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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 voor-

zichtig begon met 3 groepen, 

groeide in het  tweede coro-

najaar 2021 uit tot 626 

Projecten & Trajecten in 

Zwolle en tot 75 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  

2021 bestond Present 18 jaar en in  

die jaren is een omvangrijk samenwer-

kingsnetwerk opgebouwd met onge- 

veer 60 (locaties van) maatschappe- 

lijke organisaties, circa 40 bedrijven-

(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  
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Doelstellingen       Aanbod en inzet van vrijwilligers

Doelstellingen 2021 
 

Present Zwolle had als doelstellingen 

bepaald: 
 

 

 Groei Projecten en Trajecten (t.o.v. 

ca 325 groepen in 2019) 

 Samenwerking met alle relevante 

partijen in de stad  

 Voorlichting en bewustwording over 

de mogelijkheden van Present  

 Meedenken in de ontwikkelingen in 

het sociale domein waarin meer van 

vrijwilligers wordt verwacht plus groei 

aantal vrijwilligers om te kunnen 

voldoen aan de toename van de 

vraag die hiermee samenhangt. 

 Vrijwilligers meer duurzaam 

betrokken bij kwetsbare Zwollenaren 

 Uitbreiding en verduurzaming inzet 

rondom statushouders 

 

In de volgende hoofdstukken valt in detail te 

lezen hoe we deze doelstellingen hebben 

gerealiseerd (in willekeurige volgorde).  

Resultaten in Projecten en Trajecten  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met 626 groepen in 436 projecten, 74 trajecten en 100 statushoudersprojecten en -trajecten  

is de hoofddoelstelling, meer dan 325 groepen bemiddelen, zeker ruimschoots gehaald. Naast 

een gewone toename was corona hier ook van grote invloed op: doordat maar een paar 

mensen tegelijk zich konden inzetten, was het telkens nodig dat we mensen meerdere keren op 

één adres inzetten. Dit betekende in plaats van één project, meerdere projecten. Door extra 

subsidie van de Gemeente Zwolle werd deze groei mogelijk. In 2021 hebben in totaal ca.1.225 

vrijwilligers zich (meerdere keren) ingezet. Hierdoor kwam er ruim 20.000 uur vrijwillige inzet 

beschikbaar voor de Zwolse samenleving.  

  
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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‘’Als ik bij cliënten kom waar er klussen moeten 
worden opgepakt maar er zijn geen financiële 

middelen, netwerk of gezondheid, dan is het fijn 

om te weten dat Stichting Present er is. Ik meld met 

regelmaat een project aan. Soms is er een urgente 

situatie en moet er snel geschakeld worden. Mijn 

ervaring is dat Present Zwolle dan paraat staat. Zo 

moest iemand met urgentie verhuizen en in de 

nieuwe woning lag geen vloer. Dankzij drie 

vrijwilligers via Present is er in een week tijd een 

vloer gelegd in de hele woning. Dat was heel fijn. 

Soms hebben cliënten stress om iets dat moet 

gebeuren, maar niet lukt. Dit kan de hulpverlening 

in de weg staan.  

Het is mooi om te zien dat er na een Presentproject vaak meer rust en ruimte bij een cliënt is. Zo is 

er daarna weer ruimte voor de hulpverlening die wij bieden. Het is fijn dat de projecten daar aan 

bijdragen. Mijn ervaring is dat er goed wordt meegedacht bij hulpvragen. Dit is fijn, met name ook 

wanneer het gaat om projecten bij cliënten die kwetsbaar zijn. Alles verloopt soepel en fijn. Het is 

mooi om te zien hoe dankbaar cliënten zijn na de ontvangen hulp. Dat maakt mij als hulpverlener 

ook dankbaar.’’ 
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Vrijwilligers in Projecten en Trajecten 
 

 

 

 

In 2021 bemiddelden we als Present 

fors meer Projecten en Trajecten dan 

gebruikelijk. Door corona konden er 

geen groepen van 7 mensen tegelijk 

aan de slag in een Project of Traject, 

maar meestal slechts 2 à 3 mensen. 

Hierdoor hebben we veel meer 

(kleinere) groepen bemiddeld om 

dezelfde hoeveelheid hulpvragen te 

kunnen oplossen. Dat zorgde voor 

veel extra werk: iedere keer weer 

een aparte match maken en elke 

keer deze projecten openen en 

sluiten. En telkens weer alles om-

gooien als de regels weer verander-

den, 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. 

