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Voorwoord 

 

Amsterdam, januari 2021 

 

Beste lezer,  

Voor u ligt het 5-jarenplan van Stichting Samen is niet alleen (SINA). Met dit beleidsplan willen wij 

onze koers voor de komende vijf jaar laten zien. Hierin kunnen wij medewerkers, bestuursleden, 

belangstellende en samenwerkingspartners  laten zien wat onze ambities zijn en hoe wij de plannen 

voor de komende jaren willen realiseren.  

Stichting Samen is niet alleen zet zich in voor individuen en gezinnen die leven met een laag inkomen 

en hierdoor niet volledig kunnen deelnemen aan de maatschappij.  

Onze focus zal de komende tijd liggen op gerichte persoonlijke hulp op maat. Het toekomstig beleid 

geeft ruimte voor het verbeteren van bestaande projecten en mochten de projecten stabiel genoeg 

zijn, kunnen we nadenken over het opzetten van nieuwe projecten.  

Stichting SINA wil betekenisvol en onderscheidend blijven in het werk dat wij doen. Onze 

kernwaarden blijven hulp op maat, laagdrempelig, slagvaardig en werken op basis van vertrouwen. 

 

Jurre van de Kamp 

Directeur Stichting Samen is niet alleen  
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Hoofdstuk 1: Stichting Samen is niet alleen (SINA) 

1.1 Historie 

Stichting Samen is niet alleen is in 2012 opgericht door Jurre van de Kamp. Het begon als een 

eenmanszaak met een kleine subsidie vanuit de gemeente. Mede door zijn ervaring als 

medecoördinator van de voedselbank in Amsterdam Zuid kwam Jurre veel in aanraking met mensen 

in armoede. Hij merkte dat er al veel hulp was voor de doelgroep, maar dat deze vaak de tijd niet 

hadden, net niet aansloten of niet ‘gevonden’ werden. Zo is het maatjesproject ontstaan. Een op een 

hulp, hulp op maat, voor een onbepaalde tijd. Beginnen met een kleine hulpvraag, inspelen op de 

behoefte van de cliënt en beginnen met het werken aan vertrouwen. 

Inmiddels is de stichting uitgegroeid tot een organisatie met ruim 20 werknemers, 40 stagiaires en 7 

projecten en is een groot deel van de projecten stadsbreed. De projecten hebben allemaal 

betrekking op mensen in armoede en de verschillende problemen die daarbij komen kijken. Ons 

motto is en blijft: werken op basis van vertrouwen en hulp op maat! 

1.2 Doelstelling van de stichting 

Stichting Samen is niet alleen (SINA) zet zich in voor kwetsbare mensen in Amsterdam. Onze 

projectteams bieden ondersteuning op maat bij hulpvragen vanuit diverse leeftijdsgroepen met hun 

specifieke behoeftes. Al onze projecten zijn gericht op een verbetering in de kwaliteit van iemands 

leven. Thema’s die we aanpakken variëren van voorzieningen voor baby’s (Luierfonds), zwemles, 

muziekles of een sportabonnement voor kinderen, tot het bieden van praktische steun aan 

alleenstaanden, het vinden van een praktijkstage voor herintreders, en zorg voor ouderen.  

Het doel is om mensen op verschillende manieren beter inzicht te geven in hun eigen kunnen en het 

individu of gezin zelfredzamer te maken zodat zij (weer) deel uit kunnen maken van de 

participatiemaatschappij.  

Stichting SINA biedt ook stageplekken voor studenten om binnen één van onze maatjesprojecten 

praktijkervaring op te doen, gerelateerd aan hun opleiding (o.a. Social Work en Verpleegkunde). Op 

deze manier laat stichting SINA studenten kennis maken met de kwetsbaren in onze samenleving en 

draagt zo bij aan het opleiden van de social worker van de toekomst. 

