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Inleiding	

Een achtbaan. Zo kunnen we 2021 wel aardig samenvatten. Heel Nederland heeft in een 
rollercoaster geleefd. Het was een jaar dat voor vele Nederlanders werd gedomineerd door corona 
en zorgen, maar tegelijkertijd ook voor onbeschrijfelijk veel gouden randjes zorgde. Het vergelijk 
met de achtbaan is daarin wel passend. Zo komt de een misselijk en de ander energiek naar buiten. 
 
Stichting ANDERS heeft een bijzondere, verbindende rol in de samenleving. Die rol komt helaas nog 
meer tot zijn recht in een tijd waarin armoede en problemen in de samenleving alleen maar 
toenemen. Nee, we hebben onszelf niet kunnen opheffen. We zijn samen met onze ondernemers 
nog hard nodig als verbinder in deze samenleving. Ik ben dankbaar voor hoe we die rol ook dit 
afgelopen jaar hebben mogen pakken. We mochten leren, veranderen, ontwikkelen en groeien.  
 
Met trots en dankbaarheid kijken we terug op 2021. Een jaar waarin vele mensen om de missie 
heen hebben gestaan. Van initiatiefnemers, tot bestuursleden, van fondsen tot gemeenten, en van 
vrijwilligers tot projectleiders. Een impactvol jaar, gedragen door een steeds groter wordende 
groep mensen die gelooft in deze beweging van geven. 
 
Met dit jaarverslag wil ik je, mede namens het bestuur van ANDERS NL, meenemen in de impact 
die we hebben gehad in 2021. Een werk waarin we, samen met zovelen, opnieuw Nederland een 
stukje mooier hebben mogen maken. 
 
Veel leesplezier gewenst. 
Robert de Heer 
Oprichter en directeur 
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Cijfers	

Laten we beginnen bij de cijfers. Maar dan wel met de afspraak dat we onszelf herinneren dat het 
om zoveel meer dan cijfers gaat. Dat elk van deze cijfers staat voor een gezicht en een verhaal. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Het is overduidelijk. Er is veel werk verzet en er is een significante groei gerealiseerd ten opzichte 
van 2020. Als we de cijfers vergelijken met die van 2020 kunnen we het volgende concluderen: 
 
 

 

 

  

39%  
groei aantal 
hulpvragen 

50%  
groei aantal 

matches 

26%  
groei aantal 
betrokken 

ondernemers 

21%  
groei aantal 
vrijwilligers 
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Stichting	ANDERS	Nederland	

Nieuwe	regio’s		

ANDERS Nederland heeft zichzelf ook afgelopen jaar weer meer op de kaart weten te zetten. Dit 
doen we natuurlijk voornamelijk door lokale impact bij de lokale ANDERS stichtingen te vergroten. 
Maar ook door op verschillende plekken in het land nieuwe ANDERS stichtingen op te starten en 
helpen groeien. Zo waren ook in 2021 Robert de Heer en Anna Tak verantwoordelijk voor de groei 
van het werk en is er samen met de lokale initiatiefnemers veel bereikt. In 2021 werd er in de 
volgende regio’s gebouwd aan een nieuw ANDERS netwerk: 

• Rivierenwaard 
In 2021 is er met initiatiefnemer Jolanda van Hoorne doorgebouwd aan een ANDERS netwerk 
voor de regio Gorinchem e.o. Uiteindelijk is besloten om het de regio Rivierenwaard te 
noemen. Deze regio omvat: Molenlanden, Gorinchem, Vijfherenlanden en Altena. Door de 
groeistappen die zijn gerealiseerd in 2021 kijken we uit naar de start van de stichting medio 
2022. 

• Den Haag 
Initiatiefnemer Dennis heeft vol energie gewerkt aan de opbouw van een ANDERS netwerk in 
Den Haag. Het bestuur kreeg vorm en het projectplan werd klaar gemaakt voor verzending. 
Daarnaast heeft Dennis hard gewerkt aan de opbouw van het ondernemersnetwerk, o.a. door 
middel van een lidmaatschap met BNI Den Haag. Een mooie ontwikkeling waardoor we ook 
voor Den Haag uitkijken naar de oprichting van de eigen stichting medio 2022. 

