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Deze methodebeschrijving is gemaakt door: 

 

Saskia Daru 

MOVISIE 

s.daru@movisie.nl  

030 789 20 49 

 

Saskia Daru is projectleider binnen het programma Huiselijk en Seksueel geweld van MOVISIE.  

 

December 2012 

 

Voor meer methodebeschrijvingen en eventuele vragen en/of reacties kun je terecht bij: 

www.movisie.nl/effectievesocialeinterventies. 

 

Deze methodebeschrijving is mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport. 

 

 

 

 

 

 

Het werkblad dat gebruikt is voor het maken van deze methodebeschrijving, is deels gebaseerd op het 

Werkblad beschrijving interventie van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en het RIVM. 

mailto:s.daru@movisie.nl
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Inleiding: leeswijzer 

 

Professionals en burgers worden in de sociale sector geconfronteerd met een wirwar aan informatie 

waar ze een weg in moeten vinden. Die informatie is vaak versnipperd en daardoor weinig 

toegankelijk. In de Databank Effectieve sociale Interventies brengen wij methoden waarmee in de 

sociale sector gewerkt wordt, bij elkaar. De methodebeschrijvingen geven een zo volledig mogelijk 

beeld van alle beschikbare informatie over een methode. Als hulpverlener, actief burger of vrijwilliger 

kunt u hiermee vaststellen of de methode geschikt is voor de situatie waarin u of uw organisatie iets 

wil doen. Als gemeente kunt u zich op de hoogte stellen van de methoden die er zijn en wat er bekend 

is over de effectiviteit. Op basis daarvan kunt u met organisaties in uw gemeente in gesprek gaan over 

de inzet van deze methoden. Indien u besluit om met de methode aan de slag te gaan, verwijzen we u 

naar de ontwikkelaar voor het handboek en eventuele andere beschikbare materialen.  

 

De methodebeschrijving is opgebouwd langs vier lijnen. Onderdeel 1 van dit document beschrijft de 

methode zelf, zoals de doelen, de doelgroep en de aanpak. Onderdeel 2 laat de onderbouwing van de 

methode zien: de visies, theorieën en wetenschappelijke onderzoeken die de ontwikkelaar heeft 

gebruikt bij het ontwikkelen van de methode. Onderdeel 3 geeft zicht op de praktijkervaringen van de 

uitvoerder en de cliënt/burger met de methode. Onderdeel 4 geeft inzicht in wat er wetenschappelijk 

bekend is over de effectiviteit van de methode.  

 

De methodebeschrijving is in nauwe samenwerking met de ontwikkelaar van de methode tot stand 

gekomen. Zo levert de ontwikkelaar informatie aan en geeft deze feedback op het concept en 

toestemming voor publicatie. Soms schrijft de ontwikkelaar zelf de methodebeschrijving, dan biedt 

MOVISIE begeleiding en geeft zij feedback. De methode wordt uitgebreid in kaart gebracht. Dit kan de 

ontwikkelaar op zijn beurt een impuls geven voor verdere ontwikkeling van de methode. Een methode 

staat dus niet stil, de methodebeschrijvingen zullen dan ook regelmatig worden herzien.  

 

De methodebeschrijving is gebaseerd op een systematische zoektocht naar informatie. Bij die 

zoektocht werken de medewerker die de methodebeschrijving maakt en een informatiespecialist van 

de afdeling kennisstromen van MOVISIE intensief samen. Bij het zoeken van informatie over 

methoden zijn doorgaans de volgende zoekstrategieën toegepast: het inwinnen van informatie bij de 

ontwikkelaar, uitvoerende instanties en/of eventuele onderzoekers van de methode, het doorzoeken 

van Nederlandse en/of internationale databanken, het checken van referenties van reeds gevonden 

informatiemateriaal en een internet deskresearch. De verantwoording van de toegepaste 

zoekstrategieën is in beknopte zin terug te vinden in onderdeel 6.1. De zoekgeschiedenis is in 

uitgebreidere vorm vastgelegd in een hiertoe ontwikkelde flowchart, die is opgenomen in het archief 

van MOVISIE. Het relevante gevonden materiaal is terug te vinden in het literatuuroverzicht in 

onderdeel 6.2. 

 

Bij het effectonderzoek (onderdeel 4) wordt onderscheid gemaakt tussen directe en indirecte 

aanwijzingen voor effectiviteit. Een toelichting op dit onderscheid vindt u in bijlage 1. Om de tekst in de 

methodebeschrijving zelf laagdrempelig te houden, worden de belangrijkste onderzoekskenmerken en 

resultaten zoveel mogelijk in woorden beschreven. De achterliggende cijfers vindt u in bijlage 3 en 

verder. 
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Wij wensen u veel inspiratie bij het lezen van deze methodebeschrijving. Wij hopen dat u zich hiermee 

een goed beeld kunt vormen van wat deze methode u te bieden heeft.  
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Samenvatting  

 

 

1. Beschrijving methode  

 

Doel 

Doel van de methode Present is het op gang brengen van een maatschappelijke beweging die 

tot gevolg heeft dat mensen, met hun beschikbare mogelijkheden, het vanzelfsprekend vinden 

zorg te dragen voor elkaar en de samenleving. 

Present wil een brug slaan tussen groepen mensen die iets te bieden hebben en cliënten van 

maatschappelijke organisaties (hulpverleningsorganisaties, van gemeenten tot zorginstellingen 

en woningcorporaties) die daarmee geholpen kunnen worden.  

 

Doelgroep 

Present richt zich enerzijds op groepen mensen die iets te bieden hebben, anderzijds op 

cliënten van maatschappelijke organisaties (hulpverleningsorganisaties, van gemeenten tot 

zorginstellingen en woningcorporaties) met een hulpvraag.  

 

Aanpak 

Present brengt groepen die zich incidenteel willen inzetten in contact met mensen die hulp 

nodig hebben. Het gaat Present niet (alleen) om de geboden hulp, maar juist ook om de 

ervaring die de groepen opdoen. 

 

De aanpak wordt gekenmerkt door de volgende vier factoren.  

1. Het aanbod van burgers die zich willen inzetten is het vertrekpunt.  

2. Vrijwillige inzet − met een eigen unieke kwaliteit − vult het werk van professionals aan en 

versterkt dit.  

3. Structurele opzet en professionele kaders. Present werkt met een plaatselijk team 

aangestuurd door één of meer professionele coördinatoren.  

4. Het effect van Present is het grootst als het plaatselijk gedragen en ingebed is. Daarom 

moeten plaatselijke initiatiefnemers een stichting Present starten. Ze krijgen daarbij 

ondersteuning vanuit de landelijke organisatie.  

 

De werkwijze van Present wordt in de volgende zes stappen beschreven. 

1. Presentatie: Een geïnteresseerde groep (potentiële) vrijwilligers krijgt een presentatie over 

de werkwijze van Present. 

2. Aanmelding: De groep meldt zich formeel aan, er wordt geïnventariseerd wat precies de 

wensen en mogelijkheden zijn. 

3. Present zoekt een project: Geschikte projecten worden aan de groep voorgesteld. 

4. Projectbezoek: Stichting Present bezoekt het project met de contactpersoon van de groep, 

de betrokken hulpverlener en soms een expert. Er worden afspraken gemaakt. 

5. Uitvoering project. 

6. Terugkoppeling en evaluatie. 
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Materiaal  

Stichting Present beschikt over een handboek, dat ter beschikking wordt gesteld aan lokale 

stichtingen: Handboek Stichting Present, geschreven door Rudolf Setz en uitgegeven in 2006 

door Stichting Present in Zwolle.  

 

Verder is er een beschrijving van Gezinnen Present beschikbaar, een methode die is 

gebaseerd op de methode van Stichting Present, maar die specifiek op gezinnen is toegespitst: 

‘Gezinnen: Present!’, ontwikkeld door Stichting Present en Centrum voor 

Samenlevingsvraagstukken (Gereformeerde Hogeschool), verschenen in juni 2012.  

 

Daarnaast is informatie te vinden op de website van Stichting Present: www.stichtingpresent.nl. 

 

Uitvoerende organisaties 

Om te werken met deze aanpak, is het de bedoeling dat een plaatselijke stichting wordt 

opgericht. De naam Stichting Present wordt verbonden aan stichtingen die de principes, 

uitgangspunten en overtuiging van Stichting Present onderschrijven. Lokale stichtingen betalen 

een jaarlijkse afdracht. Naam en logo van Stichting Present zijn geregistreerd. In de aanpak 

wordt nadrukkelijk samenwerking gezocht met maatschappelijke organisaties. 

 

Ontwikkelaar 

Stichting Present Nederland  

Burgemeester de Beaufortweg 16 

3833 AG Leusden 

(033) 432 01 33 

info@presentnederland.nl  

www.stichtingpresent.nl 

 

Contactpersoon 

Tiemen Zeldenrust 

(033) 432 01 33 

tiemen.zeldenrust@presentnederland.nl 

 

 

2. Onderbouwing  

 

De ontwikkelaar verwijst voor de onderbouwing van zijn probleemanalyse en de verantwoording 

van de gekozen doelen, doelgroep en aanpak niet naar uitgebreidere visies, theorieën of 

wetenschappelijke onderzoeken. De motivatie van Stichting Present is het christelijk geloof. De 

visie: Stichting Present wil vanuit een christelijke sociale basis een maatschappelijke beweging 

op gang brengen die tot gevolg heeft dat mensen, met hun beschikbare mogelijkheden, het 

vanzelfsprekend vinden om zorg te dragen voor elkaar en de samenleving.  

 

Present Gezinnen wordt onderbouwd met verwijzing naar onder meer het moreel kapitaal van 

Kuiper (2009): wanneer gezinnen een positieve ervaring op doen met vrijwillige inzet, dan 

http://www.stichtingpresent.nl/
mailto:info@presentnederland.nl
http://www.stichtingpresent.nl/
mailto:tiemen.zeldenrust@presentnederland.nl
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neemt hun bereidheid om een bijdrage te leveren aan de samenleving toe. Ook wordt 

gerefereerd aan de Pedagogische Civil Society van De Winter (2011). Hij stelt dat de sociale 

omgeving van gezinnen belangrijk is bij het opgroeien en opvoeden van kinderen: als deze 

goed functioneert, zijn ze de kracht- en energiebron van een samenleving en is het ook 

vanzelfsprekender om naar elkaar en naar de samenleving om te zien. 

 

 

3. Onderzoek naar praktijkervaringen  
 

Er heeft een zestal evaluatieonderzoeken plaats gevonden naar Present (Kooij, 2010; Roor, 

2010) en Gezinnen Present (Cornelis, Pieternella, Plas & Westerink, 2012; Bosma & Van 

Diggele, 2012; Jager-Vreugdenhil, Van Til-Teekman & Slendebroek-Meints, 2012). Hieruit blijkt 

dat de deelnemende vrijwilligers enthousiast zijn, de hulpontvangers de aanpak over het 

algemeen prettig vinden en de reguliere hulpverleners de manier van werken en de inzet van 

groepen goed vinden werken. Ontmoeting  en bewustwording zijn hierbij belangrijke elementen. 

Het meest uitgebreide onderzoek is gedaan naar de ervaring met de variant ‘Gezinnen: 

Present!’. Hieruit blijkt dat in de begeleiding extra aandacht nodig is voor de specifieke 

kenmerken van gezinnen en het werken met kinderen als vrijwilligers. De ervaringen zijn ook bij 

gezinnen positief. 

 

 

4. Effectonderzoek  
 

Er is een effectonderzoek met een voor- en nameting gedaan (Jager-Vreugdenhil e.a., 2012) 

naar Present-gezinnen. Hieruit blijkt dat deze gezinnen het vrijwilligerswerk positief hebben 

gewaardeerd. Op de stelling “Het doet/deed ons goed om aan het project mee te doen” waren 

gezinnen bij nameting nog positiever dan bij voormeting. Waar de van tevoren aangegeven 

reden om mee te doen vaak was om een gezellige dag te hebben, was dat achteraf meer 

nadrukkelijk ook om de ‘ontvanger’ een steuntje in de rug te geven. Ook zijn gezinnen bij de 

nameting nog positiever voor wat betreft ‘tijd’ hebben en ‘voldoende inkomen’ hebben om mee 

te doen aan een dergelijke vorm van vrijwilligerswerk. 

 

 

5. Samenvatting werkzame elementen 
 

▪ Een brug slaan en ontmoeting organiseren tussen mensen die iets te bieden hebben en 

mensen die daarmee geholpen kunnen worden. 

▪ Het aanbod van de burgers die zich in willen zetten is vertrekpunt. 

▪ Het in groepsverband of gezinsverband tijdelijk verrichten van vrijwilligerswerk. 

▪ Wanneer een succeservaring opgedaan wordt met vrijwilligerswerk, dan is de kans groter 

dat de hulpbieder zich nog eens vrijwillig inzet. 

▪ Maatschappelijke organisaties zijn de schakel naar mensen die hulp nodig hebben: ze 

kennen de vraag, zo wordt de professionele hulpverlening binnen de zware 

maatschappelijke zorg versterkt en draagt de hulp bij aan de ontwikkeling van de hulpvrager.  

