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Inleiding:
“Wat een jaar”. Een zin die we het afgelopen jaar allemaal wel een aantal keer hebben
uitgesproken. Het was namelijk ook een bewogen jaar. Ook voor ons. Maar naast uitdagingen
hebben we juist ook veel bijzondere kansen mogen benutten en juist te midden van alle rumoer
verder mogen bouwen aan onze beweging van geven in Nederland.
In dit verslag wil ik je kort meenemen door 2020 en door alle ontwikkelingen die we hebben
doorgemaakt als Stichting ANDERS NL.
Veel leesplezier gewenst.
Robert de Heer
Directeur
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Missie en werkwijze stichting ANDERS
Stichting ANDERS gelooft in de kracht van de samenleving en in de kracht van geven. Dit maken wij
waar door twee groepen in de samenleving bij elkaar te brengen met cohesie, omzien naar elkaar
en concrete ondersteuning als gevolg.
Heel concreet verbindt stichting ANDERS hulpvragen van de allerkwetsbaarsten in de samenleving
aan ondernemers die hiervoor in actie komen met hun eigen product, dienst of talent. Van de
kapperszaak die moeders van de voedselbank knipt, tot een loodgieter die een lekkage verhelpt.
En van een advocaat die iemand met een juridische casus helpt, tot een woonwinkel die ervoor
zorgt dat het hele gezin in een gezond bed slaapt.
Vervolgens dagen wij ook elke hulpontvanger uit om een goede daad door te geven aan een ander.
Want iedereen is van waarde. Dit noemen wij de Pay It Forward. Hulpvragers koken voor iemand
bij hen in de straat. Anderen helpen iemand met een verhuizing of worden ouders overblijfmoeder
op de school van hun kinderen.
Stichting ANDERS benut de enorme bereidheid en daadkracht van ondernemers om lokaal impact
te maken voor een doelgroep die het op eigen kracht even niet redt. Samen bouwen we zo aan
een beweging van geven en maken we Nederland nóg een stukje mooier.
De eerste stichting, Stichting ANDERS NL, is in 2015 opgericht in de regio Drechtsteden. Door het
succes van het concept in de regio Drechtsteden is het werk van ANDERS ook naar andere regio’s
gegroeid. Door deze ontwikkeling is Stichting ANDERS NL zich op haar landelijke taak gaan richten.
Vanuit deze landelijke stichting ondersteunen wij de lokale ANDERS stichtingen in hun duurzame
groei én realiseren we de opstart van nieuwe ANDERS stichtingen elders in het land. In dit verslag
namens Stichting ANDERS NL vertellen we over de landelijke activiteiten maar ook over de impact
van de lokale ANDERS stichtingen in 2020.

Stichting ANDERS NL

4

Jaarverslag 2020

Groeistrategie
In 2019 is er hard gewerkt aan een groeistrategie. Een strategie om de werkwijze van stichting
ANDERS ook te zien groeien richting nieuwe regio’s in het land. Hiervoor zijn trainingen ontwikkeld,
handboeken geschreven en een digitale toolkit klaargemaakt. Ook in 2020 zijn deze
werkzaamheden voortgezet zodat er een compleet pakket aan ondersteuning klaarlag voor
kandidaten die ANDERS in hun eigen regio wilden opbouwen.

Werving en selectie
Op verschillende wijze hebben we onze missie en vacature mogen delen. Een vacature om
initiatiefnemer voor van een nieuwe stichting ANDERS te worden. We hebben prachtige
kandidaten leren kennen en veel fijne koppen koffie gedronken. Uit deze gesprekken zijn twee hele
mooie kandidaten ontstaan. Bart Moret voor de regio Eindhoven en Bert Hoving voor de regio
Amstelland. Beide zijn in februari/maart in een oriëntatiefase gestart om toe te werken richting de
opstart van hun eigen stichting ANDERS. Beide heren hebben ook in 2020 hun eigen stichting
ANDERS weten op te richten.
Ook in de rest van het jaar is de vacature actief gebleven en hebben we verschillende mooie
gesprekken gevoerd met kandidaten. Zo zijn in de maand oktober nog twee kandidaten gestart in
de oriëntatiefase. Jolanda van Hoorne voor de regio Gorinchem en omstreken, en Heleen
Veenman voor de regio Foodvalley.