• Foodvalley 
Ook de regio Foodvalley heeft niet stilgestaan, ondanks dat we door corona hier wel een pauze 
knop hebben moeten indrukken. Door omstandigheden hebben we meer tijd moeten nemen 
voor de opbouw. We zijn blij met de verschillende enthousiaste mensen die zich hebben 
gemeld om mee te bouwen aan het netwerk in de Foodvalley en kijken uit naar de realisatie 
van de start van de stichting in 2022. 

• Mid-Fryslân 
In 2021 werden we verrast door twee enthousiaste initiatiefnemers, Peter en Adriënne, voor 
een ANDERS netwerk in Friesland. Na de verkoop van hun onderneming verhuisden ze naar het 
mooie Friesland om op een nieuwe manier van betekenis te zijn in de samenleving. Er wordt 
hard gewerkt aan de opbouw van de stichting en we kijken uit naar de oprichting en start van 
het werk in 2022. 

Naast deze concrete regio’s zijn we gedurende het jaar in contact geweest met verschillende 
kandidaten. Niet altijd leidde het tot de start van een oriëntatiefase, maar door de actieve werving 
en selectie van ANDERS Nederland leverde het ook kansen op voor onder andere de regio 
Nijmegen en Leiden: https://stichtinganders.nl/initiatiefnemer/. We bouwen hard door naar de 
landelijke dekking waar we in geloven en dagelijks onze mouwen voor opstropen. 
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Begeleiding	bestaande	regio’s	

Stichting ANDERS Nederland heeft de belangrijke opdracht om lokale stichtingen te begeleiden bij 
de opstart en groei. Dit doen we o.a. door het beschikbaar stellen van een digitale Toolkit, ICT-
oplossingen, ondersteuning bij boekhouding, PZ, marketing en werving en selectie. Daarnaast 
werden er ook dit jaar weer tal van trainingen georganiseerd zoals een training teamrollen en een 
training acquisitie in de ondernemerswereld. Ook waren er tientallen coaching sessies met 
initiatiefnemers, medewerkers en bestuurders. Ook werden er intervisie sessies opgestart rondom 
belangrijke vraagstukken. Zo kunnen we gezamenlijk, regio overstijgend leren hoe we nog beter 
onze missie tot zijn recht kunnen laten komen. 

Ook was er dit jaar voor het eerst een ANDERS NL dag en een trainingsdag. Dagen waarop vele 
collega’s bij elkaar kwamen om elkaar te ontmoeten, inspireren en samen te leren. Zo was er in 
juni een dag waarin we met elkaar leerden over DISC en elkaars gedrag en drijfveren, en was er in 
november een trainingsdag over het enthousiasmeren van ondernemers voor de missie. Kortom. 
Een jaar waarin we veel hebben geleerd en veel hebben mogen doorgeven aan elkaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Quote van ANDERS Eindhoven over de samenwerking met ANDERS NL: 
“ANDERS NL is als een oudere broer voor ANDERS Eindhoven. De band is sterk en soepel, alsof we 
uit hetzelfde nest komen. De ondersteuning van het bestuur en het team, in de vorm van advies, 
coaching, training en documentatie blijkt in de opstartfase essentieel en zeer nuttig. Dankbaar zijn 
we voor de ANDERS familie; jong gezin, waarin we veel leren van en steun bieden aan elkaar!” 
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Seminar	

De telleurstelling was in 2020 groot toen het jaarlijkse seminar niet door kon gaan door corona. Dit 
jaar was het geluk wel aan onze zijde. De maatregelen waren nog nét ruim genoeg om de zaal in 
het van der Valk Hotel in Ridderkerk te vullen. Ruim 150 bezoekers, waaronder ook veel partners 
en stakeholders kwamen op het event af waar Jos Burgers de spreker was. Jos is een bekende en 
ervaren spreker op gebied van management en marketing en kwam voor welgeteld €0,- spreken. 
Hij ondersteunt onze missie en wilde graag bijdragen aan het werk. Doordat de aanwezigen 
allemaal een kaartje hadden gekocht, én er vele mensen thuis via de livestream meekeken, werd 
er een mooi bedrag opgehaald voor het werk van ANDERS. Het is een manier voor ons om te laten 
zien dat we ondernemend zijn en ook alles in staat willen stellen om het werk financieel gezond te 
laten groeien. Naast de verkoop van de kaarten leverde de avond ook verschillende donaties, 
aanmeldingen voor partnerschap en vernieuwde relaties op binnen ons netwerk. Met andere 
woorden: een knaller van een avond. 