▪ Lokaal eigenaarschap: lokale Stichtingen Present zorgen voor structurele ondersteuning, 

inbedding, draagvlak en lokaal partnerschap. 
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▪ Terugkoppeling en evaluatie zodat mensen ervaren wat hun hulp heeft betekend. 
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1. Beschrijving methode 

 

 

De beschrijving van de methode is gebaseerd op:    

 

▪ Handboek Stichting Present, geschreven door Rudolf Setz, in 2006 uitgegeven door 

Stichting Present in Zwolle.  

▪ ‘Gezinnen: Present!’ Handleiding methodiek, Stichting Present en Centrum voor 

Samenlevingsvraagstukken van de Gereformeerde Hogeschool, juni 2012 

▪ Visiedocument Present in de samenleving 2011-2015, geschreven door Rudolf Setz en 

Tiemen Zeldenrust, in 2011 uitgegeven door Stichting Present in Zwolle. 

▪ Website Stichting Present: www.stichtingpresent.nl 

 

 

 

1.1 Probleemomschrijving  

 

In het Handboek en in het visiedocument Present in de Samenleving wordt het probleem als 

volgt beschreven.  

 

Bereidheid tot helpen 

Wij geloven dat alle mensen de bereidheid en de mogelijkheden in zich hebben om bij te 

dragen aan het welzijn van een ander. Mensen ervaren zelfs de diepste momenten van geluk 

en zingeving wanneer zij andere mensen in gelijkwaardigheid ontmoeten en voor hen van grote 

betekenis kunnen zijn. Ook geloven we dat mensen zich meer verbonden voelen met de 

samenleving als zij daar zelf een bijdrage aan kunnen leveren. 

 

De bereidheid tot helpen is onze moderne samenleving echter steeds minder vanzelfsprekend. 

Individualisering, welvaartsgroei en de idealen van autonomie en zelfredzaamheid hebben 

gezorgd voor een zekere schroom bij mensen om hulp aan te bieden, maar ook om hulp te 

vragen en die te willen ontvangen. In onze verzorgingsstaat is zorg steeds meer verschoven 

van burgers onderling naar zorg door overheid en professionals. Burgers die bereid zijn om zich 

in te zetten, vragen zich in toenemende mate af hoe en waar te beginnen. 

 

Uit onderzoek is gebleken dat bereidheid niet het probleem is. Maar goedwillende burgers lopen 

vaak vast in hun beschikbaarheid en geschiktheid. De vraag naar vrijwilligers moet zich 

aanpassen in tijd en plaats aan de beschikbaarheid van vrijwilligers en niet andersom 

(presentatie van Lucas Meijs bij interne bijeenkomst Stichting Present, gebaseerd op artikel uit 

Bestuursforum 32 (2008) “Op weg naar duurzaam vrijwilligersbeleid”).  

 

Exclusieve samenleving 

Onze samenleving wordt steeds meer een ‘exclusieve samenleving’ waarin mensen pas 
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volwaardig mee kunnen doen als zij over de juiste kennis en vaardigheden beschikken. Een 

grote groep mensen mist echter deze vermogens. Voor hen is het daarom belangrijk om 

opgenomen te zijn in hechte sociale verbanden zoals een stabiel gezin, familie, buurt of kerk. 

Dat is echter lang niet altijd het geval omdat veel van deze sociale structuren in de laatste 

decennia zijn afgebrokkeld. Als zich ingrijpende gebeurtenissen in het leven van mensen 

voordoen (verlies van werk, ziekte, echtscheiding of overlijden van een geliefde) vallen velen in 

een zwart gat. Betekenisvolle relaties ontbreken en mensen belanden in een vicieuze cirkel van 

isolement, sociale uitsluiting, armoede en een gevoel van overbodigheid.  

 

Risicogroepen 

Risicogroepen zijn ouderen, langdurig werklozen, etnische minderheden, chronisch zieken, 

mensen met een verstandelijke beperking of psychische problemen, alleenstaande moeders, 

mensen met een jarenlange zorgtaak, ex-gedetineerden en dak- en thuislozen.  

 

Van de Nederlanders kan 6% (1 miljoen) gerekend worden tot de groep sociaal sterk 

geïsoleerden. Deze mensen hebben geen betekenisvolle relaties (Machielse, spreker landelijke 

Presentdag 2008, in Strategisch Plan 2009 – 2013). 

 

Kloof overbruggen 

De meeste Nederlanders hebben niet of nauwelijks contact met mensen in deze situatie. Voor 

hen hebben deze ‘gemarginaliseerden’ geen gezicht. Present wil deze kloof overbruggen met 

een werkwijze die vanaf de start succesvol is gebleken. Duizenden burgers in tientallen 

plaatsen hebben zich ingezet. Iets van een maatschappelijke beweging is op gang gekomen. 

Maar nog lang niet alle geledingen van de samenleving zijn bereikt. We staan nog maar aan het 

begin. We staan voor de uitdaging: kan er in de hele samenleving een beweging op gang 

komen waardoor meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien? Daarbij 

is het in onze visie nodig om aan te sluiten bij de sociale verbanden in de samenleving. 

 
 

1.2 Doel van de methode  
 

Doel van de methode is het op gang brengen van een beweging in de samenleving die tot 

gevolg heeft dat mensen, met hun beschikbare mogelijkheden, het vanzelfsprekend vinden om 

naar elkaar om te zien.   

Dat doet Present door een brug te slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen 

die daarmee geholpen kunnen worden. Het gaat Present niet (alleen) om de geboden hulp, 

maar juist ook om de ervaring die vrijwilligers in groepsverband opdoen. 

 

Doelstelling Gezinnen Present 

In de methodebeschrijving van ‘Gezinnen: Present!’ wordt het zo geformuleerd: “Het doel van 

deze methodiek is om de kracht van gezinnen te mobiliseren voor de samenleving. Meer 

praktisch vertaald is het doel van deze methodiek tweeledig: 

▪ het gezin is zich bewust van wat de leden kunnen doen voor iemand die hulp nodig heeft 
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▪ het gezin voert een concreet en zinvol hulpproject uit voor iemand die hulp nodig heeft. 

 

 

1.3 Doelgroep van de methode  

 

Present richt zich enerzijds op groepen mensen die iets te bieden hebben, anderzijds op 

cliënten van maatschappelijke organisaties (hulpverleningsorganisaties, van gemeenten tot 

zorginstellingen en woningcorporaties) met een hulpvraag.  

 

Aanbieders van hulp 

De aanpak van Present is gericht op het inzetten van groepen vrijwilligers.  

 

Specifieke doelgroepen 

Present boort nieuwe categorieën mensen aan die zich vrijwillig willen inzetten. In het aanbod 

van groepen maakt Present een onderverdeling naar de volgende drie doelgroepen met elk hun 

eigen aanpak.  

 

Algemene groepen  

Deze categorie omvat bestaande groepen volwassenen, zoals groepen kerkgenoten, collega’s, 

vrienden, buurtgenoten, verenigingsleden of een koor. De mogelijkheid tot incidentele inzet 

spreekt in het bijzonder tweeverdieners en hoger opgeleiden aan. Dit is een categorie die zich 

in veel gevallen niet voor langere tijd aan structureel vrijwilligerswerk wil binden. 

 

Jongeren 

Deze categorie bestaat uit groepen kinderen en jongeren tot 25 jaar. Vanwege de leeftijd en de 

cultuur van jongeren vraagt dit om andere begeleiding en een ander type projecten dan die voor 

algemene groepen. Groepen kunnen jeugdgroepen uit kerken zijn, studenten, scoutinggroepen, 

maatschappelijke stagiaires of klassen van een basisschool. 

Er wordt ook gewerkt met maatschappelijk stagiaires Dit zijn scholieren die vanuit school een 

bepaald aantal uren vrijwilligerswerk moeten doen in het kader van hun (verplichte) 

maatschappelijke stage. Gezien hun leeftijd (13 tot 18 jaar) moeten zij stage lopen met 

begeleiding en nemen ze dus niet ‘zelfstandig’ aan de klussen deel.  

 

Flexgroepen 

Deze categorie bestaat uit groepen die worden samengesteld vanuit het individuele aanbod van 

mensen die incidenteel of structureel tijd beschikbaar stellen. Het verschil met bovengenoemde 

groepen is dat het hier niet gaat om bestaande groepen. Dit concept blijkt onder meer goed aan 

te sluiten bij: 

▪ nieuwe ouderen: jonge, nog fitte gepensioneerden die wel dingen willen doen maar 

bijvoorbeeld op hun eigen tijd met vakantie willen 

▪ werkzoekenden 

▪ ouders met kinderen op school 

▪ jongeren die een tussenjaar hebben: een studie gestopt, nieuwe nog niet van start. 
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Gezinnen 

Recent zijn daar gezinnen bij gekomen. Present is toepasbaar voor gezinnen in elke mogelijke 

samenstelling: twee ouders en één of meer kinderen, één ouder met kinderen, et cetera. In de 

methode wordt uitgegaan van volwassenen en kinderen die samen vrijwilligerswerk doen.  

 

 

1.4 Indicaties en contra-indicaties  

 

In de documentatie over de methode worden geen specifieke indicatie- of contra-

indicatiecriteria gegeven voor het toepassen van de methode. 

 

De inzet van de vrijwilligersgroep gebeurt op indicatie van de hulpverlener van de 

maatschappelijke organisatie. Criteria voor een hulpvraag: ontoereikende sociale netwerken, 

gezondheid of financiële middelen.  

 

 

1.5 Aanpak 

 

Stichting Present werft vrijwilligers vanuit kerken, bedrijven en andere sociale netwerken die 

zich als groep inzetten in merendeels eenmalige hulpprojecten voor mensen die hulp nodig 

hebben. Deze cliënten worden al begeleid door een maatschappelijke organisatie. De 

betrokken hulpverlener wordt actief bij het project van de groep vrijwilligers betrokken.  

 

Kenmerkende factoren 

De aanpak wordt gekenmerkt door de volgende vier factoren. 

1. Het aanbod van burgers die zich in willen zetten is het vertrekpunt. Burgers uit kerken, 

bedrijven of verenigingen, families, gezinnen, vriendengroepen of andere groepen. De vraag 

aan hen is: wat heb jij de samenleving te bieden en wanneer kun je tijd beschikbaar stellen? 

2. Dat aanbod brengt Present onder de aandacht van maatschappelijke organisaties op het 

gebied van wonen, zorg en welzijn. Zij kennen de vraag. De inzet komt daardoor op de 

goede plek terecht. Vrijwillige inzet − met een eigen unieke kwaliteit − vult het werk van 

professionals aan en versterkt dat.  

3. Structurele opzet en professionele kaders. Present werkt met een plaatselijk team 

aangestuurd door één of meer professionele coördinatoren. Het team begeleidt groepen bij 

hun inzet en bewaakt de kwaliteit en duurzaamheid. 

4. Plaatselijk draagvlak. Het effect van Present is het grootst als het plaatselijk gedragen en 

ingebed is. Daarom moeten plaatselijke initiatiefnemers een stichting Present starten. Ze 

krijgen daarbij ondersteuning vanuit de landelijke organisatie. Bij de start wordt partnerschap 

gezocht en daarna onderhouden met kerken, bedrijven, scholen, maatschappelijke 

organisaties, verenigingen, woningcorporaties, et cetera. 
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Werkwijze in zes stappen 

De werkwijze van Present wordt in de volgende zes stappen beschreven. 

 

1. Presentatie 

Groepen vrijwilligers die zich via Present willen inzetten voor een ander, moeten de werkwijze 

van Present kennen. Daarvoor heeft Present een presentatie ontwikkeld waarin het doel, de 

werkwijze, de motivatie, et cetera van Present worden uitgelegd. Hierin worden bijvoorbeeld 

ook richtlijnen gegeven voor het contact met degene die geholpen wordt. Groepen die al eerder 

een project met Present hebben gedaan, kunnen zich direct aanmelden. Met hen is er een 

moment van afstemming over de data en voorkeuren voor projecten. 

  

2. Groep meldt zich aan 

Een groep kan via verschillende wegen aangeven zich in te willen zetten voor Present: 

telefonisch, per email, via de website of mondeling. Wanneer de groep al een presentatie heeft 

gehad, krijgen ze een aanmeldingsformulier. Daarop geeft de groep aan hoe groot hij is en 

welke kwaliteiten in de groep vertegenwoordigd zijn. Ook staat er informatie op over de wensen 

van de groep en twee mogelijke data voor het uitvoeren van een project. 

 

3. Present zoekt een project 

Present zoekt een project, door het aanbod van de groep onder de aandacht te brengen van 

één of meer maatschappelijke organisaties. De organisaties doen vervolgens een voorstel voor 

een project bij een cliënt die met dit aanbod geholpen kan worden. Projecten bestaan meestal 

uit praktische klussen, zoals tuinprojecten, schilderprojecten, klusprojecten, schoonmaak- en 

opruimklussen, verhuisprojecten en sociale projecten die draaien om ontmoeting en aandacht 

geven in een zorginstelling. Groepen werken niet aan aan- of afsluiten van elektra, noch aan de 

schoonmaak van ernstig vervuilde huishoudens. Alle klussen worden uitgevoerd in overleg met 

de betrokken hulpverlener.  