Regio’s
1. Drechtsteden
Het netwerk waar alles begon is het ANDERS netwerk in de Drechtsteden. Coördinator Caroline
heeft samen met haar collega, stagiaires en vrijwilligers hard gewerkt aan het werven, opvolgen en
verbinden van alle mooie hulpvragen die binnenkwamen. Ondanks dat 2020 het jaar was waar
corona een grote uitdaging creëerde zijn er meer hulpvragen dan ooit verbonden en kwamen er
ook tientallen nieuwe ondernemers bij in het netwerk.
In 2020 is er ook gewerkt aan de werving van een nieuw bestuur. Het werk van ANDERS
Drechtsteden hing formeel nog onder het bestuur van stichting ANDERS NL. Om de
verzelfstandiging ook echt vorm te geven is er een driekoppig bestuur gevonden die in oktober
formeel de handtekening onder de eigen akte mocht zetten.
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2. Rotterdam
In 2019 kwam het werk van ANDERS Rotterdam van de grond. Ook voor dit team was het doel om
in 2020 een lokaal bestuur te vinden en samen de stichting formeel te verzelfstandigen. In mei
2020 werd ook daar de akte getekend en was stichting ANDERS Rotterdam een feit. Het team in
Rotterdam heeft een mooie groei laten, samen met een enorme daadkracht en creativiteit in
coronatijd. Later mee over de initiatieven die vanuit ANDERS zijn opgestart in de coronacrisis.

3. Eindhoven
Sinds begin 2020 is er via initiatiefnemer Bart hard gewerkt aan de oprichting. Ook in Eindhoven
werd een bestuur gevormd, werden er fondsen geworven bij ondernemers, gemeenten en
fondsen, en kon de stichting in augustus 2020 officieel worden opgericht. Initiatiefnemer Bart is als
projectleider in dienst gekomen van de nieuwe stichting en heeft een mooie start gerealiseerd
door de eerste hulpvragen te werven, de eerste ondernemers met hun bereidheid te vangen en de
eerste samenwerkingen met lokale maatschappelijke partners vorm te geven.
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4. Amstelland
Ook in Amstelland is er gewerkt aan de opbouw van een nieuwe stichting ANDERS. Initiatiefnemer
Bert heeft hier het fundament gelegd voor het werk. De eerste fondsen en ondernemers hebben
zich aangesloten, de eerste hulpvragen zijn gematcht, en ook in Amstelland is in oktober de
stichting ANDERS Amstelland met een splinternieuw bestuur formeel opgericht.

5. Gorinchem en Foodvalley
Het is de missie van ANDERS NL om Nederland in te blijven groeien. Zo is er heel het jaar door
geworven om in contact te komen met nieuwe initiatiefnemers. Momenteel wordt er in zowel
Gorinchem (regio Gorinchem e.o.) en Veenendaal (regio Foodvalley) gewerkt aan de opstart van
een nieuwe lokale ANDERS stichting. We hopen en verwachten dat beide kandidaten in 2021 net
als hun voorgangers hun eigen ANDERS stichting kunnen oprichten voor ook in hun omgeving
lokale impact als gevolg.
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Ondersteuning
Het is een van de kerndoelen van stichting ANDERS NL om de lokale kandidaten en initiatiefnemers
te ondersteunen in hun groei en ontwikkeling. Dit doen we onder andere door:
Trainingen
Gedurende het jaar zijn er verschillende trainingen gegeven door oprichter Robert en collega Anna.
De onderwerpen waren onder andere: Projectplan schrijven, samenwerking met maatschappelijke
organisaties, partnerwerving, werving vrijwilligers en stagiaires. Ook was er een training voor
besturen waar alle lokale bestuursleden waren uitgenodigd.
Coaching
Elke kandidaat en initiatiefnemer wordt actief gecoacht door ANDERS NL. Deze rol is in 2020 vooral
vervuld door oprichter Robert. Tweewekelijks of maandelijks is er een persoonlijke afspraak of een
digitale meeting waarin de ontwikkelingen worden besproken.
Toolkit
Elke regio ontvangt een eigen digitale toolkit vol werkplannen, werkbeschrijvingen, documentatie,
materialen en meer. Een mooie database van informatie en concrete handvatten voor de lokale
netwerken en starters. Deze toolkit wordt gedurende het jaar aangevuld en geactualiseerd.
Ontzorgen
Om de lokale stichtingen zoveel mogelijk te helpen focussen op hun kerntaak ondersteunt
Stichting ANDERS NL de lokale stichtingen met support in de boekhouding, website, ICT,
administratie, HR, en meer.

Coronahulp
2020 was het jaar waarin de coronacrisis losbarstte. Uiteraard gaf dit uitdagingen richting de lokale
stichtingen. Hulpverleners kwamen minder over de vloer bij de doelgroep waardoor ook wij
minder hulpvragen konden ontvangen. Toch werden er juist ook in die tijd veel mooie initiatieven
geïnitieerd zoals aansluiting bij vrijwilligersinitiatieven, support bij voedsel uitgiftepunten,
ondersteuning bij een stiltecentrum bij een ziekenhuis. En meer.
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Het grootste coronaproject dat werd opgestart vanuit ANDERS was in Rotterdam. Stichting
ANDERS Rotterdam realiseerde samen met Stichting Present Rotterdam de Hulpkeuken010. Een
project waardoor in totaal 3975 maaltijden werden rondgebracht bij kwetsbare Rotterdammers.
De maaltijden werden gefinancierd door fondsen en particuliere donateurs en klaargemaakt door
restauranthouders die actief werden als partner van ANDERS Rotterdam. De maaltijden werden
thuisgebracht door vrijwilligers van stichting Present Rotterdam. Een bijzondere samenwerking die
in de eerste coronagolf een diepe indruk heeft achtergelaten bij de ontvangers, de bezorgers, de
restauranthouders, en bij onszelf.
www.hulpkeuken010.nl
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Wederopbouwers
Vanuit ANDERS NL ontstond midden in de coronacrisis het idee om vanuit de urgentie in het land
een nieuwe samenwerking te zoeken met ondernemers in het land. Project Wederopbouwers
werd geboren. Een nieuwe laagdrempelige manier voor nieuwe ondernemers in het land om zich
aan te melden en hun project of dienstverlening eenmalig aan te bieden aan kwetsbare mensen in
Nederland. Het project startte in de zomer en resulteerde eind 2020 in bijna 90 nieuwe
ondernemers die zich aanmeldde voor hulp voor de aller kwetsbaarsten. Alle inzet en aanbod
wordt ook in 2021 meegenomen en verder gematcht en ingezet. www.wederopbouwers.nl

