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Voorwoord 

Beste lezer, 

Een jaar geleden besloot ik het roer om te gooien, mijn baan in de 

commerciële wereld als consultant op te zeggen en aan de slag te 

gaan als projectleider bij Stichting ANDERS Amstelland. Een 

prachtige kans die ik met beide handen aangreep. Een stevige 

uitdaging met een grote ambitie om ANDERS hier in de regio 

Amstelland op de kaart te zetten. En daarnaast voor mij een nieuwe 

werkomgeving in het maatschappelijk veld. Het heeft mijn ogen 

geopend. Opeens kwam ik achter de voordeur bij inwoners om de hoek van mijn thuis die in armoede 

leven. Ik heb mogen zien en ervaren met wat voor “relatief kleine/simpele” zaken je een groot verschil 

kunt maken in iemands leven. Het is fantastisch om te zien dat er bedrijven bereid zijn om een stukje 

van hun expertise beschikbaar te stellen aan mensen die dat zo hard nodig hebben. 

Ik ben slechts een deel van de puzzel, ik leg de verbindingen. Het zijn de ondernemers die het werk 

doen en de hulpvragen oplossen. En daarnaast de hulpvragers zelf die ook weer een goede daad 

doorgeven aan een ander. Dat kan veel doen met hun eigenwaarde en een kleine stap zijn om uit het 

isolement te kruipen.  

Ik ben trots op de stappen die we afgelopen jaar hebben kunnen zetten als organisatie, maar ik zie 

ook de noodzaak van ons werk en de groei die nodig is om impact te kunnen blijven maken. Ik hoop 

dat u dat met ons deelt en ons werk wilt ondersteunen om dit mogelijk te maken. Om samen een 

positieve impact te maken op het leven van kwetsbare inwoners en Nederland op deze manier een 

stukje mooier te maken! 

Hartelijke groet, 

Koen Persoon 

Projectleider ANDERS Amstelland 

E-mail: kpersoon@stichtinganders.nl 

Telefoon: 06 – 83 14 16 98 
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Inleiding 

Voor u ligt het Projectplan 2023 voor Stichting ANDERS Amstelland. Onze stichting gelooft in het 

principe van geven. 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 verbinden we deze ondersteuning aan de juiste hulpvragen vanuit 

de samenleving. Na het oplossen van de hulpvraag wordt de hulpvrager uitgedaagd zelf ook een 

goede daad door te geven aan een ander, pay-it-forward noemen we dat. Op deze manier is Stichting 

ANDERS Amstelland een brug tussen mensen die willen helpen en mensen die hulp nodig hebben. 

Afgelopen jaar hebben we bijvoorbeeld de volgende hulpvragen op mogen lossen: 

• Een gezin krijgt een nieuwe koelkast, omdat de oude defect is geraakt tijdens een hittegolf. 

Hierdoor kunnen ze het eten van de voedselbank langer bewaren.  

• Een hovenier maakt een tuin onderhoudsvrij voor een bewoner met reuma, die anders uit 

huis gezet zou worden door klachten van de buren.  

• En een loopbaancoach helpt een alleenstaande moeder die thuis zit met een burn-out en 

daardoor haar baan is verloren met het vinden van een nieuwe baan die past bij haar nieuwe 

situatie. 

Met ons werk helpen we kwetsbare inwoners in armoede en eenzaamheid uit de regio en maken 

we Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen heel concreet voor bedrijven. Samen maken we zo 

Amstelland nóg mooier.  

Met ondersteuning aan ons helpt u Stichting ANDERS Amstelland in 2023 met het behandelen van 

80 hulpvragen en het laten groeien van ons partnernetwerk naar 100 ondernemers. 

