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Inleiding 

Voor u ligt het Projectplan 2022 voor Stichting ANDERS Amstelland. Onze stichting gelooft in het principe van 
geven. Wij verbinden kwetsbare inwoners uit de regio Amstelland met betrokken ondernemers die hun 
product, dienst of talent beschikbaar willen stellen aan hen die dat nodig hebben. Met onze inzet helpen we 
kwetsbare inwoners met hun urgente problemen waar zij zelf niet het netwerk of de (financiële) middelen 
voor hebben. Dit leidt tot minder zorgen, stress en eenzaamheid en meer sociale cohesie en zelfredzaamheid. 
Samen met betrokken ondernemers maken we zo Amstelland nóg mooier. 

In2022 is de doelstelling van Stichting ANDERS Amstelland om 75 hulpvragen op te lossen en het 
partnernetwerk te laten groeien naar 60 ondernemers. 

Aanleiding 

De kloof tussen arm en rijk groeit in Nederland1. Nog steeds leefden in 2020 ruim 900.000 mensen in 
armoede2. Daarnaast leidt armoede tot sociale uitsluiting en voelt bijna de helft van de bevolking zich 
eenzaam3. Tijden veranderen en de tijd dat de overheid ons volledig ontzorgt is voorbij. Door voortdurende 
bezuinigingen worden voorzieningen steeds minder toegankelijk. We worden uitgedaagd steeds meer naar de 
ander om te kijken, het sociale vangnet weer te vergroten en elkaar meer te helpen waar dat nodig is. Dit doen 
wij met ANDERS.  

Stichting ANDERS verbindt de twee werelden van de mensen die hulp nodig hebben & de ondernemers die 
hulp kunnen bieden. Wij geloven dat geven rijk maakt en creëren met ons werk een netwerk van geven. 

Armoede- & eenzaamheid in Amstelland 

De armoede in Amstelland ligt gemiddeld op 6,0% dit is boven het landelijk gemiddelde van 5,7%4. In 2020 gaf 
47% van de landelijke bevolking aan eenzaam te zijn en 11% ervaarde ernstige eenzaamheid. In Amstelland 
ligt dit op respectievelijk 49,0% en 11,7%5. Ook dit ligt boven het landelijke gemiddelde. 

Onderzoek wijst uit dat armoede en 
eenzaamheid in Amstelland voornamelijk te 
zien is bij een aantal kwetsbare groepen:   

• Kinderen in eenoudergezinnen.   
• Alleenstaande senioren met 

een uitkering of een laag 
pensioen.  

• Gezinnen/personen met een 
migratieachtergrond. 

• Laagopgeleiden 
• Gescheidenen en 

weduwen/weduwnaars 

Over Stichting ANDERS Amstelland 

Stichting ANDERS Amstelland gelooft in het principe van geven. Niet geven om er zelf beter van te worden, 
maar geven omdat het ons als mens zo enorm verrijkt. Dit vraagt om een andere manier van denken en 
handelen. Het moet ANDERS. 

 
1 https://www.socialealliantie.nl/index.php/achtergronden/ongelijkheid-en-armoede/kloof-tussen-arm-en-
rijk-gegroeid 
2 https://www.armoedefonds.nl/armoede-in-nederland 
3 https://longreads.cbs.nl/armoede-en-sociale-uitsluiting-2021/de-sociale-context-van-armoede/ 
4 Bron: SCP Armoede in Kaart 2019 
5 Bron: RIVM Eenzaamheid 2020 en Volksgezondheidenzorg.info 

3,7%

5,5%
4,7%

7,3%

4,2%

10,5%

6,0%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

Percentage

Armoedecijfers Amstelland

Aalsmeer

Amstelveen

Uithoorn

Diemen

Ouder Amstel

Zuid-Oost

Amstelland



Stichting ANDERS Amstelland 4 Projectplan 2022 

Stichting ANDERS Amstelland wil ondernemers uitdagen om een stukje van hun producenten, diensten of 
talenten beschikbaar te maken voor mensen in de samenleving die dát keihard nodig hebben. Vervolgens is 
het onze taak om deze ondersteuning te koppelen aan de juiste hulpvragen vanuit de samenleving. Op deze 
manier is stichting ANDERS Amstelland een brug tussen mensen die willen helpen en mensen die hulp nodig 
hebben. 