In 2021 daalde het aantal groepen 

van 691 naar 626, wat voornamelijk 

kwam doordat de eenmalige corona-

vrijwilligers uit 2020 weer gevulde 

agenda’s hadden. Ook hebben we 

geen speciale corona-activiteiten 

meer opgezet, maar hebben we ons 

uitsluitend op onze eigen Projecten 

en Trajecten gericht. Door deze 

manier van werken groeiden de  

P-team- en Flexprojecten, de regu-

liere Trajecten zoals Buurten met 

Boodschappen en ook waren er 

meer activiteiten rondom status-

houders door extra subsidie van de 

Gemeente 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 2021 bemiddelden we 241 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. Wel 

nieuw was de inzet van 42 statushouders! 

Zij hebben 16 praktische projecten 

gedaan voor kwetsbaar Zwolle.  
 

Daarnaast vonden er 195 sociale Projec-

ten plaats. Uitstapjes met ouderen of 

voetbalwedstrijden konden helaas vrijwel 

niet, we organiseerden daarom nu meer 

één op één contactmomenten. 

Vrijwilligers in Projecten: 

inzet in een dag (deel) 

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

Het aantal Flexprojecten groeide naar  

van 64 naar 95, het aantal Flexers is 

hetzelfde gebleven met 40, de meesten 

gingen ondanks corona toch aan de slag. 

De Flex-groepen zijn door corona wel in 

meer kleinere Projecten gesplitst. 

Maandelijks zijn er 5 - 6 Flex-projecten. 

Sommige Flexers doen al 17 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 bijna 50 mensen (in 2020 nog 

39) die hebben aangegeven dat we ze 

mogen appen als er spoedvragen zijn. 

Ze kwamen in 2021 maar liefst 126 

keer (in 2020 nog 73 keer) in actie, 

ondanks corona. 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, zeker niet 

nu er door corona er weinig andere 

partijen in de stad inzetbaar waren. Het 

P-team wordt gesponsord: 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. Nieuw was het Konings-

kerk-team dat ook in actie kwam. In 

totaal waren er 5 projecten.  
 

 
 

Zomerpakketten 

Maar liefst ongeveer 300 vrijwilligers uit 

Zwolse kerken brachten in 2021 in 

totaal158 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 doen. Een zomer-

pakket langsbrengen of beleven, kan  

ook prima coronaproof. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijwilligers in reguliere  

(‘standaard’) Trajecten 
 

 

 

In 2021 bemiddelden we in totaal 69 

reguliere Trajecten. Een Traject loopt 

gemiddeld een jaar en er zijn vaak 

meerdere contactmomenten per maand. 

 

 
 

 

Buurten met Boodschappen 

Er waren in 2021 53 Buurten met Bood-

schappen-Trajecten (47 in 2020). Bij dit 

Traject brengt een groep vrijwilligers een 
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een boodschappenpakket op maat bij  
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 ‘’Ik ben al zeventien jaar vrijwilliger bij 
Stichting Present Zwolle. Ik vind het nog steeds 

hartstikke leuk. Ik zit nu in een groep met veel 

jonge studenten, dat is zo leuk! De eerste keer 

zeggen ze vaak dat ze niks kunnen, maar dan 

zeg ik: ‘kom op, we gaan gewoon bezig’. Het 
komt altijd goed. We leren van elkaar en 

iedereen doet iets wat hij/zij leuk vindt om te 

doen. Samen zijn we een goed team. Op mijn 

kluskleding zitten allemaal verfstrepen. Van 

bijna alle verfstrepen weet ik nog bij welke klus 

ze horen. Ik krijg er energie van om deze 

klussen op te pakken, vooral omdat het zo leuk 

is om te doen. Ik vind het ook fijn dat ik 

iemand met mijn kleine beetje hulp kan 

helpen. Om mee te doen in het klusteam hoef 

je niet heel goed te kunnen klussen. Er is altijd 

wel iets te doen dat iemand kan en leuk vindt 

om te doen. En we leren van elkaar. Je tijd 

beschikbaar stellen is voldoende. Daarmee kan 

je echt van betekenis zijn voor een ander. Dat 

vind ik fijn.’’ 
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boodschappenpakket op maat bij een 

gezin (zoals een alleenstaande moeder 

met twee kinderen die van € 70,- in de 

week moet rondkomen) of bij een alleen-

staande. Lees hier een mooi voorbeeld.  