Aanleiding 

De kloof tussen arm en rijk blijft groeien in Nederland. Het Centraal Planbureau (CPB)1 verwacht dat 

het totaal aantal personen in armoede van ruim 1,1 miljoen (6,7% van de bevolking) in 2022 naar 

bijna 1,3 miljoen (7,5%) in 2023 zal gaan stijgen. Armoede leidt naast financiële problemen ook tot 

sociaal isolement en gezondheidsproblemen. Dit leidt tot een gebrek aan hulp en ondersteuning in 

het dagelijkse leven. Door voortdurende bezuinigingen worden voorzieningen steeds minder 

toegankelijk en daarnaast hebben we in Nederland te maken met een onverminderd hoge inflatie2. 

Ook de diverse crises die spelen hebben invloed op onze doelgroep; denk aan de energiecrisis, de 

oorlog in Oekraïne, de klimaatcrisis en woningcrisis. Steeds meer mensen hebben moeite om rond 

te komen en hebben noden om op te lossen. Veel mensen vallen daarnaast buiten de criteria voor 

minimaregelingen, bijvoorbeeld de werkende armen, die wij juist ook willen helpen. 

 
1 https://www.scp.nl/publicaties/publicaties/2022/09/20/kennisnotitie-armoede-ramingen-september-2022 
2 https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2022/40/inflatie-stijgt-naar-14-5-procent-in-september 
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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 Amstelland door 

het oplossen van hulpvragen van kwetsbare inwoners met de inzet van bedrijven. Hulpvragen waar 

geen voorliggende voorzieningen voor zijn of waar men niet aan alle voorwaarden voldoet om in 

aanmerking te komen voor voorliggende voorzieningen. Daar helpen wij alsnog, zodat mensen niet 

buiten de boot vallen.  

Naast het oplossen van hulpvragen bieden we tegelijkertijd ook ondernemers een manier om 

handen en voeten te geven aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Door heel 

concreet hun aanbod van producten, 

diensten of talenten aan een lokale 

hulpvraag te koppelen kunnen ze het 

verschil maken voor kwetsbare mensen 

en op deze manier een bijdrage aan de 

Sustainable Development Goals (SDG’s) 

leveren.  

Hiermee verbindt ANDERS Amstelland 

de twee werelden van de mensen die 

hulp nodig hebben & de ondernemers 

die hulp kunnen bieden.  

Over Stichting ANDERS Amstelland 

Statutaire Doelstelling (22 oktober 2020): 

“De stichting heeft ten doel; het uitdagen van ondernemers om een stukje van hun tijd, talenten, 

diensten en producten beschikbaar te maken voor mensen in de samenleving die dit hard nodig 

hebben en het vervolgens koppelen van deze ondersteuning aan passende hulpvragen vanuit de 

samenleving; het uitdagen van hulpontvangers een goede daad door te geven aan iemand die 

zijn/haar hulp goed kan gebruiken; en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings 

verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.” 

Missie 

“Samen bijdragen aan een mooiere wereld.” 

Dat is onze missie. Stichting ANDERS Amstelland wil dit waarmaken door heel concrete verbindingen 

tot stand te brengen tussen lokale bedrijven en lokale noden. Kwetsbare mensen en hun situaties 

worden ondersteund door middel van de inzet van ondernemers die daar vanuit hun eigen passie 

en dienstverlening het verschil kunnen maken. 

“Geven maakt rijk” is onze slogan. Rijk aan de kant van de ontvanger die in zijn nood wordt 

ondersteund en rijk aan de kant van de ondernemer die wordt geholpen om heel concreet handen 
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en voeten te geven aan zijn wens om een maatschappelijk betrokken ondernemer te zijn. Aan het 

eind van elke ondersteuning wordt ook de ontvanger weer gestimuleerd om zelf een goede daad 

door te geven aan iemand die zijn/haar hulp kan gebruiken. Op deze manier gaat er een goede daad 

door en ontstaat er een beweging van geven. 