Missie 

Samen bijdragen aan een mooiere wereld. 

Visie 

Stichting ANDERS daagt ondernemingen uit om zichzelf beschikbaar te stellen aan kwetsbare mensen in de 
samenleving die ondersteuning nodig hebben, zodat we met elkaar ervaren hoe mooi het is om te geven. 

Doelgroep 

Stichting ANDERS Amstelland zet zich graag in voor mensen in de samenleving die ondersteuning nodig 
hebben. Tegelijkertijd vinden we eigen verantwoordelijkheid een heel belangrijk principe. We willen ons graag 
dáár inzetten waar mensen niet zelfredzaam zijn en hanteren daarvoor een aantal criteria: 

• De hulpvrager is woonachtig in de regio Amstelland. 

• De hulpvrager heeft geen toereikend sociaal netwerk dat de oplossing kan bieden. 

• De hulpvrager heeft zelf geen toereikende financiële middelen om tot een oplossing te komen. 

• De hulpvrager heeft zelf geen mogelijkheden om de ondersteuning praktisch te organiseren. 

• De hulpvrager is gemotiveerd om zelf actief mee te werken aan een oplossing. 

• De hulpvrager gaat akkoord met een Pay It Forward bij de afronding van het project. 

Aanpak en Resultaten 

Met stichting ANDERS Amstelland realiseren wij unieke verbindingen tussen ondernemers en hulpvragers. 
Verbindingen waarbij zowel de gever als de ontvanger wordt meegenomen in de rijkdom van geven. Door het 
invullen van hulpvragen van kwetsbare inwoners van Amstelland verlichten wij de noden. Wij hanteren hierbij 
de volgende aanpak: 

• Hulpvragen worden ingediend via begeleiders en hulpverleners uit het lokale maatschappelijk 
veld. Er wordt hierdoor lokaal met vele verschillende maatschappelijke organisaties 
samengewerkt. Van Participe tot Buurtwerk en van Humanitas tot Buurtgezinnen. 

• De hulpvraag wordt gecontroleerd en wanneer deze binnen de criteria past wordt er een 
huisbezoek gepland. Tijdens het huisbezoek wordt er onderzocht of de vraag legitiem is en hoe 
de situatie zo goed mogelijk kan worden verbeterd. 

• De projectleider van ANDERS Amstelland gaat op zoek naar een lokale ondernemer uit het 
ondernemersnetwerk die bereid is om de hulpvraag aan te nemen en belangeloos op te lossen. 

• De ondersteuning vindt plaats en de coördinatie van ANDERS zorgt voor enthousiasme achteraf 
bij zowel de gever als de ontvanger. 

• Na afloop van de ondersteuning wordt de hulpvrager uitgedaagd en geholpen om zelf een Pay 
It Forward uit te voeren. Een goede daad die de hulpvrager aan iemand anders doorgeeft. 

Daarnaast werken wij continu aan het uitbreiden en versterken van ons netwerk met betrokken ondernemers 
en maatschappelijke organisaties. Coördinatie, communicatie, administratie en vrijwilligersondersteuning is 
tevens onderdeel van ons werk als stichting. Enkele voorbeelden van hulpvragen uit de praktijk: 

• Een alleenstaande moeder, tevens mantelzorger, krijgt nieuwe sloten. Dat biedt veiligheid i.v.m. 
gewelddadige ex-partner die het gezin bedreigt. 

• Een hovenier maakt een tuin onderhoudsvrij voor een bewoner met reuma die uit huis gezet 
dreigt te worden in verband met klachten van de buren. 