 

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 Tra-

ject met niet alleen financiële, maar ook 

grote sociale effecten. En een BmB kan 

ook heel goed coronaproof plaats-

vinden.  

 

 
 

 

 

Buurten bij een Zorginstelling 

Drie groepen uit een bedrijf, een 

jongerengroep en een gezin gingen het 

afgelopen jaar regelmatig buurten bij 

zorginstellingen voor ouderen. Ze doen 

bijvoorbeeld spelletjes samen. In 2021 

was er 5  x een BbeZ (2020: 4 x), 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 gaan achter de voordeur regel-

matig op bezoek bij een oudere. In 

2021 was er 6 x een BbO-Traject (in 

2020: 4 x). Zeker in coronatijd waarin er 

voor deze ouderen veel activiteiten 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 spe-

ciale momenten te vieren, te genieten van 

een dagje uit of een verrassing op je ver-

jaardag wordt het leven wel erg kleur-

loos. Iets wat we door corona allemaal 

wel een beetje zijn gaan ervaren. 
 

Voor sommige Zwollenaren maakt corona 

hier helaas weinig verschil. Door financiële 

krapte, weinig sociale contacten en tegen-

slagen werden de  feestjes of mooie mo-

menten, die het waard zijn om te vieren en 

te beleven, toch al overgeslagen. Daarom 

moedigen we mensen aan om een feestje, 

in allerlei soorten en maten, cadeau te 

geven. Er vonden 9 BmF-Trajecten en 33 

BmF-Projecten plaats (2020: 8 en 38).  

 

 

 
 

Vrijwilligers & statushouders 

= Nieuwe Zwollenaren 
 

 

Naast Projecten en Trajecten heeft Present 

een derde zeer actieve en groeiende poot: 

de informele participatie van Nieuwe 

Zwollenaren. In totaal zijn er via Present 

https://stichtingpresent.nl/zwolle/2018/09/27/ontvangen-wordt-makkelijker-door-ontmoeting/
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270 vrijwilligers (2020: 140, dus flink ge-

groeid) actief voor 170 Nieuwe Zwolle-

naren. Present richt zich op de zogenoem-

de ‘ondertussengroep’ (statushouders die 

vóór 1 januari 2022 een vergunning kregen) 

en die qua maatschappelijke begeleiding 

min of meer tussen wal en schip vallen. 

 

Bijzonder hierin is dat Present ca. 60 Eri-

treeërs aan zich weet te binden, hierin is 

Present uniek. Deze doelgroep is erg 

kwetsbaar als de begeleiding van Vluch-

telingenwerk erop zit: “Velen raken geïso-

leerd, hebben geen contacten en weten 

totaal niet waar ze aan toe zijn. Ze herbe-

leven trauma’s en ze gaan drinken om te 

vergeten. Erover praten vinden ze moei-

lijk, er is veel schaamte. De wijkteams of 

geestelijke gezondheidszorg weten ze 

niet te vinden en dan is er nog de taalbar-

rière.” (De Stentor 13 maart 2021).  

 

Present geniet het vertrouwen van deze 

Eritreeërs omdat veel vrijwilligers met hen 

het christelijk geloof en dus hun normen 

en waarden delen. Present is daarnaast 

voor de Eritreeërs geen overheid of offi-

ciële instantie en de informele leiders 

binnen de gemeenschap geven aan dat 

Present te vertrouwen is, ze ervaren 

Present dus niet als bedreiging. Zo zijn er 

via Present veel Eritreeërs ingeënt tegen 

corona. Daarnaast hebben de Eritreeërs 

vertrouwen in onze vrijwilligers. Zij bieden 

gezelligheid en echte aandacht, 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-projecten 

of om te tolken), die wederkerigheid zorgt 

voor groei van wederzijds respect.  

 

Uiteraard werken we in alles samen met 

Sociale Wijkteams, Voor Elkaar Zwolle, 

Taalpunt etc. We zijn aanvullend op elkaar / 

verwijzen 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,  

en ook kostte de formele participatie van 

nieuwkomers fors meer tijd dan gepland  

(zie hierna), maar er zijn weer mooie an- 

dere en vaak ook méér dingen gebeurd,  

zoals groei van het aantal vrijwilligers. 