 

 

 

	

	

Koninklijke	erkenning	

Afgelopen 30 juni was een bijzondere dag. Het was de dag dat we als Stichting ANDERS Nederland 
namens Koning Willem Alexander en Koningin Maxima een erkenning ontvingen voor ons concept 
en de groeistrategie. Deze uitreiking vond plaats aan het einde van het vierjarig groeiprogramma 
van het Oranje Fonds waar stichting ANDERS NL aan heeft deelgenomen. Het fonds is een 
belangrijke aanmoediging geweest voor de groei en ontwikkeling van het werk en zal ook de 
komende jaren actief betrokken blijven bij de ontwikkelingen en groei van stichting ANDERS 
Nederland. Het hele persbericht is te lezen op de website van ANDERS: 
https://stichtinganders.nl/nieuws/koningspaar-reikt-groeicertificaat-uit-aan-stichting-anders/ 

	
	

 
- Project werkende armen start 
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Project	Werkende	Armen	

We zijn als stichting niet de club die zichzelf elke twee jaar opnieuw wil uitvinden. We weten 
namelijk precies waar we goed in zijn. Tegelijkertijd willen we wel vernieuwen en slimmer werken. 
We stelden onszelf daarom ook de vraag “waar bevindt de hulpvrager zich”. In veel gevallen 
ontmoeten we namelijk de hulpvrager via het sociaal wijkteam, de voedselbank of andere 
maatschappelijke instantie. Tegelijkertijd kwamen we tot het besef dat een belangrijk deel van de 
groep hulpvragers ook een baan heeft, maar toch in armoede leeft. Het gaat om de doelgroep 
werkende armen, een groep die zeker 220.000 mensen in Nederland telt. Om die reden zijn we 
eind 2021 gestart met het project “Werkende Armen”. Een project waarmee we samen met grote 
werkgevers op zoek gaan naar de hulpvragen van hun kwetsbare medewerkers. Dit project zag het 
leven door de steun van onder andere het Oranje Fonds. We kijken uit naar de impact die we met 
dit project in 2022 mogen realiseren. 

 

	
Publiciteit	en	delen	van	GROEI	

We vinden het belangrijk om al die rijkdom, die verhalen over verbinding en naastenliefde te delen 
met de wereld. Dat doen we actief op sociale media, website en regelmatig in magazines en 
kranten. Dat goud moet je namelijk niet oppotten maar uitdelen. Rond de afsluiting van het 
Groeiprogramma van het Oranje Fonds werden we uitgenodigd om deel te nemen aan hun 
Podcast over Groei. Een mooi gesprek over experimenteren, groei & impact. Luister het hier terug. 
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Lokale	ANDERS	stichtingen	

Graag delen we met jullie een aantal highlight van de lokale ANDERS stichtingen. Bekijk vooral ook 
de resultaten in hun eigen visuele jaarverslagen: 

Drechtsteden https://create.piktochart.com/embed/58143827-anders-impact-drechtsteden-2021 

Rotterdam: https://create.piktochart.com/embed/57918084-anders-impact-rotterdam-2021 

Eindhoven: https://create.piktochart.com/embed/57767247-anders-impact-eindhoven-2021 

Amstelland: https://create.piktochart.com/embed/58128380-anders-impact-amstelland-2021 
 

1.	Drechtsteden	

Ook ons oudste netwerk, stichting ANDERS Drechtsteden heeft grote stappen gemaakt dit jaar. Zo 
kwam er versterking in het team via Anja in de rol voor coördinator waardoor ze nog meer 
slagkracht kregen. Verder zijn ze afgelopen jaar verhuisd naar een nieuwe werkplek in Dordrecht 
waar ze op een locatie werken waar ook andere maatschappelijke initiatieven huisvesten. Dit 
typeert het team van ANDERS Drechtsteden, want samenwerken voor gezamenlijke impact kunnen 
ze als de beste. 