• Een kapperszaak knipt klanten van de voedselbank. 
• Een jurist lost een juridische vraag op voor een oudere vrouw die onterecht haar baan dreigt te 

verliezen. 
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Resultaten 

Geven maakt rijk. Dat is waar we bij Stichting ANDERS in geloven. Maar waarom maakt geven eigenlijk rijk? Is 
dat wel zo? De wereld is een prachtige plek, vol mooie mensen en middelen. Er is genoeg voor iedereen. Alleen 
is de realiteit dat niet altijd iedereen ‘genoeg’ heeft. Wat zou het onszelf en de wereld om ons heen mooier 
maken wanneer we onszelf beschikbaar stellen voor de nood van een ander. Geven vinden wij zo mooi omdat: 

• Het voldoening geeft aan de gever. 
• Het creëert een relatie tussen de twee werelden van de gever en de ontvanger. 
• Het betreft tweerichtingsverkeer, de hulpvrager wordt verlicht in zijn nood en de hulpgever 

ervaart voldoening. 
• Het ervaren dat je hulp ontvangt inspireert om iets in jouw mogelijkheden door te geven aan 

een ander. 

Middels het invullen van hulpvragen en daarmee het oplossen van noden realiseren we de volgende 
resultaten. 

 

Impact

•Kwaliteit van leven vooruit en 
minder zorgen/stress.

•Meer omkijken naar 'de ander', 
minder eenzaamheid en meer 
zelfredzaamheid.

•Ervaren dat er om elkaar gegeven 
wordt en iedereen van waarde is. 

•Bewustwording van armoede en 
creëren wederzijdse waardering.

•Verlaging zorgkosten en 
armoedecijfers.

•Meer sociale cohesie, minder 
maatschappelijk isolement.

Outcome

•Problemen van hulpvragers 
opgelost.

•Invullen van Maartschappelijk 
Verantwoord Ondernemerschap 
en creatie van een netwerk van 
betrokken ondernemers.

•Activatie om van betekenis te zijn 
voor een ander, creatie van een 
netwerk van geven.

•Betere relatie tussen hulpvrager 
en hulpverlener.

Output

•Coördinatie en matching bij het 
oplossen van hulpvragen.

•Begeleiding naar een Pay It 
Forward.

•Werving en inzet van partners.

•Relatiebeheer met 
maatschappelijke organisaties.
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Waarom het werkt 

Elke hulpvraag heeft een verhaal. En elk verhaal laat de impact van het werk van ANDERS zien. Door verhalen 
te delen inspireren we ondernemers om betrokken te raken bij ons netwerk en motiveren we hulpverleners 
om met ons het gesprek aan te gaan om potentiële hulpvragen in kaart te brengen. Graag delen we enkele 
casussen van opgeloste hulpvragen: 
 

Eerst Inburgeren, dan werken 

Een Iraanse man deed een jaar over zijn reis naar Nederland en woont inmiddels in Amstelveen. Nu hij op 
de eindbestemming is aangekomen is hij ontzettend gemotiveerd om zijn leven weer op te bouwen. Het is 

hem gelukt om in zes maanden goed Nederlands te spreken en te begrijpen. In Iran was hij shovelmachinist 
in het bedrijf van zijn vader en in Nederland wil hij dit beroep ook gaan uitoefenen. In een jaar tijd heeft hij 

zijn VCA-diploma, zijn shovelrijbewijs en zijn autorijbewijs gehaald. Al zijn geld is hieraan opgegaan. Net 
aan het werk had hij nog geen geld voor meubels en leefde hij in een kaal huis.  