 

4. Projectbezoek 

Er wordt een afspraak gepland om een bezoek te brengen aan de hulpontvanger. Bij dit 

projectbezoek zijn aanwezig: een contactpersoon van de maatschappelijke organisatie, een 

contactpersoon van de groep, een medewerker van Present, de hulpontvanger en eventueel 

een expert (bijvoorbeeld een schilder als het om schilderwerkzaamheden gaat). Naar aanleiding 

van het projectbezoek zet de medewerker van Present de afspraken op papier. De 

contactpersoon van de groep ontvangt een aantal dagen voor het project een brief van Present 

met daarin alle afspraken op een rijtje. De contactpersoon is verantwoordelijk voor het nakomen 

van de gemaakte afspraken en de communicatie met de groep. 

 

5. Uitvoering project 

Op de dag van de uitvoering van het project is een medewerker van Present aan het begin en 

aan het einde aanwezig. Tijdens de uitvoering plegen de contactpersoon van de groep en de 

contactpersoon van de maatschappelijke organisatie, die beide aanwezig zijn, overleg. Bij 

complexe dilemma’s wordt de ‘stand-by’ medewerker van Present gebeld.  
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6. Terugkoppeling en evaluatie 

Present vindt het belangrijk dat mensen ‘ervaren’ wat hun inzet heeft betekend. Daarom is de 

terugkoppeling een belangrijk onderdeel van de werkwijze. Present informeert bij de 

maatschappelijke organisatie wat de resultaten zijn geweest van de inzet. In principe binnen 

twee, maar maximaal binnen zes weken na het project ontvangt de contactpersoon van de 

groep een bedankbrief of -mail. Hierin wordt beschreven wat de resultaten zijn geweest van de 

inzet van de groep voor de persoon die geholpen is en voor de maatschappelijke organisatie 

die deze persoon begeleidt. In een telefonisch gesprek wordt het evaluatieformulier 

doorgenomen met de contactpersoon, zodat Present kan leren van de ervaringen.  

 

Gezinnen 

De aanpak voor gezinnen is iets anders, maar lijkt sterk op bovenstaande aanpak. De 

onderstaande stappen worden onderscheiden. 

1. Kennismaking 

2. Intake 

3. Matching 

4. Voorbereiding 

5. Uitvoering 

6. Terugkoppeling 

7. Evaluatie en vervolg. 

Een gezin onderscheidt zich van andere groepen door een eigen en diepgaande dynamiek, er 

is sprake van een gezinssysteem. Daarom is het begeleiden hier anders. Coördinatoren moeten 

daar rekening mee houden, door onder andere de eigenheid van elk gezin te ontdekken.  

In de aanpak voor gezinnen worden bij elke stap concrete aanpassingen besproken voor 

gezinnen met kinderen van verschillende leeftijdscategorieën (0-4 jaar, 4-12 jaar, 12+).  

 

Maatschappelijke organisaties en hulpvragers 

Mensen die tijd beschikbaar stellen, worden ingezet via maatschappelijke organisaties. Door 

deze keuze doet Present zelf niet aan hulpverlening maar is de vrijwillige inzet van mensen 

aanvullend op de lokale hulpverleningsketen. Mensen die hulp nodig hebben, kunnen zelf geen 

hulp aanvragen. De indicatie, wie wel of niet hulp nodig heeft, is de verantwoordelijkheid van de 

maatschappelijke organisatie. In de praktijk betekent dat: wanneer groepen aangeven dat ze 

een dag of een dagdeel beschikbaar zijn, geeft Present dit aanbod door aan bestaande 

maatschappelijke organisaties. De organisaties doen vervolgens een voorstel voor een project 

bij een cliënt die met dit aanbod geholpen kan worden. Een voorwaarde die Present stelt, is dat 

de hulpverlener de verantwoordelijkheid neemt voor de cliënt en in veel gevallen tijdens de 

uitvoering van het project aanwezig is. 

 

Lokale stichting 

Om te werken met deze aanpak, is het de bedoeling dat plaatselijke initiatiefnemers, burgers, 

een stichting oprichten. De naam van Stichting Present wordt verbonden aan stichtingen die de 

principes, uitgangspunten en overtuiging van Stichting Present onderschrijven. 

 

De structuur van de organisatie is doordacht vanuit de deelnemers ter plaatse en het draagvlak 

bij lokale partners. De structuur om de beweging van onderaf te faciliteren is een netwerk van 
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plaatselijke stichtingen. Elke plaats heeft een coördinator en een operationeel team. De 

financiering is een verantwoordelijkheid van de plaatselijke stichting. Stichting Present 

Nederland is franchisehouder en heeft als taken: 

▪ ondersteunen van plaatselijke stichtingen Present 

▪ verbreding naar plaatsen waar Present nog niet operationeel is. 

 

Idealiter bestaat een team dat de methode Present uitvoert uit: 

▪ een coördinator of directeur 

▪ een medewerker fondsenwerving 

▪ medewerkers ondersteuning. 

 

Daarnaast zijn er nog drie medewerkers met een specifieke verantwoordelijkheid: 

▪ verantwoordelijke voor kerken, bedrijven, et cetera 

▪ verantwoordelijke voor groepen 

▪ verantwoordelijke voor maatschappelijke organisaties. 

 

Daarnaast is er een meedenkend bestuur op vrijwillige basis. Het bestuur van een Stichting 

Present bestaat uit drie, vijf of zeven leden en heeft de formele verantwoordelijkheid voor de 

stichting. Het bestuur heeft een actieve inbreng in Present door het inbrengen van kennis en 

ervaring, het bieden van een netwerk van relaties, het aangeven van kaders en het vormen van 

een klankbord voor de coördinator. 

 

De coördinator of directeur heeft de dagelijkse leiding. Tot de verantwoordelijkheden behoren 

het uitvoeren van plannen, bewaking van de financiële voortgang en de interne en externe 

communicatie. Bovendien verzorgt hij/zij de betrekkingen met kerken, groepen, 

maatschappelijke organisaties, de ondersteuning en de fondsenwerving.  

 

Interne vrijwilligers krijgen een vrijwilligersovereenkomst en een vrijwilligersvergoeding.  

 

Visie en motivatie 

De motivatie van Stichting Present is het christelijk geloof. Op de website staat het zo verwoord: 

 

Een mens heeft veel ontvangen en kan van daaruit uitdelen aan anderen. Present heeft een 

christelijke identiteit. Christus navolgen en vanuit die motivatie concrete invulling geven aan 

waarden als: dienstbaarheid, gelijkwaardigheid van mensen, sociale rechtvaardigheid, 

verzoening en naastenliefde.  

 

Daarbij kiest Present voor ‘inclusiviteit’: iedereen die zich aangesproken voelt door deze 

waarden en iets van zijn of haar tijd wil geven is welkom. Delen, hulp bieden is niet het 

monopolie van christenen. We geloven dat ieder mens gemaakt is met de morele intuïtie om 

naar anderen om te zien. Alleen, in de praktijk van het drukke leven van werk en gezin komt het 

er vaak niet van om dat om te zetten in daden. Present biedt mensen een lage drempel om dat 

wel te doen. Daarbij geloven we dat de ontmoeting tussen mensen in kwetsbaarheid een 

antwoord is op vervreemding en rationalisering van de moderne samenleving. 
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In het logo van Present wordt de identiteit zichtbaar. De open armen in het logo zijn die van de 

liefdevolle Vader en van de ene mens die present wil zijn voor de ander. Ze drukken uit dat 

ieder mens waardevol is. De brug in het logo is de brug die Present wil zijn tussen mensen en 

ook de brug Christus die zich geeft aan de wereld en bij wie mensen altijd weer een nieuwe 

kans krijgen. 

 

Specifieke rol voor kerken 

Present is er voor mensen van elke levensovertuiging. Ieder mens die zich aangesproken voelt 

door de waarden die Present in de praktijk wil brengen, is welkom om mee te doen. 

 

In het proces van aansluiten bij de sociale verbanden in de samenleving zien wij voor de kerken 

een specifieke rol weggelegd. De oorsprong van Present ligt immers bij de kerken en voor onze 

identiteit verwijzen we naar dezelfde bron. In een bepaald opzicht willen we zelfs liever spreken 

van ‘eigenaarschap’ in plaats van ‘partnerschap’. 

 

We willen de kerken daarom uitnodigen om energiebronnen te zijn in de beweging van omzien 

naar elkaar in de samenleving. De christelijke traditie heeft eeuwenlang een grote rol gespeeld 

in de zorg voor armen en zieken. In elke tijd werden weer nieuwe gemeenschapsvormen 

geconstrueerd waar naastenliefde en humaniteit tot ontplooiing konden komen. In onze 

moderne tijd, met zowel haar verzorgingsstaat als sociale uitsluiting, wordt wederom creativiteit 

gevraagd, dienstbaarheid, toewijding en samenwerking.  

 

Present wil met kerken samenwerken in de ontwikkeling naar dienende, solidaire 

gemeenschappen die midden in de samenleving staan. Kerken kunnen bijvoorbeeld processen 

van bewustwording en diaconaal leren stimuleren bij de gemeenteleden. Vanuit kerken kunnen 

structurele vrijwilligers komen die Presentgroepen begeleiden. Kerkleden kunnen de andere 

netwerken waarin zij actief zijn, zoals bedrijven, buurten, scholen en verenigingen, inspireren 

om mee te doen. 

 

Zie ook 2.2. Onderbouwing. 

 

 

1.6 Materiaal  
 

Stichting Present stelt het volgende handboek ter beschikking aan lokale stichtingen: 

 

Handboek Stichting Present, geschreven door Rudolf Setz en uitgegeven in 2006 door Stichting 

Present in Zwolle.  

 

In het handboek staan de visie en de specifieke aanpak van Present, de werkwijze met 

betrekking tot de groepen vrijwilligers en het opzetten van de interne organisatie. Een aantal 

praktische registratieformulieren is ook in het handboek opgenomen.   
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In 2011 en 2012 is een methodebeschrijving gemaakt van Gezinnen Present, een methode die 

is gebaseerd op de methode van Stichting Present, maar die specifiek op gezinnen is 

toegespitst: 

  

‘Gezinnen: Present!’, ontwikkeld door Stichting Present en Centrum voor 

Samenlevingsvraagstukken (Gereformeerde Hogeschool), juni 2012.  

 

Daarnaast is informatie te vinden op de website van Stichting Present: www.stichtingpresent.nl. 

 

 

1.7 Uitvoerende organisaties  
 

Plaatselijke stichtingen Present 

Voor het uitvoeren van de methode Present worden plaatselijke stichtingen Present opgericht 

(zie ook 1.5). De organisatie heeft over het algemeen een vrijwilligersbestuur, een betaalde 

coördinator, soms betaalde ondersteuners en een aantal interne vrijwilligers.  

 

Maatschappelijke organisaties 

De stichtingen Present werken samen met maatschappelijke organisaties. Voorbeelden van 

deze maatschappelijke organisaties zijn: bepaalde afdelingen van de gemeente, psychiatrische 

zorg, RIAGG, Regionaal Instituut Begeleid Wonen (RIBW), maatschappelijk werk, Leger des 

Heils (welzijns- en gezondheidssector), woningcorporatie (sociale doelstelling), verzorgings- en 

verpleeghuizen, ziekenhuizen, Bureau Jeugdzorg, crisisopvangcentra, wijkopbouwwerk, 

verslavingszorg (Consultatiebureau Alcohol en Drugs), reclassering, thuiszorg, instellingen voor 

lichamelijke en geestelijke gehandicaptenzorg, vrouwenhulpverlening, diaconieën van kerken, 

et cetera.  

 

Actuele toepassing 

Present is zeer succesvol in het opzetten van lokale programma’s en het vinden van 

vrijwilligers. In 2011 namen bijna 20.000 vrijwilligers deel in 56 lokale stichtingen. De 

professionele hulpverlening in zorg en welzijn maakt graag en veel gebruik van het aanbod dat 

via de methode Present wordt gegenereerd. 

 

Op dit moment wordt de methode Present uitgevoerd in de volgende plaatsen in Nederland:  

Alkmaar, Almelo, Almere, Amersfoort, Amsterdam, Apeldoorn, Assen, Barendrecht, 

Bollenstreek, Den Haag, Den Helder, Deventer, Dordrecht, Ede, Eindhoven, Elburg, Enschede, 

Epe, Gouda, Groningen, Haarlem, Hardenberg, Harderwijk, Heerenveen, Heerhugowaard-

Langedijk, Hengelo, Hoogeveen, Hoogezand-Sappemeer, Houten, Kampen, Leeuwarden, 

Leiden, Maassluis, Noordoostpolder (Emmeloord), Nunspeet, Oldambt (Winschoten), 

Oldebroek, Opsterland, Papendrecht, Rijssen-Holten, Rotterdam, Smallingerland, Sneek, 

Soest, Spijkenisse, Steenwijkerland, Texel, Utrecht, Veendam, Walcheren, Woerden, 

Zaanstreek, Zeewolde, Zutphen en Zwolle. 
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1.8 Benodigde competenties van de uitvoerder  

 

In het materiaal staat dat van alle medewerkers een hbo-niveau gevraagd wordt. Er wordt 

gerefereerd aan een schaal uit de Cao Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening: 

▪ coördinator schaal 9 of 10 

▪ medewerker kerken/bedrijven/maatschappelijke organisaties schaal 7 of 8 

▪ medewerker ondersteuning schaal 5 of 6. 

