Present waren, was de hulp 

die ze boden, nog meer dan anders, een 

aanvulling op de formele zorg.  
 

Met onze unieke formule (de aanbodge-

richte werkwijze, zie blz 1), flexibiliteit en 

expertise zijn we onmisbaar en aanvul-

lend op andere soortgelijke organisaties 

in de stad en een waardevolle partner.  

Dit geldt zeker ook in het veranderende 

sociale domein waarin vanaf 2021 veel 

meer in het voorveld moet worden opge-

lost door vrijwilligers.  
 

Waarom we volgens de hulpverleners 

waarmee we werken gewaardeerd worden, 

is omdat we bereid zijn extra stappen te 

zetten, omdat we creatief zijn in het beden-

ken van oplossingen en meedenken  

hoe iets wél kan, ook als dat ergens  

anders dan via Present is, en omdat  

we snel en professioneel werken.  
 

Niet zelden blijkt de inzet via Present  

de enige mogelijkheid voor hulp. Voor- 

waarde voor de inzet is dat hulpverleners 

kijken hoe de hulp via Present kan worden 

ingebed in het hulpverleningstraject. Hier-

door kan de inzet van de vrijwilligers ook 

een meer duurzaam effect krijgen. Zo kan 

de vrijwilliger die Buurten met Boodschap- 

pen mogelijk maakt voor een Zwollenaar 

veel meer betekenen dan het geven van 

alleen een boodschappenpakket; hij/zij kan 

ondersteunen bij allerlei andere vragen die, 

vaak door het ontbreken van sociaal net-

werk, anders bij de hulpverlener terecht 

zouden komen.   
 

Met elkaar 

Bij Present vinden we samenwerken met 

anderen en aanwezig zijn bij de diverse 

overleggen in de stad belangrijk. Samen  
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ben je sterker, kun je elkaar aanvullen,  

elkaar scherp houden, bespreken waar 

kansen liggen en ontdekken wat de kwets-

bare inwoner van Zwolle nodig heeft. We  

zijn daarom aanwezig bij het Platform 

Maatjes-initiatieven, de stadsdialoog Zwol- 

le ArmoedeVrij, bij het periodieke beheer-

overleg 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. 

Daarnaast werden we vanuit onze erva- 

ring en expertise regelmatig gevraagd  

mee te denken / een bijdrage te leveren  

aan actuele vraagstukken en initiatieven. 

 

Matchmakers 

Speciaal is onze samenwerking met de 

andere matchmakers (partijen die vrij-

willigers bemiddelen om zich in te zetten 

voor anderen dan de eigen organisatie): 

ZwolleDoet en Hart voor Zwolle. We over-

leggen periodiek en we trekken samen 

op, onder andere in de vraagstukken van 

het veranderende sociale domein. Ook 

verwijzen we vrijwilligers naar elkaar door 

zodat deze op de juiste plek terecht komt. 
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Fondsenwerving en financiële ondersteuning 

Na 17 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.  

 

In 2020 zijn door corona de sponsor-

opbrengsten wel teruggelopen. Dankzij 

de Gemeente Zwolle die extra bijdroeg 

en speciale coronafondsen konden we 

het jaar gelukkig toch goed afsluiten.  

 

Gemeente Zwolle 

Sinds de start van Present in 2003 is er  

een subsidierelatie. In 2020 kwam hier 

opnieuw extra subsidie voor statushouders 

bij. Voor onze reguliere en corona-werk-

zaamheden kregen we ook extra subsidie. 

Hierdoor konden we niet alleen blijven 

draaien, maar dus ook alle extra corona-

activiteiten verrichten. 

Fondsen 

Het Hervormd Weeshuis sponsorde  

weer 10 Projecten voor gezinnen met 

kinderen. Via de ING Help NL vooruit-

actie waarin mensen op ons konden 

stemmen, wonnen we de € 3.000,-.  
Via Present Nederland en het Oranje-

fonds kwam er een speciale mogelijk- 

heid voor een steunfonds. In december 

kwam er van de landelijke overheid na  

de oproep van minister Hugo de Jonge 

nog een #kleingebaar-subsidie bij voor 

speciale DOEcemberprojecten waarvan 

we er tientallen organiseerden (zoals 

lekker lezen in de kerstvakantie voor sta-

tushouderskinderen, zie foto op blz 14). 

 

   

Acties 

Door corona lukte het helaas niet om 

acties te organiseren in 2020. 