1.3 Missie 

Stichting SINA wil mensen beter inzicht geven in hun eigen kunnen en het individu of gezin 

zelfredzamer maken om (weer) te kunnen participeren in de maatschappij. Om dit te bereiken 

komen we bij veel van onze projecten bij de mensen thuis en inventariseren wat er nodig is om deze 

mensen te ondersteunen.  

Wij richten ons hierbij op kwetsbare Amsterdammers die onder of nabij het sociale minimum leven. 

Onze projecten omvatten een breed palet aan hulpverlening en zijn onder te verdelen in: 
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 Projecten voor kinderen (o.a. bevorderen van sport- en cultuurparticipatie en het 

verschaffen van noodzakelijke spullen voor kinderen zoals fiets, bedden, bureaus, etc. ) 

 Projecten voor volwassenen (vooral maatjesprojecten) 

 Daarnaast organiseert de stichting diverse evenementen voor onze doelgroep, zoals de 

jaarlijks terugkerende Kerstmarkt. 

1.4 Visie 

Stichting SINA is een projectenorganisatie waarbij armoedebestrijding in de breedste zin des woord 

centraal staat in alle projecten. Armoedebestrijding in Amsterdam… het zou toch niet nodig hoeven 

zijn in zo’n welvarende stad. Het ultieme doel van SINA zou moeten zijn dat we ons op enig moment 

kunnen opheffen omdat onze projecten niet langer zinvol zijn. De realiteit laat echter zien dat we de 

laatste jaren alleen maar groeien in aantal projecten en medewerkers. Het opheffingsfeest van SINA 

laat nog even op zich wachten. 

 

Samen kunnen we de armoede in de stad aanpakken. We kunnen allerlei redenen bedenken en 

barrières opwerpen waarom het niet kan, maar we kunnen ook kijken naar mogelijkheden. Hiervoor 

is wel durf, moed en politieke wil voor nodig. Politici die hun kop uitsteken, bedrijven die hun 

maatschappelijke taak uitvoeren, burgers die solidair zijn, schuldeisers die meedenken en 

problematisch schulden aanpakken, etc.  

Voorlopig is dit nog een utopisch beeld. Daarom staan de ruim 20 medewerkers van SINA tot die tijd 

klaar in Amsterdamse wijken en buurten waar we het verschil kunnen maken. We brengen met onze 

projecten verlichting in het leven van Amsterdammers die leven onder de armoedegrens. We gaan 

naast hun staan en brengen ze alvast een eindje op weg. Om het taboe op hulp vragen te verkleinen 

en om hun zelfredzaamheid vergroten, zodat ze ons op termijn wellicht niet meer nodig hebben. 

Maar daarvoor hebben we eerst wat meer samenredzaamheid nodig! In onze contacten met politici, 

ambtenaren en publieke en private partners zullen we steeds onze verhalen blijven vertellen, net zo 

lang tot het niet meer nodig is… 

 

SINA heeft geen winstoogmerk. De stichting streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit 

blijkt uit het feit dat de stichting de met de werving behaalde opbrengsten volledig ten goede laat 

komen aan haar doelstelling. 
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Hoofdstuk 2: Analyse van Stichting Samen is niet alleen  
 

2.1 Organogram 
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2.2 Bestuur  

Het bestuur bestaat uit minimaal 3 bestuursleden, waarin familieleden geen meerderheid kunnen 

hebben. Op dit moment is er een 5-koppig bestuur. Beslissingen worden bij meerderheid van 

stemmen genomen. Bij het staken der stemmen is de stem van de voorzitter beslissend mits de 

voorzitter geen familielid is. 

Het bestuur komt vier maal per jaar bij elkaar om te vergaderen. Alle documenten die de stichting 

heeft met betrekking tot subsidieaanvragen en algemene zaken zijn voor het bestuur beschikbaar. 

De bestuurders van Stichting Samen is niet alleen ontvangen geen beloning voor hun 

werkzaamheden. Wel krijgen zij op kosten van de stichting één etentje per kalenderjaar. 