Klets en koek 

Het kloppend hart van de activiteiten rond- 

om Nieuwe Zwollenaren is de wekelijkse 

ontmoeting via Klets&Koek. In 2021 groeiden 

we, zoals gepland en ondanks corona, van 2 

naar 3 bijeenkomsten, op woensdag- en don-

derdagochtend alleen voor vrouwen en hun 

kinderen en op woensdagavond voor mannen 

en vrouwen. Deze informele taalgroepen 

draaien met 20-30 vaste vrijwilligers en ge-

middeld 45 Nieuwe Zwollenaren. In 2021 zijn 

we, ondanks corona, toch doorgegaan. Wel 

met wat minder vrijwilligers en met wat min-

der deelnemers dan gepland, méér was 

helaas niet mogelijk. De vrijwilligers hebben 

daarom ook buiten Klets&Koek contact 

gehouden met de deelnemers.  

 

Er wordt niet alleen Nederlands gesproken,  

ook alle problemen/vragen die de Nieuwe 

Zwollenaren hebben, komen aan bod. Klets& 

Koek is het startpunt van de overige activiteiten 

die nodig zijn, zoals de Maatjes en de zwem-

lessen. In 2021 ontwikkelde we ook een  

speciale website: www.kletsenkoekzwolle.nl.   

 

Maatjes 

Maatjes zijn vrijwilligers die statushouders 

http://www.kletsenkoekzwolle.nl/
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op een informele manier op weg helpen 

in Zwolle. Er zijn taal-, fiets-, en digitale 

maatjes etc. Hun inzet is soms eenmalig 

maar meestal voor langere tijd. Door 

corona hadden we ook 5 lockdown-

maatjes die extra kwetsbare gezinnen 

ondersteunden. In totaal waren er op-

nieuw 40 maatjes beschikbaar. We heb-

ben in 2021 gemerkt dat één op één 

maatjes voor veel statushouders niet de 

beste manier is, het huis uit, in groepen 

bijeenkomen (Klets& Koek), werkt beter. 

Statushouders worden dan ook onderling 

maatjes van elkaar wat meer gelijkwaar-

digheid en wederkerigheid geeft dan de 1 

op 1 maatjes. We zullen daarom niet 

verder groeien met maatjes.  
 

Zwemles 

Samen met CALO/Windesheim-studen-

ten bieden we sinds 2019 gratis zwem-

lessen voor Eritrese vrouwen en sinds 

2021, zoals gepland, ook voor mannen. 

Het doel is het ‘watervrij’ maken, leren 
zwemmen en traumaverwerking /ont-

spanning/sport. Er kwamen 30 vrouwen 

en 17 mannen (2 x zoveel als gepland) 

op de zwemlessen. Het is de enige plek 

in Zwolle waar deze vrouwen naar toe 

durven en er is een wachtlijst.  

 

Statushouders en werk 

In ons uitgebreide netwerk bevinden zich 

ook veel bedrijven. We konden daardoor 

7 statushouders bemiddelen (op weg) 

naar werk. We hadden in 2021 er 20 

willen bemiddelen, maar helaas ging dit 

niet door corona. Wel draaiden er meer-

deren van hen mee in Present-projecten, 

maar liefst 42 van hen deden mee (waar-

bij we 20 hadden ingeschat). Ook zijn 2 

van hen vaste Presentvrijwilliger.  

 

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. De toegekende subsidie was er 

voor 15 mensen, we hebben er 22 bege-

leid, bijna 1,5 keer zoveel. Dit kostte dus 

ook 1,5 x zoveel tijd waar geen subsidie 

voor was, wat dus ten koste is gegaan 

van de andere inzet. We hebben een 

mooie participatietraining ontwikkeld en 

de nieuwkomers zijn met succes 

ingeburgerd. 9 van hen hebben een be-

taalde baan, 7 doen vrijwilligerswerk en 2 

deden een Presentproject. Omdat Pre-

sent Zwolle gelooft in het bouwen van 

duurzame netwerken om deze nieuwko-

mers heen en Voor Elkaar Zwolle alleen 

werkt met 1-op-1-participatiemaatjes, 

pakt Present de participatie van de 

nieuwkomers niet verder op. In 2021 

hebben daarom samen met Saeed de 

ontwikkeling van het programma “Net-

werkmakers” opgezet: we trainen hier-

mee statushouders hoe ze zelf hun net-

werk kunnen inzetten voor participatie-

vraagstukken op werk- en sociaal gebied. 