 
Via bemiddeling van Stichting ANDERS Amstelland kon hij via Montel Amstelveen aan de benodigde 

meubelen komen voor zijn huis. De eigenaar van de Montel meubelzaak was zichtbaar geraakt door de 
hulpvrager vanwege het feit dat hij zo doelgericht aan zijn toekomst werkt. Montel wilde op hun manier 

graag een bijdrage leveren.  
De hulpvrager heeft nu een huis waarin hij na een dag van zware 

arbeid zich echt thuis kan voelen. Voor zijn gevoel doet hij nu mee 
en kan hij verder gaan met het opbouwen van zijn leven in 

Nederland. Hij wil zelf ook graag wat aan zijn omgeving 
teruggeven en nodigt minimaal 1x per week lotgenoten uit voor 

een maaltijd of een gezellig samenzijn. 

“Heel erg bedankt voor alles. Ik zal jullie vriendelijkheid niet vergeten” 
 
 

Overwoekerde tuin 

Een thuis is een belangrijke basis voor iemands welzijn. 
Mevrouw K. dreigde echter uit haar huis gezet te worden 
door de verhuurder, omdat de voortuin overwoekerd was 

met bamboe. Zelf is zij slecht ter been door reuma en loopt 
ze met een rollator en ook haar zoon kan fysiek niet 

ondersteunen. Hierdoor waren zij niet in staat de tuin te 
onderhouden en het bamboe te verwijderen. 

Via de maatschappelijke werkers van Participe Amstelland 
werd de situatie bij ons naar voren gebracht. Uiteindelijk 

heeft Loonbedrijf Peter Zethof samen met een aantal 
vrijwilligers de tuin volledig leeg getrokken en 

onderhoudsvrij gemaakt door deze te betegelen..  
 

“Eindelijk kan ik weer genieten van mijn tuin, in plaats van dat deze mij alleen maar stress oplevert” 
 
Naast alle individuele verhalen van opgeloste hulpvragen is er door De Duurzaamheid Rapporteurs in 2020 
een impactmeting gedaan om de effecten van de door ANDERS uitgevoerde interventies te meten6. Dit rapport 
heeft laten zien dat de zorgen en stress bij hulpvragers significant is verminderd na het oplossen van een 
hulpvraag. Daarnaast zijn de (meest urgente) problemen door ANDERS weggenomen en is de relatie tussen 
hulpvragers en de maatschappelijke hulpverleners verbeterd. Hulpvragers vinden het daarnaast prettig zelf 
een bijdrage aan een ander te leveren middels ‘Pay It Forward’. 

 
6 Impactrapport ANDERS, De Duurzaamheidsrapporteurs, 2020 
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Wie we zijn 

Eind 2015 is Stichting ANDERS opgericht in Papendrecht. Inmiddels is Stichting ANDERS een landelijk netwerk 
met één landelijke stichting en vier zelfstandige stichtingen in Drechtsteden, Rotterdam, Eindhoven en 
Amstelland. Daarnaast zijn er vier nieuwe stichtingen in oprichting. Inmiddels lossen we door het hele land 
jaarlijks zo’n 800 hulpvragen op en zijn meer dan 600 ondernemers aangesloten als partner. Vanuit de 
landelijke organisatie worden we ondersteund op het gebied van ICT, personeelszaken, marketing, 
administratie en kennisdeling. Hierdoor hebben we de professionaliteit van een landelijke organisatie, maar 
tegelijkertijd de verbinding met en de focus op de lokale samenleving in Amstelland. Stichting ANDERS 
Amstelland is eind 2020 opgericht. 
 
Projectleiding 
De dagelijkse uitvoering en coördinatie in Amstelland wordt uitgevoerd door de projectleider Koen Persoon. 
Hij is een verbinder, gedreven en een sociaal en betrouwbaar persoon. Heeft ruime werkervaring in de 
commerciële wereld als Consultant Bedrijfsvoering en daarnaast is hij vele jaren actief geweest als vrijwilliger 
en bestuurslid bij Stichting de Binding. De taken van de projectleider zijn als volgt: 

• Coördineren van de verbinding van de hulpvraag aan de ondernemer. 

• Contact maken en onderhouden met maatschappelijk werk.  

• Ondernemers actief benaderen en uitnodigen tot een partnerschap.  