Momenteel hebben wij de volgende bestuursleden bij de stichting: 

 Marius Singels: Voorzitter 

 Nel Mocking: Penningmeester 

 Judith Scheepers-Remijers: Secretaris 

 Julie Teeken-Ostendorf: Algemeen bestuurslid 

 Gijbert Brunt: Algemeen bestuurslid 

2.3 Stagiaires/Vrijwilligers 

Stichting Samen is niet alleen werkt samen met de Hogeschool van Amsterdam, InHolland en het 

ROC en biedt studenten van de opleidingen Social Work en Verpleegkunde een stageplek. 

De omvang en de duur van de stage verschilt per project en per opleiding. Elke stagiair wordt 

begeleidt door een medewerker uit het vakgebied met minimaal een HBO-opleiding. Alle stagiaires 

sluiten een overeenkomst door middel van een bindend stagecontract. Zij krijgen voor hun stage 

geen vergoeding. Hier kan een uitzondering in gemaakt worden.  
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Hoofdstuk 3: Beschrijving projecten van stichting Samen is niet alleen  
 

3.1 Superintermediair 

Bij het project superintermediair fungeren de werknemers van het project als intermediair voor 

kinderen die graag willen sporten maar dit niet kunnen betalen. Dit doen wij in samenwerking met 

Jeugdfonds Sport en het Jongerencultuurfonds en/of door een beroep te doen op particulieren, 

bedrijven en verenigingen. Wij vragen hun uw kind te sponsoren voor minimaal een jaar zodat hij/zij 

mee kan doen aan buitenschoolse activiteiten of lid kan worden van een sportvereniging. Daarnaast 

kijken wij of het gezin gebruik maakt van de voorliggende voorzieningen en verwijzen wij ouders 

door naar interne projecten of externe organisaties. 

Doel van dit project is om de participatie bij buitenschoolse activiteiten te verhogen. 

Het project is voor alle kinderen die woonachtig zijn in  Amsterdam of de randgemeentes tussen de 2 

en 17 jaar. Er werken op dit moment 2,3 fte aan dit project.  

3.2 Huisbezoeken kwetsbare gezinnen 

Bij huisbezoeken kwetsbare gezinnen gaan wij op huisbezoek bij gezinnen die door tekort aan geld 

niet de basisvoorzieningen voor hun kinderen kunnen aanschaffen. Denk hierbij aan bedden, kasten, 

bureaus, fietsen, laptops en bijles. Wij gaan langs om te kijken of we de gezinnen in aanmerking 

komen voor een voorziening of dat er meer zaken spelen waar we ze bij kunnen helpen. Denk hierbij 

aan het aanvragen van gemeentelijke voorzieningen, schulden, problemen met huisvesting etc. Wij 

kijken waar we deze gezinnen zelf kunnen helpen en waar we ze kunnen doorverwijzen naar andere 

hulp. Voor dit project werken wij samen met het Nationaal Fonds Kinderhulp en Stichting Leergeld 

Amsterdam.  

Dit project is gericht op kinderen uit heel Amsterdam.  

Bij dit projecten werken momenteel 2,8 fte. Daarnaast zijn er 4 ZZP’ers betrokken die de 

huisbezoeken uitvoeren.  

3.3 Praktijkstage in Zuid 

Kort gezegd is het doel van Praktijkstage in Zuid om mensen met een grote afstand tot de 

arbeidsmarkt te activeren en in beweging te krijgen. Samen met de participatiecoach van het project 

gaat de deelnemer op zoek naar het hoogst haalbare op het gebied van (arbeids)participatie. Voor de 

één is dat vrijwilligerswerk, voor de ander een werkervaringsplek of betaald werk. 