In 2021-2022 kregen we hiervoor subsi-

die van het Oranjefonds. 
  

In 2021 kregen we opnieuw hulp van een 4-

tal Windesheimstudenten vanuit hun oplei-

ding Student Global Project & Change 

Management. Zij hebben ons geweldig ge-

holpen met het verzorgen van de partici-

patietraining en het ontwikkelen van een 

gids ‘welkom in Zwolle’.  
  

De mooie verhalen van alle Projecten  

en Trajecten zijn dagelijks te volgen  

https://www.youtube.com/watch?v=zMFbpUGmfLY
http://www.facebook.com/presentzwolle
https://www.linkedin.com/company/stichting-present-zwolle/
https://www.instagram.com/presentzwolle/
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op social media:           
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Samenwerking 

 

Maatschappelijke 

Organisaties 
 
Present Zwolle kan niet Present zijn 

zonder een goede samenwerking met 

maatschappelijke organisaties (MO’s). 
Bij elk Project of Traject werken we dan 

ook samen met hulpverleners In 2021 

ging het opnieuw om 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, in-

stellingen voor ouderen en die voor 

mensen met een beperking, dak- en 

thuislozen, psychiatrie, welzijnsorga-

nisaties, etc. 

In 2021 had het coronavirus met de 

daarbij horende maatregelen zoals 

lockdowns opnieuw bijzonder veel 

impact op het leven van iedereen. We 

hebben dit jaar wederom laten zien wat 

de kracht en mogelijkheden zijn van in-

formele zorg, die onze vele betrokken 

en betrouwbare vrijwilligers bieden. 

Doordat - ondanks de beperkingen –  

de vrijwilligers 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 aanbod-

gerichte werkwijze, zie blz 1), flexibiliteit 

en expertise zijn we onmisbaar en aan-

vullend op andere soortgelijke orga-

nisaties in de stad en een waardevolle 

partner. Dit geldt zeker ook in het 

veranderende sociale domein waarin 

veel meer in het voorveld moet worden 

opgelost 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 bedenken 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 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. Zo kan de vrijwilliger die 

Buurten met Boodschappen 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  
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sociaal netwerk, anders bij de hulpver-

lener terecht zouden komen.   
 

Met elkaar 
 

Bij Present vinden we samenwerken met 

anderen en aanwezig zijn bij de diverse 

overleggen in de stad belangrijk. Samen 

ben je sterker, kun je elkaar aanvullen en 

scherp houden, bespreken waar kansen 

liggen en ontdekken wat de kwetsbare 

inwoner van Zwolle nodig heeft. We zijn 

daarom aanwezig bij het Platform Maat-

jesinitiatieven, de stads-dialoog Zwolle 

Armoede-Vrij, bij het periodieke beheer-

overleg van Samen Zwolle en op andere 

plekken waar gesproken wordt over de 

inzet van vrijwilligers of de zorg voor 

kwetsbare 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 overleggen periodiek en we 

trekken samen op, onder andere in de 

vraagstukken van het veranderende 

sociale domein. Ook verwijzen we vrij-

willigers naar elkaar door zodat die op 

de juiste plek terecht komt.  
 

Gesprekstafels 
 

In 2021 heeft de Gemeente Zwolle op-

nieuw diverse gesprekstafels met stake-

holders in het sociaal domein georgani-

seerd met als Thema een sterke sociale 

basis. Present was hierbij aanwezig om 

mee te denken, ervaringen te delen en 

ideeën aan te dragen. Er liggen veel 

uitdagingen voor de komende tijd waar 

Present een belangrijke bijdrage aan kan 

leveren. Volgens Erik Dannenberg (o.m. 

voorzitter van Divosa, vereniging voor 

gemeentelijke directeuren in het Sociaal 

Domein, voorzitter Present Nederland en 

ex-wethouder Gemeente Zwolle) is in 

Nederland 1% van de mensen door hun 

complexe hulpvragen verantwoordelijk 

voor 30% van het budget in het Sociaal 

Domein, terwijl 85% van de mensen geen 

hulpvraag heeft. Bij Present zit het in de 

genen om deze 85% in beweging te 

brengen en aan deze 1% te verbinden.  
 

Foldermateriaal voor 

hulpverleners en hun cliënten 
 

We hadden al langer de wens om goed 

foldermateriaal te ontwikkelen voor hulp-

verleners en hun cliënten. Dit ook om het 

toenemende aanbod van vrijwilligers te 

kunnen verbinden aan hulpvragen.  