 

In de profielen van bestuur en medewerkers staat: ‘Een bestuurslid/coördinator staat achter de 

visie, identiteit en werkwijze van Present’.   

 

Bestuursleden 

Voor de bestuursleden staat een aantal vaardigheden / eigenschappen genoemd.  

▪ goed kunnen luisteren en analyseren 

▪ open en betrouwbaar zijn: openheid van communiceren en transparant maken van plannen 

en ideeën 

▪ goede contactuele eigenschappen 

▪ effectief kunnen onderhandelen 

▪ strategisch kunnen denken 

▪ procesgericht kunnen werken 

▪ een zakelijke instelling hebben: toezien of gestelde doelen gehaald worden 

▪ om kunnen gaan met wederzijdse afhankelijkheden en tegenstellingen 

▪ een innovatieve instelling hebben 

▪ helder en enthousiasmerend communiceren. 

 

Coördinator 

De coördinator moet iemand zijn die: 

▪ de identiteit, visie en werkwijze van Present kan uitdragen 

▪ een relevante opleiding op hbo-niveau heeft 

▪ goede contactuele eigenschappen heeft 

▪ helder en enthousiasmerend kan presenteren 

▪ flexibel kan inspelen op onverwachte situaties 

▪ innovatief is 

▪ resultaatgericht is 

▪ effectief kan onderhandelen 

▪ om kan gaan met wederzijdse afhankelijkheden en tegenstellingen. 

 

Voor coördinatoren die werken met gezinnen is belangrijk dat zij een bepaalde affiniteit met 

kinderen hebben, geduld hebben en het taalgebruik aanpassen (Bosma & Van Diggele (2012)). 

 

Team Present 

Aanvullend geldt dat het teamlid dat verantwoordelijk is voor het aandachtsgebied kerken en 

bedrijven iemand is met goede contactuele eigenschappen die helder en enthousiasmerend 

kan presenteren. Het teamlid dat verantwoordelijk is voor het aandachtsgebied groepen heeft 
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bij voorkeur een opleiding in het veld van maatschappelijk werk of SPH, is creatief en kan 

zoeken naar nieuwe (soorten) projecten die passen bij groepen, heeft goede contactuele 

eigenschappen, kan helder en enthousiasmerend presenteren en flexibel inspelen op 

onverwachte situaties. Hetzelfde profiel geldt voor de medewerker die verantwoordelijk is voor 

het aandachtsgebied maatschappelijke organisaties. De medewerker fondsenwerving heeft 

goede contactuele eigenschappen, kan helder en enthousiasmerend presenteren en mensen 

overtuigen. De medewerker ondersteuning dient goede administratieve vaardigheden te 

hebben. De medewerker pr/communicatie moet de Nederlandse taal uitstekend beheersen in 

woord en geschrift.  

 

 

1.9 Overige randvoorwaarden 

 

Kwaliteitsbewaking 

Terugkoppeling en evaluatie vormen een belangrijk onderdeel van de werkwijze. Present 

informeert bij de maatschappelijke organisaties naar de resultaten van de inzet van vrijwilligers. 

Dat gebeurt in principe binnen twee, maar uiterlijk binnen zes weken na de uitvoering van het 

project. In een bedankbrief worden de resultaten teruggekoppeld aan de vrijwilligersgroep. In 

een telefonisch gesprek wordt een evaluatieformulier doorgenomen met de contactpersoon van 

de vrijwilligersgroep. Present archiveert de evaluaties.  

 

Kosten van de interventie 

Elke plaatselijke stichting Present zorgt, in overleg met en gesteund door de landelijke 

organisatie, voor het werven van fondsen. In eerste instantie wordt gekeken naar gemeentelijke 

subsidies. Present heeft landelijk zicht op fondsen die bereid zijn om een startende lokale 

stichting Present te ondersteunen. Daarnaast worden sponsors geworven, zowel financieel als 

in natura door het doneren van materialen en dergelijke.  

 

De kosten van de totale interventie zijn in elke locatie anders. In Amsterdam kwam men op de 

volgende bedragen (Kooij, 2010). De gemiddelde kostprijs per project was € 600 in 2009 tegen 

€ 733 in 2008. De kostprijs per bemiddelde vrijwilliger was € 77 in 2009 en ook € 77 in 2008. De 

kostprijs per uur verricht vrijwilligerswerk daalde van € 19 in 2008 tot € 14 in 2009. In deze 

kosten zijn de salariskosten van het team verwerkt en de kosten voor benodigde materialen. 

Vrijwilligers krijgen geen vergoeding. 

 

 

1.10 Overeenkomsten en verschillen met andere interventies  
 

Maatschappelijk betrokken ondernemen en NL Doet 

Present zou vergeleken kunnen worden met andere methoden om groepen vrijwilligers aan de 

slag te laten gaan, bijvoorbeeld via maatschappelijk betrokken ondernemen. Ook tijdelijke 
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evenementen waarbij groepen vrijwilligers aan het werk gaan, zoals NL Doet zou je als 

enigszins vergelijkbaar kunnen zien. 

 

Verschillen met andere methodes: 

▪ De identiteit van de organisatie, waardoor er een specifieke band is met de kerken en met 

potentiële vrijwilligers uit christelijke geloofsgemeenschappen. 

▪ De selectie van uit te voeren projecten, waarbij bewust wordt gewerkt aan een band met 

maatschappelijke organisaties en integratie met hulpaanbod van die organisaties. Hierdoor 

wordt gewerkt vanuit het principe van verbinding van formele/informele zorg, vaak in de 

zware maatschappelijke zorg. 

▪ De aanbodgerichte werkwijze waarbij de groep vrijwilligers eerst een datum kiest waarbij 

vervolgens een hulpvraag wordt gezocht. 

▪ De franchisestructuur waarbij de methode wordt gedragen door lokale initiatiefnemers 

waardoor draagvlak en eigenaarschap ontstaat.  

 

Het effectonderzoek naar maatschappelijk betrokken ondernemen of NL Doet kan niet gebruikt 

worden als indirect bewijs om de werkzaamheid van de methode Present te onderbouwen, 

daarvoor verschillen de methodes teveel. 

 

 

1.11 Contactgegevens ontwikkelaar  

 

Stichting Present Nederland  

Burgemeester de Beaufortweg 16 

3833 AG Leusden 

(033) 432 01 33 

info@presentnederland.nl  

www.stichtingpresent.nl 

 

Contactpersoon 

Tiemen Zeldenrust 

(033) 432 01 33 

tiemen.zeldenrust@presentnederland.nl 

 

 

 

mailto:info@presentnederland.nl
http://www.stichtingpresent.nl/
mailto:tiemen.zeldenrust@presentnederland.nl
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2. Onderbouwing  

 

 

2.1 De ontwikkelgeschiedenis van de methode 
 

Besom 

De initiatiefnemers van Present zijn geïnspireerd door de werkwijze van de organisatie ‘Besom’ 

die sinds 1987 in Londen actief is. Na onderzoek bleek dat er in Nederland vergelijkbare 

initiatieven op microniveau waren, maar dat er geen initiatieven zijn die, zoals in Londen, op 

gestructureerde wijze zijn opgezet.  

 

Werkgroep 

In de oriëntatiefase in 2002 is in Zwolle een werkgroep gevormd, die heeft gesproken met 

vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, kerken, politiek en 

vrijwilligersorganisaties. Daarbij is in eerste instantie gekeken naar het inzetten van groepen om 

verf- en behangprojecten te gaan doen. In december 2002 is een projectplan ingediend bij de 

gemeente Zwolle en is een start gemaakt met de ontwikkeling en de implementatie van de 

methode Present. Zwolle heeft in 2003 een subsidie toegekend. 

 

De methode Present is vanuit de praktijk ontwikkeld. Er is wel een onderzoek geweest naar 

bestaande initiatieven of de afwezigheid ervan.  

 

Varianten  

Op dit moment wordt gewerkt aan een aantal ‘varianten’ van de methode, voor speciale 

doelgroepen. Zo is er ‘Gezinnen Present’ dat zich richt op gezinnen als groepen vrijwilligers. 

Deze variant is beschreven en onderzocht door het Centrum voor Sociale Vraagstukken van de 

Gereformeerde Hogeschool in Zwolle en is in deze methodebeschrijving meegenomen. 

 

Verder wordt er momenteel gewerkt aan: 

▪ IKBEN!ZINVOL: teambuilding voor bedrijven en managementteams 

▪ Present voor jongeren  

▪ Present blijven: langduriger netwerken vormen rondom mensen  

 

 

 
2.2 Onderbouwing van de probleemanalyse, doel, doelgroep en aanpak 
 

De ontwikkelaar verwijst voor de onderbouwing van zijn probleemanalyse en de verantwoording 

van de gekozen doelen, doelgroep en aanpak in het handboek niet naar uitgebreidere visies, 

theorieën of wetenschappelijke onderzoeken. Hieronder staat een samenvatting die door de 

ontwikkelaar is aangeleverd. 
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Sociale verbanden 

Hoewel we bereidheid tot vrijwillige inzet bij mensen vooronderstellen, is de stap naar 

daadwerkelijke actie niet vanzelfsprekend. Het komt er zo vaak niet van. Vaak is die stap 

afhankelijk van goede voorbeelden en initiatieven in de eigen omgeving. Vaak moeten mensen 

eerst een concrete vraag voorgelegd krijgen. Deze stimulansen worden meestal gegeven 

binnen de eigen leefwerelden waarin mensen zich bewegen. Denk daarbij aan losse en 

informele netwerken zoals van buurtgenoten, vrienden, zakenmensen of ‘social media’. Maar 

zeker ook de meer institutionele relatienetwerken als gezinnen, families, kerken, bedrijven, 

scholen, moskeeën of verenigingen. Deze verbanden herbergen sociaal kapitaal, dat is het 

vermogen van mensen om verbindingen aan te gaan en in actie te komen.  

 

De genoemde netwerken kunnen gesloten of open zijn. Ze zijn gesloten als aandacht en zorg 

van mensen alleen uitgaat naar mensen binnen de eigen kring. Open netwerken daarentegen 

zijn niet alleen op zich zelf gericht, maar slaan bruggen naar andere leefwerelden en hebben de 

bereidheid daar iets voor te betekenen. 

 

Het is de overtuiging van Stichting Present dat sociale samenhang en maatschappelijk 

vertrouwen groeien bij sterke sociale verbanden die open staan naar de samenleving en daar 

een duurzame bijdrage aan willen leveren. Stichting Present kan voor deze netwerken een 

partner zijn om openheid te faciliteren of hen juist ondersteunen in het groeien naar meer 

openheid. Aan mensen binnen deze verbanden biedt Present een lage drempel om zich als 

groep in te zetten voor mensen met te weinig geld, gezondheid of sociaal netwerk. Die inzet 

biedt hen zingeving, voldoening én plezier. De ontmoeting met de ander is een waardevolle 

ervaring en samen iets doen voor een ander is pure teambuilding.  

 

Onderbouwing ‘Gezinnen: Present!’ 

In het handboek ‘Gezinnen: Present!’ worden de volgende bronnen aangehaald ter 

onderbouwing van de methode. 

 

Moreel kapitaal 

R. Kuiper (2009, in: Bosma & Van Diggele, 2012) wordt aangehaald om het uitgangspunt te 

onderbouwen dat als mensen zich verbonden voelen met de samenleving, zij daar zelf eerder 

een bijdrage aan leveren. Door het op een leuke manier doen van vrijwilligerswerk en kennis te 

maken met mensen met een andere achtergrond, voelen mensen zich meer verbonden. 

Daardoor zullen ze meer geneigd zijn om zich een volgende keer weer in te zetten. Dit is ook de 

inzet van het doen van klussen via Stichting Present. Deze bereidheid om een bijdrage te 

leveren aan de samenleving noemt Kuiper ‘moreel kapitaal’. 

 

Pedagogische civil society 

Daarnaast wordt er gerefereerd aan de theorievorming over de ‘pedagogische civil society’ van 

Micha de Winter (2011, in: Bosma & Van Diggele, 2012). Hij stelt dat de sociale omgeving van 

gezinnen belangrijk is bij het opgroeien en opvoeden van kinderen. Als deze sociale structuren 

goed functioneren, zijn ze de kracht- en energiebron van een samenleving en is het ook 

vanzelfsprekender om naar elkaar en naar de samenleving om te zien. Vrijwilligerswerk in 

gezinsverband heeft op twee manieren een meerwaarde: het laat op een praktische wijze zien  
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hoe je je kunt inzetten voor de samenleving, waardoor kinderen dit ook makkelijker in het latere 

leven toepassen. Daarnaast heeft het een gunstige invloed op hoe het gezin als team 

samenwerkt. Dit laatste is dan weer een basis voor de inzet voor anderen dan het eigen gezin. 