Seminar
Sinds 2017 organiseert stichting ANDERS NL een jaarlijks seminar. De avond wordt ieder jaar goed
bezocht door voornamelijk ondernemers die zich willen laten inspireren door een bekende
spreker. De avond is tevens een fondsenwervende avond omdat elke stoel een prijskaartje heeft.
Ook in 2020 was er een prachtige spreker gevonden: Jos Burgers zou eind september een zaal
aanwezigen inspireren. Helaas moest de avond steeds verder beperkt worden door de stijgende
coronacijfers. Uiteindelijk moest de stekker uit de avond worden getrokken en hebben we de
avond tijdig moeten annuleren. De avond krijgt in 2021 alsnog een herkansing, ook weer met onze
spreker Jos Burgers.
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Jubileum
15 oktober was een bijzondere datum omdat stichting ANDERS NL formeel 5 jaar bestond die dag.
Het bestuur van ANDERS NL verraste de oprichter Robert met een geweldig filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=46ImsAeRPMQ&feature=emb_title
Een geweldig compliment aan iedereen die de afgelopen 5 jaar heeft meegewerkt aan de missie en
beweging van geven in Nederland.

Oranje Fonds Groeiprogramma
Sinds 2017 is ANDERS NL onderdeel van het groeiprogramma. In 2020 belandde stichting ANDERS
in het laatste onderdeel van het programma dat nog doorloopt tot medio 2021. Ook afgelopen jaar
heeft ANDERS genoten van verschillende vormen van training en begeleiding. Er waren
bijeenkomsten en sessies rondom relevante thema’s zoals governance, leiderschap en HRM. Naast
deze praktische ondersteuning was er ook opnieuw een belangrijke financiële impuls voor ANDERS
NL om de groeistrategie verder te ontwikkelen en realiseren.
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Cijfers 2020
We hebben, ondanks de uitdagingen in 2020, het jaar waarin corona uitbrak, toch een heel mooie
groei door mogen maken. Hierbij een korte opsomming van landelijke en lokale groei. Voor meer
details verwijzen we je graag naar de jaarverslagen van de lokale netwerken op hun website.
•

•
•
•
•

Stichting ANDERS Nederland groeide in 2020 van 1 stichting waar het werk van ANDERS
Rotterdam en ANDERS Drechtsteden nog onder vielen, naar 4 lokale ANDERS stichtingen
en 1 landelijke stichting ANDERS NL.
Stichting ANDERS Drechtsteden groeide in het aantal hulpvragen met 14% richting de 304
hulpvragen. Het aantal partners groeide met 15% naar 291 ondernemers in het netwerk.
Stichting ANDERS Rotterdam groeide in hun aantal hulpvragen met 79% richting de 206
hulpvragen. Het aantal partners groeide met 34% naar 147 ondernemers in het netwerk.
Stichting ANDERS Eindhoven ontving in 2020 hun eerste 21 hulpvragen en mocht de eerste
16 partners verwelkomen.
Stichting ANDERS Amstelland mocht na de opstart in het laatste kwartaal ook de tanden
zetten in de eerste hulpvragen en de eerste 16 ondernemers in het netwerk toevoegen.

Hierbij een korte samenvatting van alle cijfers in 2020 van de lokale ANDERS netwerken:
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Visie op 2021
We kijken, ondanks de uitdagingen met veel voldoening terug op 2020 omdat er bergen zijn
verzet. Maar ook kijken we met veel energie en moed vooruit naar alles wat 2021 ons zal bieden.
We kijken uit naar meer stabiliteit en impact bij de bestaande netwerken. Naar ontmoetingen met
nieuwe kandidaten en initiatiefnemers. Naar nieuwe afspraken bij de notaris omdat er een nieuwe
ANDERS netwerk worden opgericht. Naar nog meer ondernemers die bereid raken om mensen in
hun nood bij te staan. Naar nog meer hulpvragers die worden ondersteund in de fase van hun
leven waarin ze het meest kwetsbaar zijn. Naar een nóg mooier Nederland. Want geven maakt rijk.
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