Doelgroep 

Stichting ANDERS Amstelland zet zich graag in voor mensen in de samenleving die ondersteuning 

nodig hebben. Kwetsbare inwoners uit de regio die zelf geen toereikende financiële middelen 

hebben (in armoede leven), geen of een beperkt sociaal netwerk hebben en waar voorliggende 

voorzieningen tekort schieten. 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. 

In ons werk komen we een aantal verschillende kwetsbare doelgroepen tegen waar bovenstaande 

criteria van toepassing zijn: éénoudergezinnen met kinderen, gezinnen met een 

migratieachtergrond en alleenstaande volwassenen en senioren die een scheiding of verlies hebben 

doorgemaakt. Daarnaast zien we steeds vaker de doelgroep van werkende armen, mensen die in 

armoede leven hoewel ze wel werken3. 

Werkzaamheden van de stichting 

• Partnerwerving. Het actief benaderen van het lokale bedrijfsleven om partner te worden bij 

Stichting ANDERS Amstelland. Daarmee worden de bedrijven betrokken en benaderbaar 

voor een lokale nood waarbij hun product/dienst/talent het verschil kan maken.  

• Het informeren, betrekken en samenwerken met lokale maatschappelijke organisaties. 

Deze organisaties sturen ons de hulpvragen namens hun doelgroep. Vervolgens gaat 

Stichting ANDERS Amstelland op zoek naar een bereidwillige ondernemer die van betekenis 

wil zijn voor de hulpvraag. 

• Beoordelen van hulpvragen. Elke hulpvraag wordt beoordeeld naar aanleiding van een 

aantal criteria die de hulpvrager zelf ook vooraf op de website kan inzien. Waar nodig zoeken 

we contact met de begeleider en gaan we persoonlijk langs op huisbezoek om de hulpvraag 

beter te begrijpen en te beoordelen.  

• Het begeleiden van de ondersteuning. Elke verbinding tussen een hulpvraag en een bedrijf 

resulteert in een project. Dit is het hart van het werk en de hoofdactiviteit van de stichting. 

 
3 https://nl.wikipedia.org/wiki/Werkende_armen 
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Deze projecten worden stapvoets begeleid door Stichting ANDERS Amstelland zodat er een 

succesvolle ondersteuning ontstaat én zodat zowel de gever als ontvanger enthousiast is 

over het proces en de uitkomst.  

• Aanjagen van de Pay It Forward. Na elke ondersteuning wordt de ontvanger van hulp 

uitgedaagd om zelf een goede daad aan iemand anders door te geven. Deze berichten 

ontvangen we terug en documenteren we.  

• Presentaties geven en netwerken. Stichting ANDERS Amstelland wordt regelmatig 

uitgenodigd op plekken waar de missie en het werk van waarde is. Lezingen worden 

gehouden bij Rotary clubs, ondernemersverenigingen, maar ook op het kantoor bij 

bijvoorbeeld vluchtelingenwerk en bij de teams van het maatschappelijk werkveld. 

• Fondswerving. Stichting ANDERS Amstelland werft financiële middelen om de kosten van 

het werk te dragen. Dit gebeurt voornamelijk door het uitdagen van de ondernemerswereld, 

maar ook door het aanschrijven van fondsen, het organiseren van fondsenwervende 

activiteiten en het vragen om giften.  

• Aansturen van vrijwilligers. De betrokken vrijwilligers worden begeleid en gecoacht in hun 

werkzaamheden.  

• Jaarlijkse partnerbijeenkomst. Jaarlijks faciliteren we een bijeenkomst voor de partners van 

Stichting ANDERS Amstelland. Tijdens dit moment doen we verslag van de resultaten en 

werkzaamheden en creëren en vernieuwen we hun betrokkenheid met de stichting.  

In alle activiteiten die wij als stichting ondernemen staat ons uiteindelijke doel voorop: Kwetsbare 

mensen in de samenleving ondersteunen door de inzet van ons ondernemersnetwerk. Daarmee 

maken we mensenlevens en daarmee Nederland nóg een stukje mooier. 