 

Met de komst van onze communicatie-

medewerker kon dit proces eindelijk 

professioneel in gang gezet worden.  

We hielden een enquête onder hulpverle-

ners en hieruit bleek dat zij hun cliënten 

beter wilden kunnen uitleggen wat 

Present is en doet en wat vrijwilligers via 

Present voor hun cliënten kunnen beteke-

nen. Ook hadden hulpverleners behoefte 

aan een duidelijk overzicht van het 

diverse aanbod van Present. In 2021 

hebben we folders voor cliënten en een 

factsheet voor hulpverleners ontwikkeld. 
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     ‘’Ik werk veertig uur in de week. Ik heb het 
goed voor elkaar. Tegelijkertijd zie ik op het 

nieuws dat er mensen zijn die het minder 

goed hebben. Dan besef ik dat het niet 

eerlijk is verdeeld. Ik kan die problemen 

niet oplossen, maar ik kan wel wat doen. Ik 

vind het belangrijk om mijn tijd en handen 

beschikbaar te stellen. Ik kan ook maan-

delijks een donatie geven, maar ik geloof 

meer in het praktisch bezig gaan. Mensen 

zijn dankbaar als we geweest zijn. Sommige 

klussen raken me. We moesten eens het huis 

van een jonge man, die ernstig ziek was, 

leeghalen. Hij zou gaan overlijden. Niks in 

zijn huis was meer van waarde, we hebben 

alles weg moeten gooien. Het raakte me dat zo’n jonge man geen sociaal netwerk heeft 
die dat voor hem kon doen en ook niks meer van waarde had in zijn woning. Wij, als 

wildvreemden, hebben zijn huis leeggehaald. Ik ben ook alleen, maar ik heb een sociaal 

netwerk waar ik op terug kan vallen. Dat besef ik dan des te meer.  Ik vind het fijn dat 

ik mensen op deze manier kan helpen. Ook al is het soms confronterend. Het is een 

mooie en nuttige invulling voor mijn vrije tijd.’’ 
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Fondsenwerving en financiële ondersteuning 

Na 18 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 2021 zijn door corona de sponsor-

opbrengsten wel wat teruggelopen. 

Dankzij de Gemeente Zwolle, die extra 

bijdroeg, konden we het jaar gelukkig 

toch goed afsluiten.  

 

Gemeente Zwolle 

Sinds de start van Present in 2003 is er  

een subsidierelatie. In 2021 kwam hier 

opnieuw extra subsidie voor statushouders 

bij. Ook was er extra subsidie voor groei 

van vrijwilligers in het sociaal domein, die 

we hebben ingezet op extra PR en 

communicatie. 

Fondsen 

Het Hervormd Weeshuis sponsorde  

weer 10 Projecten voor gezinnen met 

kinderen.  

 

Acties 

Door corona lukte het helaas niet om 

acties te organiseren in 2021. 

 

Particulieren 

In 2021 hadden we gelukkig wel veel 

particuliere sponsors. Een 50-tal 

sponsors is vaste “vriend van Present”. 
Ook waren er diverse speciale giften, 

zoals de giften bij een huwelijk. 
 

Kerken 

In 2021 kwamen kerken nauwelijks 

bijeen, gelukkig kregen we wél meer 

collecte-opbrengsten. Met een aantal 

kerken hebben we een vaste financiële 

relatie, zoals de CGK en de VEZ.  

Bedrijven en MVO 

In andere jaren zetten bedrijven zich via 

Present in en steunden zij ons met een  

gift. In 2021 kon dit vrijwel niet plaats-

vinden. Op bedrijven als Kruitbosch 

Cycle Universe en Univé na. Gelukkig 

ondersteunden de meeste vaste part-

ners ons wel gewoon en sommigen 

doneerden zelfs extra. 