• Partners uitdagen tot financiële ondersteuning van het werk.   

• Vrijwilligers werven, inzetten en aansturen.   

• Verantwoording richting eigen bestuur, fondsen en gemeenten.   

• Actieve communicatie van het werk online en offline.   
 
Initiatiefnemer & Coördinator 
De iniatiefnemer van Stichting ANDERS Amstelland is Bert Hoving. Hij heeft circa 20 
jaar werkervaring in het sociaal maatschappelijk werkveld bij organisaties als Stichting 
Exodus, Stichting Werkprojecten en het Leger des Heils. De kloof tussen kwetsbare 
mensen in nood en het bedrijfsleven heeft hij jarenlang ervaren en middels het 
oprichten van ANDERS Amstelland heeft hij een brug geslagen tussen die twee 
werelden. Door de succesvol aantoonbare en professionele methode creëren we win-
winsituaties in Amstelland.  
 
Vrijwilligers 
De inzet is om vrijwilligers te werven die kunnen ondersteunen bij het werk van de organisatie. Zoals het doen 
van huisbezoeken om hulpvragen in kaart te brengen. Tekstschrijvers en fotografen voor externe 
communicatie via sociale media. Een bedrijvenwerver die proactief bedrijven benaderd. Enkele mensen 
hebben zich reeds gemeld om actief te worden als vrijwilliger. Daarnaast is er een goede relatie met de 
Vrijwilligerscentrale Amstelland voor de inzet van incidentele vrijwilligers bij het oplossen van hulpvragen.  
 
Bestuur 
Het bestuur is verantwoordelijk voor de strategie, de aansturing van het personeel en financieel beheer. Het 
bestuur bestaat momenteel uit drie bestuursleden. 

Bestuur Stichting ANDERS Amstelland 

Merel Mur John Bocxe Aart Stieva 

Voorzitter Penningmeester Secretaris 

 
Samenwerking met maatschappelijke organisaties 
Een belangrijk component in het werk van Stichting ANDERS is de samenwerking met maatschappelijke 
organisaties die actief zijn in de regio. Wij zijn aanvullend op hun aanbod en zij kunnen bij ons terecht als zij 
tijdens hun werk hulpvragen tegenkomen die niet door de reguliere zorg ingevuld kunnen worden. 
Maatschappelijke organisaties kunnen via onze website een hulpvraag indienen waarna wij, al dan niet in 
samenwerking met de indiener, contact opnemen met de hulpvrager. Momenteel werken we samen met circa 
18 verschillende maatschappelijke organisaties in Amstelland en dit aantal breiden wij continu uit door het 
geven van presentaties bij de verschillende organisaties. 
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Samenwerking met gemeenten 
Aanvullend op het reeds bestaande zorgaanbod 
acteren we in de diverse gemeenten in Amstelland. We 
hebben goede relaties met de diverse ambtenaren op 
het gebied van Armoede, Jeugdhulp en Welzijn. 
Daarnaast brengen wij onze stichting onder de 
aandacht bij de Sociale Teams die ook hulpvragen bij 
ons in kunnen dienen. De gemeenten Uithoorn en 
Amstelveen hebben reeds een subsidie aan onze 
stichting verleend. 
 
Samenwerking met ondernemers(verenigingen) 
Ondernemers zijn ons ‘goud’. Zij zijn degene die 
uiteindelijk vanuit hun betrokkenheid met de samenleving hun product, dienst of talent beschikbaar stellen 
aan de meest kwetsbare inwoners van de regio. We benaderen ondernemers proactief met de vraag of zij 
benaderbaar willen zijn voor hulpvragen. Tevens vragen wij hen om een vrijwillige financiële bijdrage aan het 
werk van ANDERS om zorg te dragen voor professionaliteit en continuïteit. Daarmee waarborgen we dat we 
de criteria goed kunnen valideren, de uitvoering tijdig coördineren en zorgvuldige communicatie. 
We benaderen ook ondernemersverenigingen waar we presentaties van ons werk geven om daarmee te 
inspireren, kennis te delen en ondernemers uitdagen om zich aan te sluiten bij ons netwerk. 