 

Particulieren 

In 2020 hadden we gelukkig wel veel 

particuliere sponsors. Een vrijwilliger bij 

Present doneerde zijn pensionerings-

giften aan Present. En een 50-tal 

sponsors is vaste “vriend van Present”. 
 

Kerken 

In 2020 kwamen kerken nauwelijks 

bijeen, wat helaas ook resulteerde in 

fors minder collecte-opbrengsten.  

 

Bedrijven en MVO 

In andere jaren zetten bedrijven zich via 

Present in en steunden zij ons met een  

gift. In 2020 kon dit vrijwel niet plaats-

vinden. Gelukkig ondersteunden de  

meeste vaste partners ons wel gewoon  

en sommigen doneerden zelfs extra. 
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Financiën 

 
 

 

 

 

  

Balans       

 Activa 31 december 2020 
€ 

 

31 december 2019 
€ 

  Passiva 31 december 2020 
€ 

31 december 2019 
€ 

 Materiële vaste  
 activa 

3.130 234   Reserves 17.605 14.186 

 Vorderingen 2.250 12.799     

 Liquide middelen 51.489 18.187   Kortlopende schulden 39.264 17.034 

       

 56.869 31.220   56.869 31.220 

Staat van  
baten en lasten Werkelijk Begroot Werkelijk Begroot 
 2020 2020 2019 2021 
Baten € € € € 

Baten van particulieren 19.343 27.000 39.065 22.500 
Baten van bedrijven 34.242 43.000 47.277 40.000 
Baten van subsidies van overheden 178.616 132.812 112,812 209.500 
Baten van overige organisaties 
zonder winststreven 25.253 33.500 32.356 35.500 

 257.454 236.312 231.510 307.500 

Lasten     

Besteed aan doelstellingen 237.568 204.549 198.575 284.214 

Wervingskosten 8.107 21.160 19.723 30.290 

Kosten beheer en administratie 8.360 9.405 8.766 12.116 

 254.035 235.114 227.064 303.903 

     

 3.419 1.198 4.446 3.597 

Saldo financiële baten en lasten 0 0 0 0 

Saldo 3.419 1.198 4.446 3.597 

De balans per 31 december 2020  

en de staat van baten en lasten 

2020 zijn ontleend aan de jaar- 

rekening 2020 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) |  

Coby Hollander (bestuurslid). 

Team v.l.n.r. 

Elsje Goudzwaard - Algemeen Coördinator | Elise Steenaart - Maatschappelijke Organisaties 

en Trajecten | Mariëlle Kisjes – Trajecten | Cato Bakker – Groepenbegeleider en kerken. 

 De organisatie van  

Present Zwolle 2020 

 
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 2020 uit 7 betaalde krachten (4 

fte) die voor verschillende taakgebieden 

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 (meeste)  

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

4 en 8 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 | Nicolien Boxum - 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 2020 hebben we onze doel-

stellingen ruimschoots gehaald. We 

hebben heel fors meer dan 325 groe-

pen (namelijk 691) in Projecten en Tra-

jecten bemiddeld in samenwerking met 

alle relevante partijen in de stad.  
 

Vanaf dag één van de corona-lockdown 

hadden we een online aanmeldingsfor-

mulier klaarstaan en hebben we geke-

ken hoe de projecten wél veilig konden 

doorgaan. We hebben nóg veel meer 

respect gekregen voor onze trouwe en 

dappere vrijwilligers die zich in deze tijd  

belangeloos in urgente projecten heb-

ben ingezet. Dit terwijl de officiële hulp-

verlening gesloten was, of niet in de 

huizen mocht komen en andere orga-

nisaties die met vrijwilligers praktische 

klussen doen, hun deuren sloten.  
 

Onze voorlichting en bewustwording  

blijft een continu proces, waarbij we in  

2020 ingestoken hebben op continue 

berichtgeving op social media, nieuws-

brieven en onze website. Ook zijn we 

blijven communiceren dat je, ondanks 

corona, nog steeds van betekenis kunt  

zijn, en dus met succes.  

 

We zijn daarnaast blijven communiceren 

wat Present nu precies is. Mensen denken  

het vaak wel te weten, maar denken dan 

dat we een kaartenbak vol hulpvragen 

hebben waar we vrijwilligers voor nodig 

hebben. Maar we werken dus echt ander-

som: 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 2020 is  

dit nog steeds hét uitgangspunt van inzet 

via Present.  

