
EEN WEEK BIJ
STICHTING ANDERS 

Een inkijkje in het werk...
Ben je nieuwsgierig naar het werk van stichting ANDERS? Bekijk hier een

overzicht van kerntaken en activiteiten die een vast onderdeel zijn van
een werkweek bij stichting ANDERS.

VRIJWILLIGERS
Je hebt contact met een groep

betrokken vrijwilligers en zet hen zo
goed mogelijk in om samen het

verschil te maken voor de hulpvragers.
Sommige vrijwilligers doen

huisbezoeken, anderen maken een
mooie foto of schrijven een verhaal. 

Je ontvangt hulpvragen in je mailbox.
De hulpvragen worden namens de

kwetsbare doelgroep en waar mogelijk
hun begeleider ingediend. Je screent de
informatie, stelt verdiepende vragen en   

gaat langs op huisbezoek om de
hulpvraag zo goed mogelijk te begrijpen 

HULPVRAGEN

Elke week neem je het initiatief om
nieuwe ondernemers te benaderen met
het werk van stichting ANDERS en nodig

je hen uit voor een partnerschap. Je
gaat langs bij de bedrijven en maakt hen

enthousiast om mee te doen.

PARTNER
WERVING

De kern van je werk is het verbinden van
de hulpvragen met de inzet van een

partner; een bedrijf uit je netwerk van
ondernemers. Dat vraagt om

zorgvuldige communicatie, afstemming
en planning. Het levert wekelijks

prachtige matches op voor de
doelgroep.

COÖRDINATIE

Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk
mensen betrokken raken en
meegenieten van het werk is

communicatie belangrijk. Je deelt
berichten op sociale media, schrijft

verhalen op de website en stuurt
nieuwsbrieven naar betrokkenen. 

COMMUNICATIESOCIALE
ORGANISATIES

Je hebt wekelijk contact met
maatschappelijke organisaties in de

regio. Je hebt contact over de
hulpvragen maar geeft ook presentaties
aan bijvoorbeeld sociale wijkteams of

nieuwe organisaties die je leert kennen.

ADMINISTRATIE
Het is belangrijk om een goede

administratie bij te houden. Zo hou je
een goed overzicht bij van alle
hulpvragen en alle betrokken

ondernemers. Zo zorg je ervoor dat je
een betrouwbare

samenwerkingspartner bent voor
iedereen waarmee je samenwerkt. 

 
www.stichtinganders.nl/initiatiefnemer

FINANCIËN
Een vast onderdeel van het werk is dat

je betrokken ondernemers ook
uitdaagt om het werk financieel te

ondersteunen. Daarnaast kan het dat
je fondsaavragen schrijft of mensen
enthousiasmeert om te doneren aan

het werk. Zo blijft de organisatie
financieel gezond. 