Sustainable Development Goals (SDG’s) 

Met ons werk dragen we bij aan de onderstaande SDG’s:  

 

Resultaten uit de praktijk 

Achter elke hulpvraag schuilt een verhaal. Graag vertellen wij de verhalen die laten zien hoe we 

impact maken en waarom het werk van ANDERS Amstelland van belang is. Graag lichten we twee 

verhalen van afgelopen periode uit. 

Een hoorbaar verschil 
Je onveilig voelen in je nieuwe woning door klachten van de buren wegens geluidsoverlast is iets waar je 
niet mee geconfronteerd wilt worden. Zeker niet als je drie jaar geleden je thuisland bent ontvlucht. Ying 
had er echter wel mee te maken. 
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Als Oeigoerse vluchtte zij drie jaar geleden uit China naar Nederland. Na twee jaar in het AZC te hebben 
gewoond kreeg ze voor haar en haar twee jonge dochters (2 & 4) een woning toegewezen in Amstelveen. 
Een appartement dat ze met haar beperkte middelen wist in te richten en om te toveren tot een nieuw 
thuis voor haar gezin. Hier kan ze een nieuw bestaan gaan opbouwen. 
Helaas kwamen er al snel klachten van de buren. De jonge kinderen spelen en rennen door het huis, zoals 
alle kinderen doen. Maar dit werd zo erg opgemerkt dat er verscheidene klachten werden ingediend bij 
Eigen Haard en Vluchtelingenwerk. Zelf had ze al geprobeerd de overlast zoveel mogelijk te beperken. Door 
diverse vloerkleden neer te leggen en de meubels te voorzien van beschermvilt. Dit hielp echter 
onvoldoende. 
Na inspectie bleek dat er tijdens de inrichting van de woning geen geluiddempende ondervloer is geplaatst. 
Iets waar je als beperkt Nederlandssprekende statushouder geen rekening mee houdt, of überhaupt weet 
van hebt dat dit nodig is. Het plaatsen van een ondervloer onder de huidige vloer bleek na het huisbezoek 
geen optie, omdat het goedkope laminaat niet verwijderd en opnieuw gelegd kon worden. Een compleet 
nieuwe vloer was nodig, maar is voor iemand die leeft van een bijstandsuitkering een enorme investering. 
Daarnaast was bijzondere bijstand van de gemeente niet mogelijk, omdat zij eerder inrichtingskrediet 
hebben verstrekt. 
 
ANDERS Amstelland werd door 
Vluchtelingenwerk gevraagd om te 
helpen bij de ontstane situatie. Al snel 
werd Vloerenstudio Amstelveen 
bereid gevonden om hun expertise in 
te zetten bij deze hulpvraag. Na het in 
kaart brengen van de hulpvraag 
zetten zij hun netwerk van 
leveranciers in om aan de benodigde 
materialen te komen.  
 
Door de betrokken inzet van 
Vloerenstudio Amstelveen werd het vervangen van de vloer snel gerealiseerd! Ying kan nu weer ontspannen 
genieten van haar thuis en een nieuwe start maken met het opbouwen van een relatie met de buren. Zelf 
is ze na het oplossen van haar hulpvraag, als pay-it-forward, als vrijwilliger gaan werken in het buurthuis in 
haar wijk. 
 
*De namen in dit artikel zijn gefingeerd 

 

Veilig buiten spelen 
Moeder Nadja en haar 6-jarige dochter wonen sinds kort in Aalsmeer. Vader en de andere dochter 
verblijven nog in een vluchtelingenkamp in Griekenland. Zij hebben elkaar al 2,5 jaar niet gezien. Na hun 
vlucht uit Syrië en een lange periode van onzekerheid hebben ze eindelijk een woning toegewezen 
gekregen. Hier kunnen ze een nieuw bestaan gaan opbouwen.  
 