 

Waarde vrijwillige hulp 

Ook wordt verwezen naar de extra waarde die vrijwillige hulp heeft boven professionele hulp 

(Kruiswijk, 2011 en Hoogland, 2011 in: Bosma & Van Diggele, 2012).  
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3. Onderzoek naar praktijkervaringen  

 

 

De beschrijving van de praktijkervaringen van de professional en cliënt/burger zijn gebaseerd 

op de volgende publicaties. 

 

1.    Maatschappelijke Business Case (mBC), geschreven door S. Kooij (Ars 

Memorandi, in opdracht van Stichting RCOAK), uitgegeven in 2010 door Stichting 

Present in Zwolle. 

 

Het charitatief vermogensfonds RCOAK (Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor) financiert 

Stichting Present en heeft in lijn daarvan opdracht gegeven voor een maatschappelijke 

business case om de doelmatigheid van haar subsidie te laten aantonen. Het is bedoeld om 

een discussie te starten met de belangrijkste stakeholders van in het bijzonder Present 

Amsterdam. Blijkt Present op basis van dit onderzoek een doel te zijn met overtuigend 

maatschappelijk nut, waarin men wil blijven investeren? 

 

Een maatschappelijke business case is een kosten-baten afweging waarbij ook de 

maatschappelijke baten worden meegenomen. Er wordt een waardepropositie geschreven 

waarin de maatschappelijke waarde wordt geanalyseerd voor de vrijwilliger, de zorgvrager, de 

betrokken maatschappelijke organisaties en de leefomgeving van de zorgvragers. In deze 

studie wordt een beeld geschapen van hoe de verschillende partijen de activiteiten van 

Stichting Present in Amsterdam hebben beleefd. Niet helemaal duidelijk is hoe veel gesprekken 

hebben plaatsgevonden en hoe het aantal geïnterviewden zich verhoudt tot het totaal aantal 

vrijwilligers, zorgvragers of maatschappelijke organisaties. Daarom zijn ook non-respons of 

andere kenmerken van de aangehaalde vrijwilligers niet weer te geven. 

 

2.   De leerzijde van diaconaat. Een praktisch-theologische verkenning van diaconale 

leerprocessen onder vrijwilligers werkzaam via Stichting HiP en Stichting Present, 

geschreven in 2010 door B. Roor, ongepubliceerde master these aan de Vrije 

Universiteit. 

 

In deze master thesis gaat het over het leereffect dat bij vrijwilligers wordt bereikt. Dit wordt 

onderzocht door aan de ene kant literatuuronderzoek en interviews met sleutelfiguren bij 

Stichting Present en HiP en aan de andere kant interviews met een selecte groep vrijwilligers, 

die door middel van een quota-steekproef zijn uitgekozen. De interviews zijn gehouden door 

middel van een vragenlijst en een halfgestructureerd interview.  

 

Bij Present is gekozen voor twee van de ‘oudste’ lokale stichtingen: Zwolle en Utrecht. Er zijn 

vier groepen geselecteerd uit zes segmenten (evangelisch, gereformeerd, interkerkelijke 

studentgroep, protestantse gemeente, katholiek, flexgroep). Er hebben groepsinterviews 

plaatsgevonden waarna een vragenlijst is nagezonden. Slechts vijf van de 22 vrijwilligers 

stuurden de vragenlijst retour. Bij HiP was dit aantal acht, hetgeen nogal mager is om 

conclusies op te baseren. Het ging dan ook om een exploratief onderzoek. 
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3.   De inzet van gezinnen als vrijwilligers. M. Cornelis, J. Pieternella, B. Plas & S. 

Westerink (2012). Afstudeeronderzoek in opdracht van Stichting Present Nederland. 

Zwolle: Gereformeerde Hogeschool. 

 

Dit onderzoek bestaat uit twee onderdelen: een literatuuronderzoek naar ‘family volunteering’ in 

internationaal perspectief en een kwalitatief onderzoek naar de manier waarop professionals in 

maatschappelijke organisaties de activiteiten van Stichting Present in het algemeen en 

Gezinnen:Present! in het bijzonder zien. Voor het literatuuronderzoek is onderscheid gemaakt 

in wetenschappelijke en populairwetenschappelijke literatuur. Voor het onderzoek onder 

professionals in maatschappelijke organisaties is gebruik gemaakt van een selecte steekproef 

(14 personen) in drie gemeenten (Almere, Zwolle en Ede) en zijn gesprekken gevoerd op basis 

van een topiclijst (halfgestructureerde interviews).  

 

4. Kennismaken met een vrijwilligersgezin: De eerste stap. Een onderzoek dat 

antwoord geeft op de vraag hoe het eerste contact met vrijwilligersgezinnen het beste 

kan worden vormgegeven. F. Bosma & A. van Diggele (2012). Afstudeeronderzoek in 

opdracht van Stichting Present Nederland en het Centrum voor 

Samenlevingsvraagstukken, Ede: Christelijke Hogeschool Ede. 

 

In dit onderzoek is gesproken met acht uitvoerders van de methode Gezinnen:Present! om uit 

te vinden wat knelpunten waren in de eerste ‘stap’ van de methode: de kennismaking. Verder is 

er gesproken met vijf divers samengestelde gezinnen en met twee deskundigen. Het onderzoek 

maakt deel uit van het ontwikkelproject om te komen tot een verbeterde en uitgewerkte 

methode Gezinnen: Present!  

 

5. Gezinnen: Present! Verslag van het onderzoek- en ontwikkelproject ten behoeve van 

een nieuwe methodiek voor family volunteering van Stichting Present. M. Jager-

Vreugdenhil, C. van Til-Teekman & J. Slendebroek-Meints (2012). Ede: Centrum voor 

Samenlevingsvraagstukken. 

 

Hier is onderzoek gedaan onder meer dan zestig gezinnen die mee hebben gedaan aan family 

volunteering bij Stichting Present. Acht lokale stichtingen hebben deelgenomen. Er vonden drie 

onderzoeksronden plaats verspreid over 2011 en 2012. De hoofdvraag van het onderzoek was: 

“Wat is het effect van de vrijwillige inzet van gezinnen in hulpprojecten, zowel bij het helpende 

gezin als bij degenen die ze helpen? Wat zijn hierin de ervaringen van betrokken hulpverleners 

en Presentmedewerkers?” Er is gewerkt met vragenlijsten voor helpende gezinnen (ingevuld 

door 68 gezinnen en 45 kinderen), hulpontvangers (15), betrokken professionele hulpverleners 

(32) en een interview met Presentmedewerkers. 
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3.1 Praktijkervaringen van de uitvoerder 

 

Resultaten 

Op basis van een maatschappelijke business case concludeert Kooij (2010) dat de baten van 

de projecten van Stichting Present de kosten ruimschoots overtreffen. Naast het feit dat een 

klus wordt uitgevoerd, worden de volgende resultaten geconstateerd: 

▪ een positievere houding ten opzichte van vrijwilligerswerk bij de deelnemende groepen 

▪ een moment van menselijk contact en doorbreken van eenzaamheid bij de bewoners 

▪ meer sociale cohesie in de wijken door de positieve contacten die ontstaan 

▪ samenwerking tussen woningbouwverenigingen onderling 

▪ de signalerende en doorverwijzende functie die Present kan vervullen bij sociaal zwakke 

bewoners. 

 

De oprichter van Present, Rudolf Setz, zegt uit eigen ervaring het volgende over de met Present 

behaalde resultaten (Roor, 2010): 

▪ Deelnemers denken na over hun aanbod en krijgen daar meer zicht op (wat heb je te 

bieden?) 

▪ Groepsproces: wie is waar goed in en hoe vullen we elkaar aan? 

▪ Door mee te doen met een project geven deelnemers handen en voeten aan hun geloof.  

▪ Tijdens projecten ontstaat verbinding tussen leefwerelden (Vinexwijk en prachtwijk, (sociaal) 

rijk en (sociaal) arm, autochtoon en allochtoon. 

▪ Deelnemers krijgen meer zicht op en begrip voor problematiek in hun omgeving en het zorgt 

voor bewogenheid. 

▪ Mensen stellen tijd beschikbaar voor de ander en daarbij maken vele handen licht werk. 

Doel is dat iemand daadwerkelijk wordt geholpen met de inzet en dat geeft ook een voldaan 

gevoel. 

▪ Participatie van en samenwerking met degene die geholpen wordt. 

▪ Deelnemers denken na over hoe ze persoonlijk/als groep/als kerk invulling kunnen geven 

aan ‘omzien naar elkaar’. 

▪ Geholpen deelnemers ervaren dat er ‘zomaar’ mensen zijn die naar hen omzien. 

▪ Deelnemers worden gemotiveerd om zich individueel of als groep vaker in te zetten. 

 

Ook over Gezinnen: Present! concluderen Jager-Vreugdenhil (2012) dat de methode de 

samenleving veel kan opleveren. Er was grote tevredenheid zowel bij gezinsvrijwilligers, 

hulpvragers en begeleidende hulpverleners, als bij de coördinatoren van Present. Wel kost de 

begeleiding van gezinnen meer tijd. Er wordt echter een waardevol langetermijneffect verwacht 

op de deelnemende gezinnen en de kinderen zelf. 

 

Bewustwording 

Roor (2010) concludeert dat kerkelijke vrijwilligers die via Present worden ingeschakeld, hun 

diaconale werk typeren als ‘omzien naar mensen in nood door hen te dienen met praktische 

hulp of het verlenen van zorg’. De vrijwilligers leren ‘al doende’ van hun diaconale ervaringen. 

Dit leren wordt vooral ervaren als verrijkt worden door ontmoetingen met medemensen uit 

andere sociale milieus en de confrontatie met hun problemen. Deze ontmoetingen leiden tot 
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meer inzicht in de oorzaken van sociaal-maatschappelijke problemen en vergroten de 

bereidheid om daadwerkelijk om te zien naar medemensen, ook buiten de eigen kerkelijke 

gemeenschap. De mate waarin vrijwilligers leren van diaconale ervaringen lijkt vooral samen te 

hangen met hun vermogen en bereidheid om te reflecteren op het eigen handelen. Een 

reflectieve attitude gaat gepaard met ontvankelijkheid voor nieuwe indrukken en inzichten. 

 

Een aantal citaten (Roor, 2010) illustreert het belang van deze bewustwording. Zo zegt 

Oprichter Rudolf Setz: “Mensen hebben vaak geen zicht op wat er achter voordeuren in hun 

eigen stad gebeurt. We kunnen wel een mening hebben over een dakloze of een allochtoon, 

maar als je zo iemand echt ontmoet, verandert je beeld. Als je een ander ontmoet en helpt, dan 

ga je anders aankijken tegen gezinsproblematieken. Ik plaats ons project ook binnen een 

breder proces van nadenken en bezinnen.” 

 

Elsje Goudzwaard, coördinator van Present Zwolle (Roor, 2010): “We maken nu bijvoorbeeld 

ook mensen uit groepen bewust om langer bij iemand betrokken te zijn, om zo mensen te 

betrekken in een natuurlijk netwerk. Ze gaan samen dingen doen met een hulpontvanger zodat 

deze kan ontdekken hoe het is om met een ‘normaal ’iemand op te trekken. Zodat ze zelf een 

netwerk opbouwen. Maar veel mensen vonden dit gek omdat ze Present zagen als een 

eendagsproject. Ze weten niet dat langere tijd met iemand optrekken ook kan, of misschien dat 

dit iets is wat ze ook zouden kunnen doen als christenen. We zijn de visie aan het verbreden en 

verdiepen. Daar hebben we ook modellen voor ontwikkeld die mensen bewustmaken over waar 

ze hun tijd aan besteden en hoe ze dat eventueel anders zouden willen doen.” 

 

Tijdens de ontwikkelingsbijeenkomsten van Gezinnen: Present! werd gesproken over de 

tegenstelling tussen dit proces en het ‘product’ gezinsvrijwilligerswerk. Willen de ouders bij hun 

kinderen een bewustwording op gang brengen over het helpen van anderen, of wil een gezin 

aan de slag met een praktische klus en verder niet veel aandacht besteden aan de betekenis 

voor onderlinge betrokkenheid en samenwerking tussen gezinsleden? Uitkomst van de 

discussie was dat bewustwording wel degelijk het doel is van de methode. Dit doel is dan ook 

nadrukkelijk in het handboek opgenomen en het is de bedoeling dat coördinatoren deze 

aanwijzing volgen.  

 

Aandachtspunten Gezinnen: Present! 

De coördinatoren die met gezinnen hebben gewerkt, geven aan dat een aantal zaken specifiek 

voor gezinnen is (Bosma en Van Diggele, 2012). Een gezin: 

▪ is een meer informele groep -> meer improviseren 

▪ kent een andere verbondenheid -> interne dynamiek bij nemen besluiten en uitvoeren 

werkzaamheden 

▪ kent verschillende motieven door de verscheidenheid -> focus ook op individuele leden van 

de groep 

▪ vraagt een meer procesmatige aanpak dan bij andere groepen -> minder taakgericht, meer 

ontmoeting 

▪ is uniek -> verkennen van de aard van het gezin 

▪ vraagt om opnieuw stilstaan bij de verantwoording van de coördinator -> coördinator voelt 

grotere verantwoordelijkheid 
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▪ vraagt een andere aanpak door de aanwezigheid van kinderen -> veiligheid, schooltijden, 

hoe vertel je over armoede en ziekte 

▪ vraagt om bewustwording eigen denkbeelden coördinator -> automatisme is dat coördinator 

eigen gezin als ‘normaal’ uitgangspunt neemt 

▪ de eerste stap (kennismaking) is bij gezinnen extra belangrijk. 