 

Breman Utiliteit en Salverda maakten 

opnieuw het P-team mogelijk. Hanze-

strohm droeg bij aan onze PR & Com-

municatiecampagne, o.a. via IQ-Media 

en ABN AMRO Verzekeringen meldde 

zich om structureel samen met Present 

activiteiten voor Zwolle op te zetten op 

het gebied van ‘beter kunnen meedoen’ 
van inwoners. Met hen ontwikkelen we 

in meerdere jaren een traject o.a. de 

bewoners van de crisisopvang van 

Kadera aanpak huiselijk geweld.  
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Financiën 

 
 

 

 

 

  

Balans 
      

 Activa 31 december 2021 
€ 

 

31 december 2020 
€ 

  Passiva 31 december 2021 
€ 

31 december 2020 
€ 

 Materiële vaste  
 activa 

2.410 3.130   Reserves 31.096 7.605 

 Vorderingen 10.645 2.250     

 Liquide middelen 47.096 51.489   Kortlopende schulden 29.055 39.264 

       

 47.096 56.869   60.151 56.869 

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

Baten van particulieren 18.222 22.500 19.343 27.000 
Baten van bedrijven 49.758 40.000 34.242 43.000 
Baten van subsidies van overheden 210.016 209.500 178.616 132.812 
Baten van overige organisaties 
zonder winststreven 26.617 35.500 25.253 33.500 

 304.613 307.500 257.454 236.312 

Lasten     

Besteed aan doelstellingen 273.898 284.214 237.568 204.549 

Wervingskosten 8.612 30.290 8.107 21.160 

Kosten beheer en administratie 8.612 12.116 8.360 9.405 

 291.122 303.903 254.035 235.114 

     

Bestemmingsreserve 13.491 3.597 3.419 1.198 

Saldo financiële baten en lasten 0 0 0 0 

Saldo 13.491 3.597 3.419 1.198 

De balans per 31 december 2021 en 

de staat van baten en lasten 2021 zijn 

ontleend aan de jaarrekening 2021 die 

voorzien is van een beoordelings-

verklaring van Brouwers Accountants:   

www.presentzwolle.nl/jaarverslagen.  

 

De reserves en fondsen worden aan-ge-

wend in overeenstemming met de 

doelstelling waartoe ze in het leven  

zijn geroepen. 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. De bestem-

mingsreserve is gevormd door het 

bestuur om in de komende jaren 

innovatieve ideeën en activiteiten te 

financieren op het gebied van het 

ontwikkelen van methodieken waarin 

informele zorg de formele zorg in het 

sociaal domein in de Gemeente Zwolle 

ontlast en versterkt 

 

Stichting Present Zwolle heeft geen 

risicovolle beleggingen | Present Zwolle 

is een Algemeen Nut Beogende Instel-

ling (ANBI), giften zijn aftrekbaar voor de 

belasting. | De bestuursleden ontvangen 

geen financiële vergoeding.  

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

 

 

 

 

 

  

 

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 | Jorien Hulsman – PR en Communicatie 

 De organisatie van  

 Present Zwolle 2021 

 
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 

(meerjaren)beleid en de financiën van 

Present. 
 

Het operationeel team van Present 

Zwolle bestond in 2021 uit 8 betaalde 

krachten (4,5 fte) die voor verschil-

lende taakgebieden binnen Present 

verantwoordelijk zijn (zie hiernaast).  
 

Binnen het operationeel team waren 

er twee vaste vrijwilligers en diverse 

wisselende mensen, zoals stagiaires. 

In de buitendienst was er een tiental 

Vrijwillige Groepenbegeleiders die 

hielpen bij het coördineren van 

Projecten en Trajecten.  
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Conclusie en vooruitblik 

 

Conclusie 

In het jaar 2021 hebben we onze doel-

stellingen opnieuw ruimschoots gehaald. 

We hebben fors meer dan 325 projecten 

(namelijk 626) bemiddeld in samenwer-

king met alle relevante partijen in de stad.  
 

We hebben nóg veel meer respect gekre-

gen voor onze trouwe vrijwilligers die zich 

ondanks corona toch in urgente projecten 

en bij de fysieke Klets&Koek hebben in-

gezet. Dit terwijl de formele hulpverle-

ning soms gesloten was, of niet in de 

huizen mocht komen, en andere orga-

nisaties die met vrijwilligers werkten, ook 

stopten met hun werkzaamheden.  

 

Onze voorlichting en bewustwording  

blijft een continu proces, waarbij we in  

2021 ingestoken hebben op méér PR 

doordat we een PR & Communicatie-

medewerker konden aannemen van extra 

subsidie van de Gemeente Zwolle. Zij is 

zich o.a. gaan inzetten op wekelijkse por-

tretten op social media (zie drie daarvan  

 
 

 

 

in dit jaarverslag), een fotobeeldbank (de 

foto’s in dit jaarverslag zijn daar een 
impressie van) en de folders voor hulp-

verleners en hun cliënten. Dit zodat we 

investeren in groei van mogelijkheden 

voor inzet en groei van hulpvragen. Ook 

onze volgers op social media groeiden 

flink naar bijna 3.000. Het P-team, de 

Trajecten en de vrijwilligers rondom 

statushouders groeide ondanks corona. 
 