De woning is gelegen aan een drukke weg, waar auto’s veelal harder rijden dan is toegestaan en waar men, 
door de weinige woningen in de straat, minder geneigd is om op te letten op spelende kinderen. De woning 
heeft een ruime tuin waar dochter de ruimte heeft om te spelen. Maar aangezien zij pas 6 jaar oud is speelt 
ze nog onbezorgd en heeft ze veel energie. Hierdoor is ze onvoorspelbaar en rent ze zomaar de tuin uit, de 
weg op. Nadja is hier erg bang voor en houdt haar dochter nu voor de zekerheid maar binnen. Graag wil ze 
haar dochter onbezorgd in de tuin kunnen laten spelen. 
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Vluchtelingenwerk neemt contact op met ANDERS en samen met een ondernemer bedenken we een 
oplossing.  Een betrokken hovenier is snel gevonden en bereidt om een mooi nieuw tuinhek te plaatsen op 

de oprit. De hovenier, die geen publiciteit 
hoeft voor zijn werkzaamheden, gaat 
enkele weken later al aan de slag. Inmiddels 
is de gezinshereniging rond en zijn ook de 
vader en andere dochter (4 jaar) 
ingetrokken in Aalsmeer. De vader helpt de 
ondernemer met de werkzaamheden en 
samen plaatsen ze binnen enkele uren het 
hek. De ouders kunnen nu de dochters weer 
veilig en onbezorgd laten spelen in de tuin. 
Zelf nodigen ze binnenkort de buren thuis 
uit waar ze, als pay-it-forward, Syrisch voor 
hen gaan koken. 
 

*De namen in dit artikel zijn gefingeerd 

Doelstellingen en Aanpak 

Onze organisatie groeit. Eind 2020 is onze stichting opgericht en sinds maart 2021 zijn we 

operationeel. Na een roerige start in coronatijd hebben we in 2022 grote stappen gemaakt en goede 

resultaten behaald, mede door de start van een nieuwe projectleider. Er hebben mooie 

ontwikkelingen plaatsgevonden. We hebben onszelf in de regio op de kaart gezet als de organisatie 

die in actie komt voor inwoners in kwetsbare situaties. We hebben een mooi netwerk van ruim 50 

betrokken partners opgebouwd. De maatschappelijke organisaties die actief zijn in de regio kennen 

ons en weten ons te vinden als stichting waar ze hulpvragen in kunnen dienen. En het belangrijkste 

is; is dat we een mooi aantal hulpvragen hebben mogen ontvangen en oplossen.  

Met stappen maken we samen de regio Amstelland nog mooier en dit willen we in 2023 blijven doen. 

Graag nemen we u dan ook mee in onze ambitie voor volgend jaar. 

Inhoudelijke doelstellingen 

Hulpvragen 

In 2021 kwam er gemiddeld 0,4 hulpvraag per week binnen, in 2022 is dit tot op heden gestegen 

naar 1,2 hulpvraag per week. Naar verwachting stijgt dit aantal in 2023 door naar 1,5 hulpvraag per 

week. Daarmee verwachten we dat het totaal aantal hulpvragen in 2023 neer zal komen op circa 80 

hulpvragen. Hier zullen we ons als organisatie dan ook op voorbereiden om dit aantal goed te 

kunnen behandelen, de doorlooptijd te verkorten en vooral zoveel mogelijk succesvol af te kunnen 

ronden. 

Partners 
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In aanvulling op het beoogd aantal hulpvragen zijn er ook steeds meer ondernemers nodig om al 

deze hulpvragen op te kunnen lossen. Daarom ambiëren we een verdubbeling in het aantal partners 

(van 50 naar 100) dat benaderbaar is voor een hulpvraag en vooral ook een hoger aandeel van die 

partners die naast het beschikbaar stellen van hun product, dienst of talent ook ons werk financieel 

wilt ondersteunen. We gaan dan ook actief inzetten op onze relatiemanagementstrategie.  