Daarnaast was 2021 een bijzonder jaar omdat ze voor het eerst als zelfstandige stichting, los van 
ANDERS NL hebben geopereerd. Ook hebben ze hun eerste eigen partnerbijeenkomsten 
georganiseerd. Het werden uiteindelijk minibijeenkomsten om binnen de maatregelen toch steeds 
een kleine groep ondernemers te ontmoeten en inspireren.  

Het meest trots zijn ze natuurlijk op alle persoonlijke impact die ze door de inzet van hun 
ondernemers hebben gerealiseerd. Neem bijvoorbeeld dit bericht dat ze ontvingen van begeleider 
Erna van Jeugdteams ZHZ: “Ik wil benadrukken hoe jullie werkwijze in onze gezinnen, perspectief, 
hoop en nieuwe kansen biedt, die op vele terreinen van vitaal, groot belang zijn en een enorme 
positieve uitwerking hebben.”  
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2.	Rotterdam	

Rotterdam. De armoedehoofdstad van Nederland, maar ook de stad met een gigantische 
hoeveelheid daadkracht en ondernemerstalent. Stichting ANDERS Rotterdam wist deze wereld ook 
in 2021 krachtig met elkaar te verbinden. Het team, geleid door Anna Tak wist ook dit jaar uit te 
breiden. Zo kwamen Luciënne, Jacoline en Jarnik samen met verschillende stagiaires het team 
versterken. 
 
Het team in Rotterdam is altijd aan het zoeken naar nieuwe kansen om de stad nog mooier te 
maken. Zo wisten ze in 2021, te midden van alle coronaperikelen een grote Rotterdamse Sociale 
Tandartsdag te organiseren. Een project waarin ze, in samenwerking met FBNR, stichting Present 
Rotterdam 32 tandartsen konden inzetten die in totaal 189 Rotterdammers met acute pijnklachten 
wisten te helpen.  

Het mooie is dat ANDERS Rotterdam door de inzet ook van grote waarde is voor de betrokken 
ondernemers in het netwerk. Geven maakt namelijk rijk. Dit werd ook weer eens duidelijk via de 
mooie quote die ze ontvangen van ondernemer Robert Trimbos van businessclub Business Open: 
“Ik wil jullie bedanken dat jullie zijn aangesloten bij onze businessclub. Veel ondernemers vinden het 
heel fijn om iets voor anderen te kunnen betekenen. En jullie zijn daar de oplossing voor! Dus dank 
Stichting ANDERS Rotterdam 😀”	
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3.	Eindhoven	

Eindhoven maakt afgelopen jaar hun eerste volle jaar mee. Er is ongelofelijk hard gewerkt door 
projectleider Bart en zijn team vrijwilliger en bestuur. Het leverde niet alleen een volle agenda op 
maar ook veel resultaat.  

2021 werd het jaar van hun doorbraak. Met ruim 80 hulpvragen toonden ze aan dat ze voorzien in 
een behoefte. Deze beweging van geven is goed op gang gekomen in Eindhoven. Door de 
toekenning van de subsidie Versterken Sociale Basis door de Gemeente Eindhoven en de 
toekenning van de 2e termijn door Oranje Fonds is de verdere groei geborgd. Het team kan 
opschalen; vele ondernemers verbinden met hulpvragen van zeer kwetsbare stadsgenoten! Via 
diverse kanalen werken ze aan naamsbekendheid. Zo werden ze o.a. in de glossy Eindhoven 
Business uitgelicht. 