 

Wat we in 2020 wel steeds meer zijn gaan 

doen, is deze vrijwilligers die het aanbod 

deden: ‘Ik wil graag wat doen, zeg maar  

wat nodig is’ in appgroepen te plaatsen  
net als het P-team. Hulpvragen die bin- 

nenkwamen, zetten we in deze app-groe- 

pen en deze werden zo binnen de kortste 

keren opgelost door 2 - 3 mensen tegelijk 

(coronaproof). Zo is het nog steeds een 

groepje dat zich inzet en sluit het nog 

steeds aan bij hun aanbod. 

 

Vrijwilligers blijven graag bij Present,  

begin maart hadden we nog een vrijwil-

ligersavond voor onze ongeveer 100 (!) 

vaste vrijwilligers, waarvan sommigen al  

15 jaar Present zijn.  

 

Ook sluiten nieuwe vrijwilligers zich graag 

bij Present aan, en door corona nog meer 

dan anders. Dit niet alleen vanwege de 

ervaring dat ze écht verschil maken bij 

mensen zonder netwerk / geld / gezond-

heid, maar ook omdat we de vrijwilligers 

goed toerusten, zodat ze weten wat ze 

tegen kunnen komen. De situaties waar  

ze in terecht komen, kunnen best heftig 

zijn, dus handvatten wat je wél en wat je 

beter niet kunt doen, zijn heel welkom.  

We krijgen ook terug van de vrijwilligers  
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en hulpverleners dat we benaderbaar zijn, 

persoonlijk en zorgvuldig. We denken  

mee en denken in mogelijkheden. Met als  

gevolg dat we vrijwilligers hebben die zich 

met veel passie inzetten voor de mede-

mens en die de extra mijl lopen. 
 

Wat we in 2020 zagen in vergelijking met 

andere Present-stichtingen in het land,  

is dat het wel nodig was de afgelopen  

jaren innovatief te zijn met nieuwe Pro-

jecten en Trajecten, zoals de vaste vrij-

willigers in de Flex-teams, een P-team, 

Buurten met Boodschappen, Zomerpak-

ketten etc. Al deze Projecten en Trajecten 

bleken coronaproof. Als je als Present  

meer traditioneel afhankelijk bent van 

incidentele groepen van 6-8 personen, 

kwam je dit jaar in de knel.  
 

Vooruitblik 

Doordat mensen zich via Present dus  

in kunnen zetten vanuit hun aanbod, 

hebben we ook in 2021 nog steeds een 

flinke stroom van (nieuwe) vrijwilligers. 

De inzet van al deze mensen was in  

2020 goed voor circa 23.000 uur vrijwil- 

lige inzet in Zwolle. Voor 2021 willen we 

verder groeien en zetten we daar met 

meer PR fors op in. Al deze uren dragen 

immers bij aan een oplossing voor de 

vraagstukken die in 2021 en verder in 

Zwolle spelen, zoals het beheersbaar 

houden van de kosten van zorg en wel-

zijn en de wens vanuit de politiek om 

meer door vrijwilligers te laten doen. Wij 

geloven in de kracht van informele net-

werken en in wat vrijwilligers aankunnen.  

 

Tegelijk praten we mee over de vormge-

ving van dit vraagstuk, want we zijn er 

ook van overtuigd dat de kloof tussen 

mensen 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 me-

ning dat organisaties als Present aan de 

voorkant van zorgvragen in gesprek moe-

ten zijn met hulpverleners. Dit om creatief 

vanuit de mogelijkheden van vrijwilligers 

te gaan denken. Dit levert mooie kansen 

op voor vrijwilligers en voor de hulpont-

vangers, met meer natuurlijke netwerken 

en contacten. En het levert aan de ach-

terkant een deel van de gewenste be-

sparing op. 
 

Bij het schrijven van dit jaarverslag is al 

wel duidelijk dat corona en armoede he-

laas invloed op elkaar gaan hebben. We 

hebben de indruk dat de echte nood nog  

op gang moet komen, zoals bij de ZZP’-ers 

die lang hebben proberen vol te houden, 

maar die toch in de problemen zijn geraakt. 

Zij vinden niet direct de weg naar de hulp-

verlening, dus wanneer zij in beeld gaan 

komen bij Present, zijn de problemen dan 

helaas ook hoog opgelopen. Ook zien we 

dat het thuisblijven / weinig sociale contac-

ten hebben, zijn tol eist bij, onder andere, 

alleenwonende ouderen. Hier maken we in 

2021 vrijwilligers bewust voor om zich op 

deze plekken in te gaan zetten. 

 

We zijn dankbaar en trots op waar we 

staan, we danken iedereen die in 2020 

een steentje bijdroeg en we zien het jaar 

2021 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