Pay-it-forward 

Momenteel leggen we de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de pay-it-forward (PIF) vooral 

neer bij de hulpvrager en de betrokken hulpverlener. In 2023 willen we, mede door de inzet van 

betrokken vrijwilligers, een actiever beleid gaan voeren op pay-it-forward. Ondanks dat we nu al 

mooie PIF’s zien gebeuren (iemand die een dankbrief schrijft, vrijwilligerswerk gaat doen, z’n 

buurvrouw heeft getrakteerd op een ijsje), willen we hier actiever mensen in meenemen om de 

beweging van geven te stimuleren. 

Organisatorische doelen 

Groei organisatie 

Sinds september 2022 zijn er vrijwilligers actief bij het werk van ANDERS Amstelland in de rol van 

huisbezoeker en bedrijvenwerver. Dit is een mooie groeistap in de organisatie en brengt de nodige 

ontwikkelingen met zich mee. Het geeft meer capaciteit, maar ook meer sturingswerk. Om de 

beoogde groei in hulpvragen & partners en de professionalisering van de organisatie te kunnen 

realiseren is onze ambitie om het projectteam uit te breiden met 1 persoon als coördinator 

hulpvragen (naar in totaal 1 fte). Dit geeft ruimte voor een pro-actiever beleid op partnerwerving, 

relatieonderhoud met maatschappelijke organisaties en het aansturen van de vrijwilligers. Wanneer 

we kijken naar onze partnerorganisaties in de andere regio’s levert dit ook meer efficiëntie op en 

zouden mogelijk zelfs meer hulpvragen dan beoogd behandeld kunnen worden. 

Deelprojecten 

Naast de uitvoering van de reguliere activiteiten zouden we in 2023 ook twee deelprojecten willen 

uitvoeren. Ten eerste willen we weer net als in 2022 een groene boost actie organiseren, omdat we 

in Amstelland een hele groene regio zijn (met de grootste bloemenveiling ter wereld in ons midden) 

past dat in de regio en zijn daar veel partners voor te vinden. 
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Daarnaast willen we de uitdaging aangaan om in actie te komen voor Vluchtelingenwerk Uithoorn 

die veel problemen hebben om tijdig de woninginrichting van nieuwkomers in de regio te 

organiseren. Wij willen hen daar in ontlasten door werk- en prijsafspraken met lokale ondernemers 

te maken en een menukaart op te stellen van producten en diensten waar de nieuwkomers gebruik 

van kunnen maken. Deze hulpvragen zijn, anders dan ons reguliere werk, wel tegen betaling en 

worden ingezet met het toegewezen inrichtingsbudget van de nieuwkomer dat hij/zij ontvangt van 

de gemeente.   

Samenwerkingspartners 

Ons werk kunnen we niet alleen. We werken samen met maatschappelijke organisaties, de 

gemeente en uiteraard ondernemers. 

Ondernemers 

Lokale 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. 

Zij lossen vanuit hun bereidwilligheid om 

maatschappelijk verantwoord te ondernemen 

de noden op. Daarnaast 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 goed kunnen coördineren 

en zorgvuldige communicatie. 

Vrijwilligers 

Naast de (onbezoldigde) ondernemers zijn er diverse vrijwilligers betrokken bij ons werk als 

huisbezoeker. Dit zijn empathische bewoners uit de regio die naar de gezinnen toe gaan waar een 

hulpvraag is. Ze gaan het gesprek aan, luisteren naar de verhalen, valideren de hulpvraag, denken 

na over een oplossing en ondersteunen bij de pay it forward. Daarnaast zijn er vrijwilligers betrokken 

bij het benaderen van de ondernemers voor hulpvragen en het organiseren van extra projecten, 

zoals de partnerbijeenkomst en groene boost. 

