
 
 

Betreft: reactie kerntakendiscussie thema 10 ‘sociaal domein’  

 

 

Geachte raadsleden,   

     

Mijn naam is Nelly de Vries, ik reageer namens Stichting Present in Doetinchem. Ik heb voor het 

thema ‘sociaal domein’ kennis genomen van de vier overheidsrollen en de daarbij behorende 

scenario’s. 

In de Doetinchemse Keuze is het uitgangspunt dat iedere inwoner zoveel mogelijk zelfstandig de regie 

voert over zijn of haar eigen leven en dat inwoners hun problemen in principe oplossen met hulp van 

hun eigen netwerk.  

Echter, niet elke Doetinchemmer heeft een voldoende sociaal netwerk en kan niet putten uit de inzet 

van informele vrijwilligers. De overheid wil er ook zijn voor de bescherming van kwetsbare burgers en 

wil daarin ondersteuning bieden. 

 

Present slaat een brug tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen 

kunnen worden. Als makelaar in vrijwilligerswerk biedt Present de mogelijkheid voor vrijwilligers om 

zich in de eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte 

gezondheid of een sociaal isolement.  

De missie van Present is een beweging op gang brengen waarbij het vanzelfsprekender is om naar 

elkaar om te zien. 

Present gaat uit van het aanbod van groepen vrijwilligers, die éénmalig hun tijd en energie 

beschikbaar willen stellen voor een afgerond project. Present faciliteert hiermee ‘bereidwilligheid’ en 

biedt een kanaal om concreet en actief iets voor een ander te doen. We boren door onze werkwijze de 

grote groep ‘moderne vrijwilligers’ aan, (mensen met een drukke baan, gezin, studie etc), mensen die 

best bereid zijn - eenmalig of projectmatig - iets te doen voor een ander, maar zich niet willen en 

kunnen binden aan structureel vrijwilligerswerk. 

 

Present werkt altijd samen met professionele hulpverleners van de zorg- en welzijnsorganisaties. Zij 

leveren bij Present de hulpvraag aan zodat de aangeboden hulp bij de juiste personen (‘achter de 

voordeur’) terecht komt. Mensen krijgen een zetje in de rug met praktische hulp, zoals het opknappen 

van een woning (behangen, schilderen, laminaatvloer leggen); schoonmaken woning of keuken; 

opknappen tuin; hulp bij verhuizen; sociale projecten (bv uitje organiseren), etc. 

De professional pakt het vervolg op met de cliënt, zodat deze mensen meer in hun kracht worden 

gezet.  

Present vormt hiermee een brug tussen de formele en informele zorg en kan een waardevolle bijdrage 

leveren aan zelfredzaamheid van burgers in de Doetinchemse samenleving. 

Samengevat:  

Wij koppelen groepen vrijwilligers aan mensen die hulp kunnen gebruiken. De begeleiding is 

professioneel en we werken samen met vele maatschappelijke organisaties in Doetinchem. Zo komt 

de hulp terecht bij mensen die dit het meest kunnen gebruiken. 

 



Maar, en dat geldt voor alle vrijwilligersorganisaties: vrijwilligers krijg je niet zomaar en als je 

rendement wilt, moet je dat wel regelen.  

Door de inzet van vrijwilligers op het snijvlak van formele en informele zorg gaan de kosten van de 

gemeente naar beneden, maar voorbereiding, afstemming, begeleiding en aansturing van de 

projecten moet professioneel gebeuren. De gemeente heeft hier baat bij, dus het lijkt redelijk dat de 

gemeente dit ook financieel ondersteunt.  Als er meer aanspraak gemaakt wordt op het informele 

netwerk / informele zorg, en er een grotere groep vrijwilligers wordt aangeboord, kan dit de gemeente 

uiteindelijk geld besparen. 

 

Samenwerking 

Wij bieden ons graag aan om na te denken en mee te werken aan een soort raamovereenkomst – 

samenwerkingsovereenkomst tussen diverse partijen in het sociale en/of vrijwilligersdomein om te 

kijken hoe we de zaken slimmer en efficiënter kunnen aanpakken. 

 

Tot slot een ander punt:  

Present heeft een samenwerkingsovereenkomst getekend met We Helpen.nl, een digitale omgeving 

waar hulpvraag en hulpaanbod bij elkaar komen. Onze beide ICT-systemen zijn inmiddels 

geïntegreerd.  

‘We Helpen’ zou een alternatief kunnen zijn voor het Meldpunt vrijwillige dienstverlening. Present kan 

de hulpvragen die we binnen krijgen in We Helpen zetten, zodat we hierdoor de Doetinchemse – 

vrijwillige – inzet kunnen verbreden. 

 

Het lijkt voor de hand te liggen om te kiezen voor scenario 3b, maar Present wil en kan in alle vier 

scenario’s een rol vervullen. 

 

Ik wens u veel sterkte en wijsheid bij het maken van de juiste keuzes. 

 

Met vriendelijke groet, 

Nelly de Vries 

 

Present Doetinchem 

06-40800829 

nellydevries@presentdoetinchem.nl  
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