Planning 

In Amstelland zijn we recentelijk opgericht en bewegen we ons van de initiatief-fase naar de realisatiefase. De 
eerste 10 hulpvragen zijn opgelost en 20 ondernemers hebben zich al verbonden als partner aan onze 
stichting. Het doel is om komend jaar de groei te versnellen om overal voeten aan de grond te krijgen en 
impact te gaan maken in de regio, en daarmee Amstelland nog mooier te maken. We focussen ons komend 
jaar voornamelijk op de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen en Uithoorn en verwachten van daaruit natuurlijk 
te groeien richting Ouder-Amstel en Diemen. 

Doelstellingen ANDERS Amstelland 2022 
‘Samen bijdragen aan een mooiere wereld’ 

Doelstelling Belangrijkste resultaat Activiteiten 

Van waarde zijn 
voor kwetsbare 

inwoners 

Oplossen van 75 hulpvragen - Coördinatie van intake, matching, uitvoering 
en pay it forward hulpvragen. 

- Actief ophalen van hulpvragen i.s.m. 
maatschappelijke organisaties. 

- Aanbieden van hulp o.b.v. aanbod betrokken 
partners. 

Bouwen aan een 
betrouwbaar 

partnernetwerk 

Groei van 20 naar 60 partners - Benaderen van leads. 
- Canvassen op industriegebieden. 
- Presentaties bij ondernemersverenigingen. 
- Organiseren eerste partnerbijeenkomst. 

Samenwerken met 
maatschappelijke 

organisaties 

Warme relatie met alle 
hulpverleners in Aalsmeer, 
Amstelveen en Uithoorn. 
Kennisgemaakt met 
maatschappelijke organisaties 
in Ouder-Amstel en Diemen. 

- Persoonlijke kennismaking met 
coördinatoren en teamleiders. 

- Presentaties gegeven aan uitvoerende 
teams. 

- Behaalde successen worden gedeeld. 

Herkent en erkent 
door de inwoners 

van Amstelland 

Alle inwoners hebben gehoord 
van Stichting ANDERS. 
De doelgroep is bewust van 
het aanbod van ANDERS en 
weet hoe ze een hulpvraag 
kan indienen.  

- Wekelijkse updates op sociale media. 
- Succesverhalen worden gedeeld op website. 
- Meerdere artikelen gepubliceerd in lokale 

kranten. 
- Presentaties gegeven aan 

kerkgenootschappen. 
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Financiën 

Met ons werk als stichting trachten wij betrouwbare en professionele hulp te kunnen bieden aan kwetsbare 
inwoners. We willen een goede partner zijn voor zowel maatschappelijke organisaties, hulpverleners als 
ondernemers. Daarnaast willen we zichtbaar zijn bij inwoners en een goede samenwerking bewerkstelligen 
met de gemeenten waarin wij actief zijn. Dit vereist een nauwkeurige matching tussen hulpvraag en aanbod, 
degelijke coördinatie bij de uitvoering en betrouwbaar relatiemanagement. Daarom zetten wij in op de inzet 
van een betaalde projectleider ondersteund door vrijwilligers en eventueel een stagiair.  
Met de doelstellingen voor 2022 zoals eerder geformuleerd hebben we de volgende begroting opgesteld: 