Maatschappelijke organisaties 

Een belangrijk component in het werk van ANDERS Amstelland is de samenwerking met 

maatschappelijke organisaties die actief zijn in de regio. Zij zijn onze oren en ogen bij de doelgroep 

thuis. Wij zijn aanvullend op hun aanbod en zij kunnen bij ons terecht als zij tijdens hun werk 
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hulpvragen tegenkomen die niet door de reguliere zorg of voorliggende voorzieningen kunnen 

worden ingevuld. 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 28 verschillende maatschappelijke organisaties in 

Amstelland; waaronder Vluchtelingenwerk, Buurtgezinnen, Participe en de Voedselbank. Dit aantal 

breiden wij continu uit door het geven van presentaties bij de verschillende organisaties. 

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 van de diverse 

gemeenten die ook hulpvragen bij ons indienen. 

Knelpunten 

Ondanks de behaalde resultaten in afgelopen jaren zijn er ook knelpunten waar we als stichting mee 

te maken hebben. Door deze te erkennen kunnen we daar tijdig op acteren en beheersmaatregelen 

nemen. Graag nemen we u hier in mee. 

Verschillen per gemeenten 

Als stichting zijn we actief in diverse gemeenten in de regio Amstelland, te weten Aalsmeer, 

Amstelveen en Uithoorn. In de toekomst zullen wij ook in de andere gemeenten in de regio 

opereren. Doordat we in verschillende gemeenten actief zijn hebben we te maken met verschillen 

per gemeente. Zowel de maatschappelijke organisaties die actief zijn in de gemeenten verschillen 

als het aanbod aan voorliggende voorzieningen verschilt. Dit vergt dat we een groter netwerk te 

onderhouden hebben en up to date moeten blijven van het hulpaanbod in elke gemeente. 

Beperkte financiële bereidheid ondernemers 

Ondernemers hebben een moeilijke tijd achter de rug door de coronacrisis. Ze hebben moeten 

overleven en zijn afhankelijk geweest van noodsteun. Pas sinds 2022 overzien ze de consequenties 

van de periode op hun bedrijf en ontstaat er weer financiële ruimte. Ondanks dat ondernemers wel 

bereid zijn om praktische steun bij hulpvragen te leveren is de tweede vraag die we hen stellen, of 

ze ons werk ook financieel willen ondersteunen, nog veelal met nee beantwoord. Het vinden van 

partners die zich ook financieel willen verbinden aan ons werk is achter gebleven op de prognose. 

Dit is begrijpelijk, maar heeft consequenties op ons als organisatie. Volgend jaar willen we daarom 

meer inzetten op relatieonderhoud en partnerwerving met ondernemers om hun beter mee te 

nemen in ons verhaal en hen daarmee te laten overgaan tot financieel partnerschap met ANDERS 

Amstelland.  

Crises 

We hebben op dit moment te maken met meerdere crises in de wereld. De nasleep van de 

coronacrisis, de klimaatcrisis, de oorlog in Oekraïne, de woningcrisis en de energiecrisis. Het stapelt 
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zich op en heeft veel consequenties voor onze doelgroep. De bestaande doelgroep breidt zich uit, 

doordat er meer mensen in armoede komen te leven. Ook steeds meer mensen met 

middeninkomens of ‘werkende armen’ redden het niet meer, hebben hulpvragen en komen niet in 

aanmerking voor de voorliggende voorzieningen voor minima. Daarnaast moet iedereen besparen 

door de inflatie en stijgende energieprijzen. Dat leidt tot hulpvragen op zich, maar ook tot nieuwe 

noden waar men eerder nog wel geld voor beschikbaar had. Een uitdaging waarbij wij onze 

organisatie als oplossing zien en ons ook zo willen presenteren bij de doelgroep. Dit zal 

hoogstwaarschijnlijk leiden tot groei in het aantal hulpvragen, daarom willen we de capaciteit van 

ons team uitbreiden. 