 

Jager-Vreugdenhil e.a. (2012) geven aan dat zij zich meer verantwoordelijk voelen in de 

gezinsprojecten, omdat er kinderen bij betrokken zijn. Ze hebben de indruk dat gezinnen 

nadrukkelijker een proces doormaken, waarbij er veel gesproken en nagedacht wordt, van 

aanmelding, via kennismaking en nadenken over aanbod tot deelname en evaluatie. Bij andere 

groepen blijft de deelname wat meer beperkt tot de dag zelf.  

 

Hulpverleners 

In het onderzoek van Cornelis e.a. (2012) wordt gekeken naar de ervaringen die 

partnerorganisaties en de daar werkzame professionals met groepen van Stichting Present en 

met gezinsgroepen in het bijzonder hebben. De respondenten hebben de samenwerking met de 

groepen vrijwilligers als positief ervaren. Daarbij zijn de korte lijnen met de Present-

coördinatoren belangrijk. De professionals maken bij het inzetten van de vrijwilligers steeds de 

afweging tussen wat het opbrengt voor de cliënt en hoe aantrekkelijk het werk is voor de 

vrijwilligers. Ook moeten de belangen en verwachtingen van zowel de cliënt als de vrijwilliger 

helder zijn. Partners vinden de inzet van gemengde groepen, in het bijzonder groepen jongeren, 

positief voor hun cliënten, omdat dit kan zorgen voor nieuwe contacten. Het kan een brug slaan 

tussen jong en oud. Zij zien voor de cliënt als het belangrijkste effect dat klussen een zekere 

rust brengen die nodig is om een nieuwe start te kunnen maken. Voor henzelf geldt dat er 

ruimte en tijd is om iets anders te doen, iets waar meestal geen tijd voor is of geen middelen 

voor zijn. Voor de vrijwilligers geldt dat ze een beter begrip voor de doelgroep krijgen. Zij 

zouden anders mogelijk nooit kennis met hen maken. Enkele van de onderzochte 

maatschappelijke organisaties geven aan dat ze juist met Stichting Present prettig kunnen 

samenwerken door de christelijke signatuur die de organisaties delen.  

 

Jager-Vreugdenhil e.a. (2012) hebben 32 hulpverleners ondervraagd over hun ervaring met het 

vrijwilligerswerk van gezinnen via Stichting Present. Hulpverleners antwoorden dat gezinnen als 

vrijwilligers zorgen voor meer gezelligheid. Men vindt het een laagdrempelige manier van 

helpen en een goede manier om ervaringen uit te wisselen en in mindere mate om contact 

tussen kinderen te bevorderen en een voorbeeldfunctie te vervullen. Het leggen van sociale 

contacten door de hulpvrager zien ze als een voordeel van gezinsvrijwilligerswerk. De 

spontaniteit van kinderen vindt men ook een belangrijk positief punt. Door de openheid van een 

kind voelden dementerende ouderen zich bijvoorbeeld sneller op hun gemak.  

 

De reden dat hulpverleners een cliënt aanmeldden bij het gezinnenproject was omdat een cliënt 

hulp kon gebruiken, financiële problemen had, een sociale beperking, psychische problemen of 

lichamelijke beperkingen had. Ook werden er voorbeelden genoemd als: de cliënt is dakloos, 

wacht op een verblijfsvergunning of er zijn jonge mantelzorgers in het gezin.  

 

Hoewel het voor veel hulpverleners de eerste keer was dat ze een gezin als vrijwilligers 
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inzetten, en het dus best spannend was, was 91% zeer positief over de ervaring. Zij scoorden 

deze op een 8 of hoger. De hulpverleners waren daarnaast ook positief over de samenwerking 

tussen Present, het gevende gezin, de ontvangende partij en de hulpverlener. In totaal gaf 97% 

een 8 of hoger voor de samenwerking. Hulpverleners zien een positieve uitwerking op de 

samenleving van het gezinnenproject, omdat door het project zichtbaar wordt dat mensen 

bereid zijn elkaar te helpen.  

 

 

3.2 Praktijkervaringen van de cliënt/burger  
 

In deze methode spelen twee soorten burgers een rol: de vrijwilligers en de hulpvragers.  

 

Vrijwilligers 

In de Maatschappelijke Business Case die over Present is gemaakt (Kooij, 2010) komen enkele 

vrijwilligers aan het woord. Zij illustreren met hun uitspraken de waarde die klussen uitvoeren 

heeft voor vrijwilligers als volgt: 

▪ gevoel van zingeving, nuttig bezig zijn 

▪ een positieve invloed kunnen hebben 

▪ meer begrip voor mensen in moeilijke omstandigheden 

▪ confrontatie met de onderkant van de maatschappij 

▪ contact met mensen die je anders nooit ontmoet zou hebben 

▪ gewaardeerd worden  

▪ relativering van de eigen situatie 

▪ een positievere blik op het doen van vrijwilligerswerk 

▪ teambuilding. 

 

Negatieve effecten die soms kunnen optreden worden ook genoemd:  

▪ frustratie omdat een klus niet goed uitgevoerd kon worden 

▪ geen waardering ervaren 

▪ gevoel dat de hulp niet écht nodig was 

▪ moeite met het verwerken van soms choquerende ervaringen 

▪ gevoel van onmacht bij overdaad aan problemen hulpvrager. 

 

Gezinnen 

Uit ervaringen van de deelnemers van Gezinnen Present! (Bosma & Van Diggele, 2012) blijkt 

dat de projecten een positieve invloed hebben op onderlinge relaties in gezinnen.  

Ouders geven de volgende motivaties voor meedoen: 

▪ we hebben de mogelijkheid om een ander te helpen 

▪ wij willen de kinderen meegeven dat het goed is om voor een ander klaar te staan 

▪ wij willen dat het vanzelfsprekend wordt naar elkaar om te zien in de samenleving 

▪ het is gezellig 

▪ geloofsovertuiging. 

Demotiverende factoren die deelnemende gezinnen noemen zijn: 
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▪ niet serieus genomen worden door degene die je helpt 

▪ als gezinsleden te ver uit elkaar liggen qua interesses en mogelijkheden 

▪ geen waardering terugkrijgen van degene die je geholpen hebt 

▪ een vooraf ervaren drempel kan een gemotiveerd gezin weerhouden van aanmelding 

▪ de gedachte dat het veel tijd gaat kosten kan belemmerend werken. 

 

Qua aanpak geven gezinnen aan dat het vooral belangrijk is om: 

▪ duidelijkheid te scheppen 

▪ veel ruimte te laten voor het zelf bepalen van wat het gezin gaat doen 

▪ ruimte te bieden voor kennismaking. 

 

Uit het onderzoek komt naar voren dat de ‘gevende’ gezinnen ervaren hebben dat ze zelf ook 

iets ontvingen: de ‘ontvanger’ zorgde ervoor dat het gezin een gezellige dag beleefde en de 

‘ontvanger’ heeft het gezin ook de ogen geopend voor een andere leefwijze en cultuur. 

Gezinnen hadden contact met mensen met wie ze in hun dagelijkse leven niet zo gemakkelijk in 

contact zouden komen.  

 

Kinderen 

Aan het onderzoek van Jager-Vreugdenhil e.a. (2012) namen binnen de ‘gevende’ gezinnen 

zo’n 169 kinderen deel. De kinderen waren het er unaniem over eens dat het gezinsproject leuk 

tot heel leuk was geweest. Van hen gaf 93% ook aan dat het project goed bij hen paste.  

 

In dit onderzoek werd ook een aantal uitspraken van deelnemende kinderen verzameld:  

“Ik vind het wel zielig voor de meneer dat de mevrouw dood is, omdat hij niet meer zo veel kan 

doen. Ik vind het spannend om naar hem toe te gaan.” 

“Het was veel leuker dan ik dacht, tijdens het wilgenknotten mocht ik meehelpen met een grote 

zaag en op een vrachtwagen dikke takken stapelen. Dat had ik niet verwacht. Ook waren er 

veel stoere mannen.” 

“We hebben veel gelachen, het was heel vermoeiend om het plafond af te schrappen. Ik had de 

volgende dag spierpijn.” 

“Ik vind het wel jammer dat we niet met zijn allen gaan bowlen of zo. Maar dat is te druk voor 

die mevrouw.” 

“Die mevrouw was erg aardig. Ze had heel veel koek en snoep en we mochten de hele dag 

alles pakken van de schalen. We moesten ook helpen met schrappen. Het was een lange dag. 

En die mevrouw van Present is ook erg lief.” 

 

Een ouder over het gezinsvrijwilligerswerk (Jager-Vreugdenhil e.a., 2012):  

“Ik vond het samen met mijn kinderen een geweldige dag, toch wel spannend; je moet maar 

afwachten of het echt klikt en wij hadden ons geen betere dag kunnen wensen, wij hebben 

zoveel ontzettend plezier gehad en de kinderen hebben het er nu nog over! Zeer positief!” 

 

Hulpvragers 

De hulpvragers blijken vaak mensen te zijn die structureel in de problemen zitten en/of 

zorgafhankelijk zijn (Kooij, 2010).  
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Wat de inzet van het gezin voor de hulpvragers betekende, werd door hen als volgt 

beantwoord: 87% plezier, 67% steuntje in de rug, 53% de ervaring dat er naar elkaar 

omgekeken wordt. De ontvangende partij had het idee wat terug te kunnen doen, door er een 

gezellige dag van te maken of het gezin kennis te laten maken met een andere cultuur. Van de 

ontvangers vond 70% het niet moeilijk om hulp te vragen en te ontvangen.  

Ontvangende hulpvragers ervoeren ook de komst van een gezin als vrijwilligers positief, de 

aanwezigheid van kinderen vonden ze gezellig (Jager-Vreugdenhil e.a., 2012).  

 

Een aantal reacties van de hulpvragers , ontvangen door de professionele hulpverleners naar 

aanleiding van gezinsvrijwilligerswerk (Jager-Vreugdenhil e.a., 2012): 

“Zij waren verrast dat goedopgeleide mensen zo gelijkwaardig met hen omgingen. Aanvankelijk 

was er argwaan: ‘ze moeten wat van mij’.” 

 

“Erg enthousiast over het contact en er volgde zelfs een vervolgafspraak, gemaakt tussen gezin 

en ontvanger zelf. Het was stimulerend, motiverend, dat de ontvangster en haar zoon zo 

‘gezien’ werden. Warme persoonlijke aandacht!” 

 

“Moeder was erg blij met het gedane werk. Ze vond het ook leuk om iets terug te kunnen doen, 

in de vorm van een taartje bij de koffie, kaartje en klein cadeautje na afloop.” 

 

Er waren twee reacties die niet onverdeeld positief waren en die als aandachtspunt worden 

meegenomen in de ontwikkeling van de methodiek:  

 

“Mevrouw heeft het erg fijn gevonden, maar vond het lastig dat er alleen mannen waren. 

Gelukkig kwam Anita [Presentcoördinator] een paar keer langs.”  

 

“Over het algemeen hebben de bewoners genoten. De activiteit, koekjes bakken, duurde wel te 

lang, zowel voor de bewoners als voor de kinderen. De kinderen werden wat onrustig, klommen 

op stoel en bank en zo. Ouders traden dan niet op. Dit tot ergernis van verzorgenden.” 

 

“Het was bijzonder om te ervaren dat zo’n jong meisje zo behulpzaam en beleefd is. Dat had ik 

niet verwacht.” 

 

 

3.3 Praktijkvoorbeeld 
 

Kooij e.a. (2010) beschrijven twee portretten van hulpvragers die goed aangeven hoe een klus 

verloopt en beleefd wordt. 

 

Mijnheer Geubel 

Sinds het overlijden van zijn vrouw, drie jaar geleden, is mijnheer Geubel eenzaam. Zijn huis is 

rommelig, de muren en het plafond zitten vol bruine aanslag van de sigaretten die hij 

onophoudelijk rookt. Ouderenadviseur Elly Smit van de Blankenberg Stichting kwam via een 
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buurtconciërge met hem in contact. Zij stelt hem voor Stichting Present in te schakelen om zijn 

woonkamer te witten.  

 

Tijdens het kennismakingsgesprek met de coördinator van Present toont hij enige angst. Er 

hangt veel aan de muren, dat krijgt hij er zelf nooit af, hij is slecht ter been… Hij wordt 

gerustgesteld: er komt iemand langs om alles voor te bereiden. Tijdens het verven loopt hij 

heen en weer met spullen en is al wat meer op zijn gemak met de situatie. De klus kost meer 

tijd dan aanvankelijk gedacht, er moet een paar dagen later weer iemand komen om het af te 

ronden. Hij zit een paar dagen in de rommel, maar daar had hij zich op ingesteld. Als het werk 

eenmaal af is, is hij erg gelukkig met het resultaat.  

