
 

 

 

 

 

 

 

 
Stichting ANDERS Amstelland komt samen met de ondernemerswereld op voor de meest kwetsbare mensen in 
de samenleving. De stichting ontvangt hulpvragen die we heel persoonlijk verbinden aan een ondernemer die 
hier met zijn eigen product of dienstverlening voor in actie komt. Vervolgens geeft ook elke hulpvrager zelf een 
goede daad door aan iemand anders. Zo bouwen we aan een beweging van geven. Want geven maakt rijk! 
 
Lees meer over ons werk op www.stichtinganders.nl/amstelland/ 
 

 
ANDERS Amstelland kan bestaan door de inzet van een groot en daadkrachtig ondernemersnetwerk. Deze 
ondernemers noemen wij partners. Zij zijn benaderbaar voor een hulpvraag én worden uitgedaagd om het werk 
financieel te ondersteunen. Als Bedrijvenwerver (vrijwilligersfunctie) ga je in de regio op zoek naar bedrijven die 
partner willen worden van ANDERS en zich willen inzetten voor lokale noden. Je zoekt persoonlijk contact met 
bedrijven om vervolgens langs te gaan voor een kop koffie, geeft een presentatie over ANDERS en daagt de 
ondernemer uit tot een partnerschap met ANDERS. 
 
Samen met de coördinator kom je op voor mooie hulpvragen en is het jouw verantwoordelijkheid om te bouwen 
aan de groei van het ondernemersnetwerk. 
 

• Gegevens verzamelen van potentiële interessante bedrijven 

• Contact zoeken en een afspraak maken met de eigenaar van het bedrijf 

• Langsgaan voor een presentatie 

• De ondernemer helpen om zijn partnerschap en aanbod concreet te maken 

• Je bent enthousiast over de missie en werkwijze van ANDERS 

• Je voelt je thuis in de ondernemerswereld 

• Je kunt goed netwerken en houdt ervan om nieuwe mensen te leren kennen 

• Spreken en enthousiasmeren zit in je 

• Je bent woonachtig in de regio Amstelland (Aalsmeer, Amstelveen of Uithoorn) 

• Een berg voldoening wanneer je ziet dat bedrijven zich gaan inzetten voor lokale noden 

• Je wordt onderdeel van een jonge, groeiende organisatie met impact in de regio 

• Je wordt gecoacht in de onderdelen waar jij ondersteuning bij nodig hebt 

 

Stuur een mail met je interesse naar amstelland@stichtinganders.nl t.a.v. Koen Persoon 

http://www.stichtinganders.nl/amstelland/
mailto:amstelland@stichtinganders.nl