Een van de vele Eindhovense verhalen: 
“Jolande ontmoetten we in haar pas toegekende woning, na jaren in een instelling gewoond te 
hebben. Leuke woning, helemaal leeg. Jolande ziet zonder hulp, middelen en mensen, geen kans om 
het bewoonbaar te maken. Via ANDERS Eindhoven komen ondernemers in actie en leveren 
muurverf en een laminaatvloer, met ondervloer en plinten. Een paar bekwame vrijwilligers leggen 
de vloer in een hele lange werkdag! Jolanda's reactie als 't klaar is: "Heel mooi en boven 
verwachting. Wel gehoopt maar niet verwacht dat het zo zou worden. Ze hebben met z'n vieren 
vakwerk geleverd en alles was super goed op elkaar afgestemd. Ben hun maar ook ANDERS 
Eindhoven zeer dankbaar. Aardige mensen." 
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Amstelland	

ANDERS Amstelland is de jongste telg van de ANDERS familie. Ook dit netwerk heeft in 2021 een 
belangrijke ontwikkeling doorgemaakt. Zo werden er nieuwe samenwerkingen met gemeenten 
gerealiseerd, leerden ze het lokale maatschappelijk veld goed kennen, werd de eerste groep 
ondernemers partner en ook ingezet bij hulpvragen, én kwam er een wisseling in de dagelijkse 
uitvoering. Bert, stond als initiatiefnemer aan de wieg van het werk van ANDERS in Amstelland, 
maar door zijn stapje terug in uren kon er een stap vooruit worden gezet door Koen die eind 2021 
aan de slag ging als nieuwe kartrekker in de regio. Een mooie ontwikkeling die de prille start van 
het werk een nieuwe boost zal geven. We kijken, samen met hun vrijwilligers en ondernemers uit 
naar de doorontwikkeling van de regio in 2022. 

Hulpverleners zijn blij met de samenwerking: “Bedankt voor de snelle inzet en de samenwerking! 
Mooi een-tweetje. De hulpvrager is heel blij met de hulp en alles is geregeld zoals afgesproken. Een 
goed geslaagde hulpvraag!” 

Hulpvragers voelen zich eindelijk weer thuis: “Heel erg bedankt voor alle mooie meubelen. Ik zal 
jullie vriendelijkheid nooit vergeten, ik voel mij eindelijk thuis.” 
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Van	schaarste	naar	kansen	

Het was een jaar met veel om te vieren, maar ook een jaar met uitdagingen. Door corona liepen 
sommige projecten of opstart van regio’s vertraging op. Begrijpelijk ook. Maar wel een lastig jaar 
omdat stichting ANDERS NL voor het eerst in de geschiedenis zelfstandig moest opereren, zonder 
financiële dekking van opgebouwde bijdragen vanuit lokale ANDERS stichtingen. De touwtjes 
waren eind 2020 doorgeknipt. Een leerzaam jaar maar ook een waar we in Q3 de steun hebben 
gezocht van verschillende fondsen om ons door deze fase heen te trekken. De steun kwam en 
daardoor hebben we ook met veel energie en gezondheid 2021 kunnen afsluiten. We zijn 
dankbaar voor alle fondsen, ondernemers en ondersteuners die met ons geloven in de missie en 
onze ambitie voor de toekomst. 
 
Dit werk is wat ons betreft namelijk nog maar net begonnen. We kijken dan ook uit naar alle 
nieuwe stichtingen en al dat nieuwe lokale werk dat we mogen helpen opstarten. Die kans, dat 
goud zit in de grond, en we genieten ervan om het met alle medestanders naar boven te krijgen en 
het te laten schitteren. 

Tegelijkertijd willen we niet alleen achteromkijken, maar ook vooruit. Zo zijn bijvoorbeeld de 
volgende doelen geformuleerd voor 2022: 

• Stabiliseren en verder helpen groeien van de bestaande stichtingen 
• Professionalisering van de organisatie door middel van nieuwe trainingen en intervisie 
• Drie nieuwe ANDERS stichting oprichten in 2022 
• Drie nieuwe regio’s in de oriëntatiefase eind 2022 
• Communicatiecampagne ontwikkelen voor werving initiatiefnemers 
• Meer samenwerking met gemeenten voor de opstart van nieuwe regio’s 
• Een succesvol pilotproject “Werkende Armen” met doorstart mogelijkheden voor 2023 
• Financieel verder zelfvoorzienend groeien door middel van afdrachten lokale stichtingen 

 

Tot	slot	

Voor de financiële rapportage verwijzen we u graag naar onze jaarrekening op 
www.stichtinganders.nl/anbi.  

 