Begroting 2022 ANDERS Amstelland 

Personeelskosten  

Projectleider 0,7 fte  € 28.800  

Coördinator 0,1 fte  € 4.500  

Onkostenvergoeding  € 900 

Reiskosten  € 750 

Vrijwilligers- & Bestuurskosten  € 750 

Totaal personeelskosten  € 35.700 

Kantoorkosten 
 

Jaarrekening/accountant  € 1.500 

Telefonie  € 450 

ICT  € 450 

Bankkosten  € 300 

Huur werkplekken  € 1.500 

Verzekering  € 600 

Totaal kantoorkosten  € 4.800 

Wervingskosten 
 

Partnerbijeenkomsten  € 1.500 

Bijdrage Stichting Anders NL  € 15.000 

Marketing en communicatie*  € 750 

Onvoorzien 5%  € 3.000 

Totaal wervingskosten  € 20.250   

Totaal Kosten  € 60.750  

 
Dekkingsplan 
Er zullen meerdere subsidies en fondsen worden aangeschreven, waaronder het Oranje Fonds, gemeentelijke 
subsidies en fondsen die specifiek aansluiten op onze doelstellingen. Om de financiële doelstellingen te 
realiseren worden de inkomsten uit partnerbijdragen door bijdragen van fondsen aangevuld. Ondernemers 
die partner willen worden krijgen de vraag een bijdrage van 1 euro per dag te leveren (europartnerschap). 
Draagkrachtige ondernemers worden uitgedaagd om pluspartner te worden (€ 1000/jr). Wanneer ons 
ondernemersnetwerk groeit, daalt direct het beroep dat we noodzakelijkerwijs doen op fondsen en 
subsidiegevers. Onze ambitie is om de bijdrage van subsidies en fondsen binnen een aantal jaar te 
minimaliseren en zoveel mogelijk zelfstandig te opereren op basis van partnerbijdragen en donaties. 

Dekkingsplan 2022 ANDERS Amstelland 

Partnerbijdragen  € 7.300 o.b.v. 20 betalende euro-partners 

Subsidies lokale gemeenten  € 15.000 Prognose, aanvraag in behandeling 

Donaties & Sponsoring  € 1.000 Prognose 

Bijdrage Oranje Fonds  € 15.000  Toegezegd t.b.v. bijdrage ANDERS NL 

Bijdrage Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer  € 1.500  Toegezegd t.b.v. huur werkplekken 

Bijdrage overige fondsen  € 20.950 In afwachting 

Totaal Dekking  € 60.750  
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Risicoanalyse 

Als jonge stichting in de regio in een tijd dat de coronapandemie nog steeds een gegeven is, hebben we te 
maken met verscheidene risico’s waar we mee om moeten gaan. Door ons bewust te zijn van de risico’s 
kunnen we daar op acteren. De nut en noodzaak van ons werk, gebaseerd op ervaringen in andere regio’s, is 
altijd onze houvast. 

Risicoanalyse Stichting ANDERS Amstelland 

Risico Kans Impact Beheersmaatregel 

Corona leidt tot slechte 
bereikbaarheid van 
kwetsbare inwoners 

2 3 Actief hulpvragen ophalen i.s.m. maatschappelijke 
organisaties. 
Corona heeft juist geleid tot meer armoede en isolatie, dus 
hulpvragen zijn er alleen maar meer. 

Corona leidt tot 
beperkte middelen 

ondernemers 

4 4 Er zijn goede steunpakketten voor ondernemers, 2020 heeft 
laten zien dat economische gevolgen voor ondernemers 
beperkt zijn gebleven en er in veel sectoren alsnog goede 
winsten zijn behaald.  De vraag alsnog stellen en blijven 
uitdagen tot een financiële bijdrage aan de stichting. Juist 
besef van armoede en kloof in samenleving benoemen. 

Onbekendheid stichting 
zorgt voor een drempel 

om hulpvragen in te 
dienen 

3 2 Persoonlijk benaderen van maatschappelijke organisaties. 
Verhalen en successen delen om onszelf te bewijzen. 