Begroting en Dekkingsplan 

De begroting voor het projectjaar 2023 is in onderstaande tabel te zien. De begroting is gestoeld op 

de realisatie in 2022 aangevuld met de beoogde groei in personele capaciteit. 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 een coördinator, vrijwilligers en eventueel een stagiair. 

Begroting 2023 ANDERS Amstelland 

Personeelskosten  

Projectleider 0,8 fte  € 40.000  

Coördinator 0,2 fte  € 10.000  

Onkostenvergoeding  € 800 

Reiskosten  € 500 

Vrijwilligers- & Bestuurskosten  € 500 

Totaal personeelskosten  € 51.800 

  

Kantoorkosten 
 

Accountant  € 1.500 

Huur werkplekken  € 3.500 

Verzekeringen  € 1.000 

Telefonie  € 500 

ICT  € 400 

Bankkosten  € 350 

Totaal kantoorkosten  € 7.250 

  

Wervingskosten 
 

Partnerbijeenkomsten  € 1.500 

Bijdrage Stichting Anders NL  € 10.000 

Marketing en communicatie  € 500 

Onvoorzien 5%  € 3.600 
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Totaal wervingskosten  € 15.600   

Totaal Kosten  € 74.650  

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. De dekking willen we in 2023 voor een groter aandeel laten 

bestaan uit financiële bijdragen van partners. De aanstelling van de coördinator vindt pas plaats als 

de nodige dekking hiervoor is gevonden. Met uw financiële bijdrage draagt u direct bij aan het 

behandelen en oplossen van hulpvragen. 

Dekkingsplan 2023 ANDERS Amstelland 

Eigen bijdrage  € 3.500  

Partnerbijdragen  € 15.000 Prognose 

Donaties & Sponsoring  € 500 Prognose 

Subsidies lokale gemeenten  € 22.250 In aanvraag 

Bijdrage Oranje Fonds  € 10.000  Toegezegd t.b.v. bijdrage ANDERS NL 

Bijdrage Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer  € 3.500  Toegezegd t.b.v. huur werkplekken 

Aanvragen overige fondsen  € 20.250 In aanvraag 

Totaal Dekking  € 75.000  

Evaluatie en Zichtbaarheid 

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. 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’. Daarnaast berekenen we de gemiddelde economische 

waarde per hulpvraag die een ondernemer beschikbaar heeft gesteld, afgelopen jaar was dat €394. 

Onze ervaringen delen we met beleidsmedewerkers van de gemeenten waar wij actief zijn. Wij zijn 

daarbij transparant over wat wij zien en trekken het hele jaar met onze samenwerkingspartners op. 
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Na het projectjaar worden de belangrijkste resultaten samengevat in ons jaarverslag welke we 

tevens gebruiken voor de verantwoording na afloop van het project. Het jaarverslag bevat zowel een 

kwantitatieve (cijfermatige) als kwalitatieve (casussen van hulpvragen) weergave van de behaalde 

resultaten. Deze komt na afloop van het projectjaar 2023 beschikbaar en zal in maart 2024 gedeeld 

worden. Het jaarverslag van het jaar 2022 zullen wij tevens delen in maart 2023.  

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. 

Relevante gegevens 

• Naam organisatie: Stichting ANDERS Amstelland 

• Adres: Hofstraat 45 2435WW Zevenhoven 

• Bezoekadres: Zijdstraat 53 1431EB Aalsmeer 

• 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, jaarverslag, financiële verantwoording 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 

• Bestuur: 

o Voorzitter: Bert Hoving 

o Penningmeester: John Bocxe 

o Secretaris: Aart Stieva 

o Algemeen bestuurslid: Merel Mur 

https://stichtinganders.nl/amstelland/
https://www.youtube.com/watch?v=QJu3y4pJxN8&t=1s
https://stichtinganders.nl/amstelland/anbi/