Ook in 2021 hebben we veel mensen  

in appgroepen geplaatst, net als het P-

team. Hulpvragen die binnenkwamen, 

zetten we in deze app-groepen en deze 

werden zo binnen de kortste keren 

opgelost door 2 - 3 mensen tegelijk 

(coronaproof).  
 

Vrijwilligers blijven graag bij Present. Ook 

sluiten nieuwe vrijwilligers zich graag bij 

Present aan. 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  

en hulpverleners dat we benaderbaar 

zijn, persoonlijk en zorgvuldig en snel. 

Mensen kunnen snel aan de slag. We 

denken mee en denken in mogelijkheden. 

Met als gevolg dat we vrijwilligers hebben 

die zich met veel passie inzetten voor de 

medemens en die de extra mijl lopen. 
 

Wat we in 2021 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  
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meer traditioneel afhankelijk bent van 

incidentele groepen van 6-8 personen, 

kwam je ook dit jaar in de knel.  
 

Vooruitblik 
 

 

Doordat mensen zich via Present dus  

in kunnen zetten vanuit hun aanbod, 

hebben we ook in 2022 nog steeds een 

flinke stroom van vrijwilligers. Nu de 

coronamaatregelen begin 2022 worden 

losgelaten trekken de aanmeldingen, 

zoals die van bedrijven, weer fors aan: 

we plukken de vruchten van meer PR. 

 

De inzet van al deze mensen was in  

2021 goed voor circa 20.000 uur vrij- 

willige inzet in Zwolle. Al deze uren 

dragen bij aan een oplossing voor de 

vraagstukken die in 2022 en verder in 

Zwolle spelen met betrekking tot het 

beheersbaar houden van de kosten van 

het sociaal domein en de wens vanuit 

de politiek om meer zorg door vrijwil-

ligers te laten doen. Wij geloven in de 

kracht van informele netwerken en in 

wat vrijwilligers aankunnen. Tegelijk 

praten we, samen met de andere 

matchmakers in Zwolle, mee over de 

vormgeving 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 overbrugd 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 zorg-

vragen in gesprek moeten zijn met hulp-

verleners. Dit om creatief vanuit de moge-

lijkheden van vrijwilligers te kunnen gaan 

denken. Dit levert mooie kansen op voor 

vrijwilligers en voor de hulpontvangers, 

met meer natuurlijke netwerken en con-

tacten. En het levert aan de achterkant 

een deel van de gewenste besparing op 

(zie blz. 15). In 2022 richten we ons expli-

ciet op deze samenwerking in het sociaal 

domein en hier maken we als team ook 

speciaal coördinatie-uren voor vrij.  
 

Bij het schrijven van dit jaarverslag is al 

wel duidelijk dat corona en armoede in-

vloed op elkaar gaan hebben. Daar 

komt de stijgende inflatie nog bij. Er blijft 

helaas genoeg te doen in Zwolle.  
 

Toch dient zich begin 2022 nog een crisis 

aan: de vluchtelingen uit Oekraïne. Maar 

Zwolle zou Zwolle niet zijn als daar niet 

weer, net als in 2014 en 2015 bij de vluch-

telingen in de IJsselhallen, direct honder-

den vrijwilligers klaarstaan. Bij het schrijven 

van dit jaarverslag hebben zich al weer 

bijna 400 mensen aangemeld bij Present. 

Samen met Samen Zwolle, het diaconaal 

platform – de Zwolse kerken en het Rode 

Kruis etc. zetten we hen weer in op de 

Presentmanier. Dit bij het goederen sor-

teren en bij de noodopvang, maar vooral 

ook in onze informele taalgroepen Klets& 

Koek waar binnen een paar weken al meer 

dan 60 Oekraïners zijn binnengelopen. 

Mooie bijvangst is dat veel nieuwe vrijwil-

ligers kennismaken met Present en zich 

ook voor Present-algemeen willen inzetten. 
 

We zijn dankbaar en trots op waar we 

staan, we danken iedereen die in 2021 bij 

heeft gedragen en we zien het jaar 2022 

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