 

De vrijwilligster die de klus kwam afronden, zegt over het contact dat ze met hem had: “Doordat 

ik nog een tweede keer ging helpen om het af te maken en ook een tijd alleen was met 

mijnheer, merkte ik hoe snel hij zich hechtte. Ik kan voortzetting van het contact niet 

waarmaken. Al merkte ik de behoefte bij mijnheer. Dat is toch wel lastig.” 

Bij een bezoek enkele maanden na de klus zegt mijnheer Geubel over zijn gewitte muren: “Ik 

ben er nog steeds elke dag blij mee”. Een schilder had hij niet kunnen betalen, dus zonder de 

hulp van Present was de klus niet mogelijk geweest. 

 

Najim 

Najim had ooit een baan op de postafdeling van een groot bedrijf. Zijn functie werd 

wegbezuinigd en het lukte hem niet een nieuwe baan te vinden. Hij kreeg foute vrienden en 

ging aan de drugs. Najim werd een zware hard drugsgebruiker en raakte seropositief. Hij leefde 

in erbarmelijke omstandigheden. Met hulp van het Drugspastoraat krabbelde hij weer wat 

overeind. Hij kreeg een nieuwe woning en wilde daar een frisse start met zijn leven maken. De 

woning was erg uitgewoond, de muren waren in donkere kleuren geverfd. Gerson van 

Drugspastoraat Amsterdam regelde dat Present de woning kwam verven.  

 

Drie keer kwam er een groep studenten langs om steeds een gedeelte van de woning te 

verven. Najim was er dolblij mee en zegt dat hij het opknappen van de woning nooit zelf voor 

elkaar gekregen zou hebben. Hij richt de woning netjes in houdt die ook netjes. Helaas heeft hij 

nog steeds erg veel problemen. Zijn gezondheid is slecht en hij gebruikt nog steeds drugs, en 

staat op de wachtlijst voor een hulpverleningstraject.  

 

Gerson van het Drugspastoraat mailde aan Present over Najim en de hulp die hij kreeg van de 

groepen vrijwilligers: 

“Ik sprak hem net nog over de telefoon en het kon allemaal niet mooier. Daarvoor dus chapeau! 

Wat is het een zegen dat er mensen zoals jullie zijn. In twee uur met z’n zevenen het huis de 

laatste hand gegeven! Als je ziet hoe Najim er vroeger aan toe was en hoe hij het nu toch voor 

elkaar heeft, mede door jullie en onze hulp! Dan moet je toch zeggen dat hij het goed maakt. 

Wat ik zeer positief vond, was dat hij zelf alle afspraken met jullie is nagekomen en daarbij ook 

positief betrokken is geweest. Dat lijkt niet meer dan logisch, maar als iemand zwaar aan de 

drugs is, kun je dat wel vergeten. Najim is dus heel dankbaar. In zijn nieuwe huis is hij aan een 

nieuw hoofdstuk van zijn leven begonnen. Hij is er blij mee en jullie hebben daarbij zeer 

geholpen. Voor hem begint het nu echter alleen maar: ook een mooi geschilderd huis praat niet 
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terug… Eenzaamheid en dagbesteding. Daar liggen uitdagingen voor Najim. Wij volgen hem op 

de voet en hopen, bidden en vertrouwen dat hij met vallen en opstaan toch zijn weg door het 

leven vindt.” 
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4. Effectonderzoek  

 

 

4.1 Directe aanwijzingen voor de effectiviteit  
 

Een deel  van het onderzoek van Jager-Vreugdenhil e.a. (2012, zie ook deel 3) betreft de 

effectiviteit van het gezinsproject.   

 

Onderzoeksaanpak 

Er zijn metingen uitgevoerd bij projecten van acht lokale stichtingen: Utrecht, Gouda, Ede, 

Amersfoort, Houten, Almere, Dordrecht en Zwolle. In totaal waren er 68 gezinnen bij het 

onderzoek betrokken. Er zijn gezinnen die wel de nameting maar niet de voormeting hebben 

ingevuld of andersom. De voormeting is ingevuld door 43 gezinnen, 45 gezinnen hebben een 

nameting ingevuld en 28 gezinnen hebben beide ingevuld.  

 

Resultaten 

Aan de ‘gevende’ gezinnen is voor en na het gezinsproject gevraagd hoe ze dachten over 

minder bedeelde mensen en over hun eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden om zich in 

te zetten voor een ander. De gezinnen die mee hebben gedaan aan een gezinsproject, vinden 

het belangrijk dat hun kinderen een steentje leren bijdragen. Ook doet het gezinnen goed om 

aan dit project mee te doen en op deze manier anderen te helpen en iets voor een ander te 

kunnen betekenen. Op de vraag welke mogelijkheden ‘gevende’ gezinnen hebben, werd 

voornamelijk aangegeven dat gezinnen tijd hebben om mee te doen en voldoende inkomen 

hebben om met het gezin vrijwilligerswerk te doen.  

 

De onderlinge relaties binnen het gezin 

Vergelijken is alleen mogelijk voor de 28 gezinnen die zowel de voor- als de nameting hebben 

ingevuld. Bij deze gezinnen zijn geen (significante) verschillen gevonden tussen wat ze vooraf 

verwachtten en wat ze achteraf ervaren hebben voor wat betreft positieve effecten binnen het 

gezin op samenwerking, waardering en onderlinge betrokkenheid. Gezinnen waren voor het 

project al positief en zijn dat achteraf nog steeds.  

 

Het gevende gezin kijkt anders naar hulpvragers 

Het onderzoek laat wel zien dat er in de gezinnen achteraf een iets ander beeld is van de 

persoon/personen die ze geholpen hebben. Achteraf wordt vaker aangegeven dat het gaat om 

een eenoudergezin, om personen die werkloos zijn, financiële problemen hebben, een 

allochtone afkomst hebben, een laag opleidingsniveau of een laag huishoudinkomen hebben. 

De onderzoekers constateren dat dit zou kunnen duiden op een groter inzicht van de gezinnen 

in hoe andere groepen in de maatschappij leven en waardoor mensen in de problemen kunnen 

komen. 

 

Een steuntje in de rug 

Vóór het gezinsproject dachten gezinnen plezier te kunnen beleven aan het gezinsproject en 

wilden zij de ervaring aan de ontvanger meegeven dat er naar diegene werd omgekeken. 
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Achteraf geven gezinnen vaker aan dat, naast het plezier en een gezellige dag hebben met 

elkaar, zij ook een steuntje in de rug zijn geweest voor de ontvanger. 

 

Aan de gezinnen is een aantal stellingen voorgelegd aan de hand waarvan zichtbaar wordt in 

hoeverre zij zich verantwoordelijk voelen voor anderen. De voor- en nameting laten op alle 

stellingen de hoogste scores zien in de kolom ‘deels eens’ en ‘eens’. Bij nameting is zichtbaar 

dat gezinnen het vooral belangrijk vinden dat kinderen een steentje leren bijdragen. Ook doet 

het gezinnen goed aan dit project mee te doen. Zij vinden het fijn om anderen te helpen en 

prettig iets voor anderen te betekenen. Bij het vergelijken van gezinnen die de voor- én de 

nameting invulden bleek dat bij de stelling “Het doet/deed ons goed om aan het project mee te 

doen” gezinnen bij nameting nog positiever waren dan bij voormeting. De ervaring blijkt beter 

dan de al positieve verwachting.  

 

Gezinnen zien meer mogelijkheden om vrijwilligerswerk te doen 

Er is gevraagd te reageren op de stellingen “Wij hebben als gezin tijd om mee te doen” en “Wij 

hebben voldoende inkomen om vrijwilligerswerk te doen”. In de nameting is er een grote 

toename in positieve respons op deze stellingen. Bij statistische vergelijking van gezinnen die 

voor- én nameting hebben ingevuld, wordt dit beeld bevestigd. Gezinnen zijn bij nameting nog 

positiever over ‘tijd’ hebben en ‘voldoende inkomen’ hebben om mee te doen. Een mogelijke 

verklaring voor de factor ‘tijd’ zou kunnen zijn dat gezinnen, als effect van hun project, zich 

realiseren dat ze ook binnen de eigen beschikbare tijd veel hebben kunnen betekenen, of dat 

ze na het project meer bereid zijn tijd te maken voor een ander, omdat ze hebben gezien hoe 

waardevol dat is. Een mogelijke verklaring voor de factor ‘inkomen’ kan zijn dat de gezinnen als 

effect van het project zich realiseren hoe rijk ze relatief gezien zijn. Misschien houdt dit ook 

verband met het feit dat gezinnen aangeven dat “hen de ogen geopend zijn voor een andere 

levenswijze”.  

 

 

4.2 Indirecte aanwijzingen voor de effectiviteit 

 

De ontwikkelaar voert geen onderzoek aan naar soortgelijke methoden, noch in Nederland, 

noch in het buitenland. Dergelijke onderzoeken zijn evenmin gevonden bij de door MOVISIE 

uitgevoerde literatuursearches (zie 6.1).  
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5. Conclusies 

 

 

5.1 Samenvatting werkzame elementen 
 

De werkzame elementen van de methode zijn:  

▪ Een brug slaan en ontmoeting organiseren tussen mensen die iets te bieden hebben en 

mensen die daarmee geholpen kunnen worden. 

▪ Het aanbod van de burgers die zich in willen zetten is vertrekpunt. 

▪ Het in groepsverband of gezinsverband tijdelijk verrichten van vrijwilligerswerk. 

▪ Wanneer een succeservaring opgedaan wordt met vrijwilligerswerk, dan is de kans groter 

dat de hulpbieder zich nog eens vrijwillig inzet. 

▪ Maatschappelijke organisaties zijn de schakel naar mensen die hulp nodig hebben: ze 

kennen de vraag, zo wordt de professionele hulpverlening binnen de zware 

maatschappelijke zorg versterkt en draagt de hulp bij aan de ontwikkeling van de hulpvrager.  

▪ Lokaal eigenaarschap: lokale Stichtingen Present zorgen voor structurele ondersteuning, 

inbedding, draagvlak en lokaal partnerschap. 

▪ Terugkoppeling en evaluatie zodat mensen ervaren wat hun hulp heeft betekend. 

 

Verklaring classificatie veronderstelde werkzame elementen: 

1 = Veronderstelling ontwikkelaar 

2 = Wetenschappelijke of theoretische onderbouwing 

3 = Praktijkervaringen 

4 = Wetenschappelijk effectonderzoek. 

Zie voor een toelichting de desbetreffende onderdelen van het werkblad. 

 

 

5.2 Samenvatting effectonderzoek 
 

Er is effectonderzoek met een voor- en nameting gedaan (Jager-Vreugdenhil e.a., 2012) naar 

Gezinnen: Present! Hieruit blijkt dat gezinnen het vrijwilligerswerk positief hebben gewaardeerd. 

Op de stelling “Het doet/deed ons goed om aan het project mee te doen” waren gezinnen bij 

nameting nog positiever dan bij voormeting. Waar de van tevoren aangegeven reden om mee 

te doen vaak was om een gezellige dag te hebben, was dat achteraf meer nadrukkelijk ook om 

de ‘ontvanger’ een steuntje in de rug te geven. Ook zijn gezinnen bij de nameting nog positiever 

over ‘tijd’ hebben en ‘voldoende inkomen’ hebben om mee te doen aan een dergelijke vorm van 

vrijwilligerswerk. 
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6. Verantwoording 

 

 

6.1 Zoeken en selecteren van literatuur 
 

Er is gezocht met de zoekwoorden “stichting Present”, “methode Present en gezinnen Present” 

en op “effectiviteit” en “vrijwillig” in combinatie hiermee. In de volgende databanken werden 

publicaties gevonden: MOVISIE database (twee),  PiCarta (1) en via Google en Google Books 

(1).  

 

Naast deze algemene literatuursearch is literatuur opgevraagd bij de ontwikkelaar en is contact 

gezocht met de onderzoekers van de gezinsvariant van de methode. 
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Bijlage 1 – Toelichting effectonderzoek 

 
 

Voor het vaststellen van de effectiviteit van methoden (onderdeel 4 van het werkblad) wordt het 

onderzoek hiernaar systematisch in kaart gebracht (bijlagen 2 en 3).  

 

Directe en indirecte aanwijzingen voor effectiviteit 

Er zijn twee typen aanwijzingen voor de effectiviteit van een methode: 

 

▪ Directe aanwijzingen. Resultaten uit onderzoek die betrekking hebben op precies die methode 

die in het onderhavige document is beschreven.  

 

▪ Indirecte aanwijzingen. Resultaten uit onderzoek naar andere methoden met hetzelfde doel en 

dezelfde doelgroep en aanpak. Deze worden hier verder aangeduid als ‘soortgelijke methoden’.  

 

Het gaat hier om: 

• resultaten uit onderzoek naar buitenlandse versies van de methode (zoals Motivational 

interviewing, de Amerikaanse variant van de Nederlandse Motiverende gespreksvoering of de 

Amerikaanse ABCD-methode als voorloper van de Nederlandse ABCD-methode)  

• resultaten uit onderzoek naar de effectiviteit van Nederlandse methoden die tot hetzelfde type 

of dezelfde ‘familie’ behoren (zoals de Nederlandse activeringsmethoden die alle gebaseerd zijn 

op Supported employment of de methode Samenwerking tegen agressie, een op Turkse en 

Marokkaanse plegers van huiselijk geweld gerichte versie van de methode Niet meer door het 

lint).  