Schaal van 1 tot 5 waarbij 1 = lage kans of kleine impact en 5 = hoge kans of grote impact 

Evaluatie 

Jaarlijks evalueren we onze inzet en activiteiten in de regio Amstelland. Door een degelijke administratie 
houden we goed zicht op de ingediende en opgeloste hulpvragen. Met onze beschikbare data bouwen we een 
dashboard waarmee we de resultaten visueel kunnen weergeven. 
Van elke hulpvraag brengen we de situatie in kaart, maken we een verslag van het huisbezoek en eventueel 
een artikel dat extern gepubliceerd kan worden al dan niet voorzien van foto’s. Daarbij vragen we ook om de 
reactie van de hulpvrager en wat het voor hem of haar heeft betekend en hoe hij of zij een ander heeft 
geholpen middels een ‘pay it forward’. 
Onze ervaringen delen we met beleidsmedewerkers van de gemeenten waar wij actief zijn. Zo geven wij zicht 
op de hulpbehoefte die er ligt bij kwetsbare inwoners en waar de gemeenten eventueel nog zou kunnen 
interveniëren. Wij zijn daarbij transparant over wat wij zien en trekken het hele jaar met onze 
samenwerkingspartners op. Onze ambitie is ook aan te sluiten bij integrale preventiebijeenkomsten samen 
met maatschappelijke organisaties. 
 

Zichtbaarheid fonds 

Een belangrijke component van ons werk is het etaleren van onze partners die zich met ons willen inzetten 
voor het mooier maken van Amstelland. Wanneer u ons een bijdrage levert aan ons werk zetten wij u, wanneer 
gewenst, ook graag in het zonnetje. Dit doen wij door vermelding op onze website, een post op al onze sociale 
media (Facebook, Instagram en LinkedIn) en vermelding tijdens onze presentaties aan ondernemers en 
maatschappelijke organisaties. 
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Persoonlijke noot 

Na een levensveranderende gebeurtenis en daarna een 360 kilometer lange 
pelgrimstocht dwars door Zweden realiseerde ik mij dat ik een bijdrage wilde leveren 
aan een mooiere samenleving. Nog geen twee weken later kwam Stichting ANDERS 
Amstelland op mijn pad en sinds november 2021 mag ik mij in de rol van projectleider 
inzetten voor deze prachtige regio. Mijn eerste huisbezoek bij een kwetsbare inwoner 
heeft een grote indruk op mij achter gelaten, maar het besef dat iemand geholpen kan 
worden door een betrokken ondernemer geeft veel voldoening. Ik ben enthousiast over 
het werk van Stichting ANDERS Amstelland; de creatieve oplossingen die worden geboden 
op hulpvragen en daarnaast de betrokkenheid en daadkracht van ondernemers. Iedereen is gemotiveerd om 
iets te geven, want iedereen geeft om een ander. Door te verbinden kunnen we veel moois aan elkaar knopen 
en daar zet ik mij graag voor in. 
Ik bedank u voor de interesse in ons werk. Graag licht ik ons plan persoonlijk toe en beantwoord ik uw eventuele 
vragen. 
 
Met vriendelijke groet,  
Koen Persoon 
Projectleider Amstelland 
 

Begeleidende informatie 

Wellicht ten overvloede noemen we hier nog een aantal bronnen die aanvullende informatie bieden. 

• Website Stichting ANDERS Amstelland: https://stichtinganders.nl/amstelland/ 
Hier treft u contactgegevens aan, maar ook verhalen over hulpvragen van de afgelopen jaren. Op de 
website zijn ook diverse video’s te zien die toelichting geven op de organisatie, werkwijze, 
doelstelling en resultaten. 

• Enige tijd geleden is ook dit animatiefilmpje (1 minuut) gemaakt, waarin doel en werkwijze wordt 
uitgelegd.  

• ANBI gegevens en beleidsplan zijn hier beschikbaar. 

• Relevante gegevens: 
o KVK: 80679242 
o RSIN nummer: 861760177 
o Bankrekening: NL11 TRIO 0320 1223 44 t.n.v. Stg Anders Amstelland 

 

https://stichtinganders.nl/amstelland/
https://youtu.be/QJu3y4pJxN8
https://stichtinganders.nl/amstelland/anbi/