 

Soms zijn er onvoldoende directe aanwijzingen of kunnen relevante indirecte aanwijzingen de directe 

aanwijzingen ondersteunen. Bij de selectie van soortgelijke methoden is maatgevend in hoeverre de 

methode in de kern overeenkomt met de beschreven methode. Wanneer dit niet duidelijk is of 

wanneer de methode te zeer verschilt, is er geen sprake van een soortgelijke methode en dus ook niet 

van indirect bewijs voor effect.  

 

Wanneer een methode veelvuldig is onderzocht, is het aantal primaire onderzoeken soms te groot om 

binnen het kader van Effectieve sociale interventies te analyseren. Veelal zijn de primaire 

onderzoeken dan al geanalyseerd in reviews en metastudies. In dat geval gebruiken we de informatie 

uit deze overzichtsstudies. We volstaan dan met een globale analyse van de effectiviteit zoals 

gebleken uit de overzichtsstudies. Dit vullen we eventueel aan met een meer uitgebreide analyse van 

de (recente) primaire studies die (nog) niet in de overzichtsstudies zijn opgenomen. 

 

Kenmerken effectonderzoek 

Bij onderdeel 4 van het werkblad gaan we ervan uit dat er sprake is van een effectonderzoek wanneer 

er ten minste een nameting heeft plaats gevonden die een cijfermatige indicatie geeft van het effect 

van een methode. Onderzoek naar de door professionals, burgers en/of cliënten ervaren effectiviteit 

van een methode nemen we mee in onderdeel 3 van het werkblad.  

 

Het methodologische gewicht van het effectonderzoek en de resultaten daarvan wordt onder meer 

bepaald door de aanwezigheid van een voor- en nameting, een controlegroep, de willekeurige 
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samenstelling daarvan, de modelgetrouwheid van de methode en de uitvoering van een follow-

upmeting. Het methodologische gewicht varieert van ‘licht’ effectonderzoek (monitoring- of 

veranderingsonderzoek) tot ‘zwaar’ effectonderzoek (Randomized Controlled Trial ofwel RCT-

onderzoek) en diverse vormen daar tussenin. Hoe ‘zwaarder’ het effectonderzoek, hoe ‘harder’ de 

uitspraken over de effectiviteit zijn. Dit wil niet zeggen dat er altijd gekozen moet worden voor zo 

zwaar mogelijk effectonderzoek. Welk type effectonderzoek het meest passend is, hangt af van de 

kenmerken en het ontwikkelingsstadium van de methode en de beschikbare financiële middelen.  

 

Monitoring wordt alleen meegenomen als ‘effectonderzoek’ wanneer het een cijfermatige indicatie 

geeft van de behaalde resultaten met betrekking tot de doelen van de methoden. Bijvoorbeeld: bij 

buurtbemiddeling gaat het bij het monitoren om het aantal geslaagde bemiddelingen afgezet tegen het 

totaal aantal bemiddelingen dat heeft plaatsgevonden. Het gaat hier niet om tevredenheidonderzoek, 

dit hoort bij deel 3. 

 

Bijlage 3 geeft een stapsgewijze uiteenzetting van de kenmerken per onderzoek en geeft een typering 

van de onderzoeksopzet. Het gaat daarbij om het objectief beschrijven van de kenmerken (onderdelen 

B t/m D).  

 

Gemeten effecten 

In een tabel (bijlage 3, onderdeel E) worden de onderzoeksresultaten cijfermatig gepresenteerd. De 

onderzoeksresultaten kunnen aanwijzingen geven voor positieve, geen of negatieve effecten. 

 

Uitkomstmaten 

Effectonderzoeken beantwoorden een beperkt aantal vragen. De gestelde vragen worden aangeduid 

als ‘uitkomstmaten’. Alleen op deze uitkomstmaten wordt een effect gemeten. Er kan alleen iets over 

effect gezegd worden voor zover het betrekking heeft op één van de onderzochte uitkomstmaten. In 

bijlage 3 wordt het effect dan ook per uitkomstmaat aangegeven. 

 

Effectgrootte 

De mate waarin een resultaat als positief is aan te merken, is mede afhankelijk van de effectgrootte. 

Tot voor kort werd het effect van een methode vooral uitgedrukt in een statistisch significant verschil 

tussen voor- en nameting, of tussen voor- en nameting en follow-up, of tussen de nameting van de 

experimentele groep en de controlegroep. Een probleem bij deze aanpak is dat grote verschilscores in 

kleine groepen vaak niet significant zijn. Bij grote groepen kunnen heel kleine verschillen weliswaar 

als zeer significant uit de bus komen, maar praktisch gezien van weinig waarde zijn.  

 

De laatste jaren wordt er vaak voor gekozen om naast de statistische significantie ook de zogeheten 

effectgrootte d (‘effectsize’, ook wel aangeduid met ES) te rapporteren. Dit is een index die aangeeft 

hoe groot het waargenomen verschil is tussen voor- en nameting of tussen de experimentele 

(interventie-) en controlegroep. In sommige onderzoeksrapporten worden andere effectmaten 

gebruikt. In deze methodebeschrijving worden de effectmaten overgenomen uit de oorspronkelijke 

onderzoeksrapporten. 
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Bijlage 2 – Overzicht onderzoeken en de hoofdkenmerken 

 

Onderzoeken naar praktijkervaringen (deel 3) 

 

Methode Onderzoek 1 Onderzoek 2 Onderzoek 3 Onderzoek 4 Onderzoek 5 

Titel 

rapport 
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onder 

vrijwilligers 

werkzaam via 

Stichting HiP 

en Stichting 

Present. 

Gezinnen: 

Present! 

Verslag van 

het 

onderzoek- 

en 

ontwikkelpro-

ject ten 

behoeve van 

een nieuwe 

methodiek 

voor family 

volunteering 

van Stichting 
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De inzet van 

gezinnen als 

vrijwilligers.  
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B. Roor. Vrije 
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Centrum voor 

Samenlevings

vraagstukken, 

Ede. 

M. Cornelis, J. 

Pieternella, B. 

Plas & S. 

Westerink. 

Gereformeerde 

Hogeschool, 

afstudeeronder-

zoek. 

F. Bosma & A. van 

Diggele. 

Christelijke 

Hogeschool Ede. 

Jaar 2010 2010 2012 2012 2012 

Onderzoek

svraag 

Wat is het 

maatschappelijk nut 

van Stichting 

Present Amsterdam 

Hoe vindt 

diaconaal leren 

plaats in de 

praktijk van 

Stichting 

Present en HiP 

Wat zijn de 

ervaringen van 

gezinnen, 

hulpverleners, 

hulpontvanger

s en Present 

medewerkers 

met Present 

gezinnen? 

Wat is 

internationaal 

bekend over 

‘family 

volunteering’ 

en hoe zien 

professionals 

in maatschap-

pelijke 

organisaties 

Hoe kan  het eerste 

contact met 

vrijwilligers-

gezinnen het beste 

worden 

vormgegeven. 
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de activiteiten 

van Gezinnen: 

Present!  

In het 

onderzoek 

betrokken 

doelgroep 

Stakeholders, 

vrijwilligers, 

zorgvragers, 

maatschappelijke 

organisaties 

Vrijwilligers van 

HiP en Present, 

landelijke 

sleutelfiguren 

Gezinnen (68), 

kinderen (45), 

hulpontvanger

s (15), 

hulpverleners 

(32), 

Presentmedew

erkers (?) 

Professionals in 

maatschappelijk

e organisaties 

Present-

coördinatoren 

Aantal 

geïncludee

rde 

subjecten 

(n) 

? Vrijwilligers 

n=13 

Sleutelfiguren 

n=4 

Zie hierboven. 14 7 
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Effectonderzoeken (deel 4) 

 

Methode Onderzoek 1 

Titel rapport Gezinnen: Present! Verslag van het onderzoek- en ontwikkelproject ten behoeve van 

een nieuwe methodiek voor family volunteering van Stichting Present. 

Auteur M. Jager-Vreugdenhil, C. van Til-Teekman & J. Slendebroek-Meints (2012). Centrum 

voor Samenlevingsvraagstukken, Ede 

Jaar 2012 

Onderzochte 

doelen 

Bewustwording deelnemende vrijwilligers 

In het onderzoek 

betrokken 

doelgroep 

Gezinsvrijwilligers 

Aantal 

geïncludeerde 

subjecten (n) 

68, waarvan 28 zowel voor- als nameting hebben ingevuld 

Typering 

onderzoeksopzet 

( zie bijlage 3) 

Veranderingsonderzoek 

 

  



 

Present  * * *  45 

Bijlage 3 – Methodologische kenmerken en resultaten     
effectonderzoeken  

 

Geef met dit formulier van elk effectonderzoek een aparte beknopte beschrijving.  

 

A. Naam effectonderzoek: In 2012 voerden Marja Jager-Vreugdenhil, Christel van Til-Teekman, 

Jeannette Slendebroek-Meints onderzoek uit naar gezinsvrijwilligerswerk volgens de Present 

methode: Gezinnen: Present! Verslag van het onderzoek- en ontwikkelproject ten behoeve van een 

nieuwe methodiek voor family volunteering van Stichting Present. 

 
 
B. Waar en waarover het onderzoek is uitgevoerd  

Kruis ja of nee aan. 

 

  Ja Nee 

1 Het onderzoek betreft de hier beschreven Nederlandse methode  

(en niet een andere, soortgelijke methode of een buitenlandse variant). 

x  

 

 
C. Typering methodologische kenmerken van het onderzoek  

Kruis voor elke uitspraak die waar is het hokje aan. Kruis in de overige gevallen (nee, niet van 

toepassing, onbekend, twijfel) geen hokje aan. 

 

1 De meting is (mede) gericht op doelgroep, doelen en bijbehorende veronderstelde 

determinanten van de interventie. 

x 

2 Er is een voormeting (voorafgaand aan / bij de start van de interventie). x 

3 Er is een nameting (aan het einde van de interventie). x 

4 De resultaten zijn met een statistische techniek geanalyseerd en op significantie getoetst. x 

 

5 De resultaten hebben een praktische relevantie. x 

6 Het onderzoek is uitgevoerd in een situatie die vergelijkbaar is met de dagelijkse praktijk van 

de uitvoering van de interventie (´externe validiteit´). 

x 

 

7 Er is minimaal zes maanden na einde interventie een follow-up.  

 

8 Er is een experimentele en een controleconditie.  
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9 De experimentele en de controlegroep zijn at random samengesteld.  

 

Typering opzet 

Kruis aan van welk type de opzet is op basis van de aangekruiste antwoorden in het bovenstaande 

schema. Alle antwoorden in de aangegeven range moeten aangekruist zijn. 

 

 Z Geen van de onderstaande alternatieven      

 F Monitoring 1,3 5-6    

x E Veranderingsonderzoek 1-4 5-6 (7)   

 D Onderzoek met (quasi-)experimenteel design  

(niet in de praktijk) 

1-4 

 

 (7) 8 (9) 

 C Onderzoek met (quasi-)experimenteel design in de praktijk 

(zonder follow-up) 

1-4 5-6  8 (9) 

 B Onderzoek met quasi-experimenteel design in de praktijk en 

met follow-up 

1-4 5-6 7 8  

 A Onderzoek met experimenteel design in de praktijk en met 

follow-up 

1-4 5-6 7 8 9 

 

Typering overige methodologische kenmerken 

Kruis voor elke uitspraak die waar is het hokje aan. Kruis in de overige gevallen  

(nee, niet van toepassing, onbekend, twijfel) geen hokje aan.  

 

 11 Er is een controlegroep zonder interventie met de methode en/of met de gebruikelijke zorg. 

 12 Er is een controlegroep met interventie met een gespecificeerde andere, duidelijk 

gespecificeerde methode. 

 13 Het design bevat een herhaalde N=1-opzet met een baseline-controleconditie: onderzoek 

waarbij herhaalde metingen worden verricht bij één cliënt om na te gaan of er sprake is van 

vooruitgang op de gestelde doelen. 

x 14 Het onderzoek is uitgevoerd door anderen dan de ontwikkelaars of de aanbieders van de 

methode. 

X 15 De uitval/non-respons van subjecten tussen de meetmomenten is gespecificeerd (omvang en 

specifieke eigenschappen). 

 16 De representativiteit van de geïncludeerde subjecten is bepaald. 

 17 De implementatiegetrouwheid is bepaald (i.e. nagegaan is wat de mate is waarin het protocol,  
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de handleiding of de methodiek getrouw is gevolgd - ook wel behandelingsintegriteit, ‘treatment 

integrity’ of ‘fidelity’ genoemd). 

 

 

 

D. Eventuele toelichting op scores onder C. 
 

 
 

 

 
 
E. Overzicht van het effect per uitkomstmaat 
 

Voor een overzicht van het effect per uitkomstmaat verwijzen wij naar de onderzoeksrapportage 

Gezinnen: Present! Verslag van het onderzoek- en ontwikkelproject ten behoeve van een nieuwe 

methodiek voor family volunteering van Stichting Present. 
 