De praktijkstage: 

 biedt werkervaringsplekken bij werkgevers, ondernemers en non-profit organisaties voor 
maximaal 6 maanden 
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 helpt deelnemers bij het vinden van passend vrijwilligerswerk als blijkt dat de stage nog een 
stap te ver is 

 speelt in op kansen en mogelijkheden bij de deelnemer enerzijds én het sociale gezicht van 
werkgevers anderzijds 

 is laagdrempelig en mede bedoeld om het zelfvertrouwen en eigenwaarde van de deelnemer 
een ‘boost’ te geven, om vanuit daar verder te bouwen 

 biedt in de persoon van een participatiecoach één aanspreekpunt voor deelnemer en 
werkgever 

 biedt een oriëntatie training (8 a 10 workshops met max. 8 deelnemers) bij aanvang van het 
traject 

 biedt sportlessen in een sportschool onder begeleiding van een professionele personal 
trainer gedurende 6 maanden 

Het grootste deel van de deelnemers wordt aangemeld door klantmanagers van Team Activering van 

Stadsdeel Zuid. Dit project is gebaseerd op persoonlijke aandacht en individueel maatwerk. Het 

streven is om stap voor stap vooruit te komen om zodoende te onderzoeken tot waar de 

mogelijkheden van de klant reiken. Wat is de hoogst haalbare participatie voor de klant?  

Op dit project zit momenteel 1,5 fte. 

3.4 Digimaat 

Digimaat is een traject waarbij studenten als maatjes worden gekoppeld aan ouderen die niet of 

weinig digitaal vaardig zijn. Samen stellen zij persoonlijke leerdoelen op en werken vervolgens in een 

tijdsbestek van 4 tot 6 maanden aan een verbetering van hun digitale vaardigheden. De tijdsduur is 

o.a. afhankelijk van het persoonlijke leerdoel en het niveau van de deelnemer. 

 

De doelstelling van het traject is: Amsterdammers, met name van 55+ met een laag inkomen, die 

digitaal niet voldoende vaardig zijn, ondersteunen en kennis laten maken met de digitale wereld 

door middel van het stellen van eigen leerdoelen. Dit willen we bereiken door studenten gemiddeld 

1 tot 2 uur per week bij de deelnemer thuis één op één begeleiding te laten geven en de deelnemer 

te laten werken aan zijn of haar persoonlijke digitale leerdoelen. 

De maatjes zijn Social Work studenten van verschillende onderwijsinstellingen. De deelnemers 

werken met hulp van hun maatje aan persoonlijke doelen op een laptop die ze in bruikleen krijgen 

voor de duur van 24 maanden.  

 

Dit project staat open voor deelnemers uit heel Amsterdam, maar de focus  ligt momenteel op de 

stadsdelen Noord, Zuidoost en Nieuw-West. Vanaf februari 2021 gaat Digimaat ook in Amsterdam 

Zuid van start.  

Op dit project zit momenteel 1,6 fte. 

3.5 Zorgmaat en Huisbezoeken 

Aanvankelijk gestart als twee losse projecten maar omdat ze dermate nauw met elkaar verbonden 

zijn, is vanaf 2020 ervoor gekozen om er één project van te maken.   
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Het project Zorgmaat heeft als doelstelling kwetsbare bewoners te begeleiden bij het oplossen van 

zorgen en problemen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen in hun eigen 

vertrouwde leefomgeving. Om dit te bereiken worden deelnemers gekoppeld aan een zorgmaatje 

(student HBO- of MBO Verpleegkunde of Social Work). De studenten lopen gedurende 20 weken 

stage bij zelfstandig wonende ouderen. Er wordt dan o.a. een zorgleefplan opgesteld.  

Het doel van de Huisbezoeken is het bereiken van de niet geziene kwetsbare bewoners. Door middel 

van deze huisbezoeken, krijgen we inzicht in de hulpvragen die leven bij de bewoners. Denk hierbij 

aan zorgvragen, armoedevraagstukken, eenzaamheid, lichamelijke of psychische klanten, sociaal 

isolement en gebreken aan de woning. Voor laatstgenoemde hulpvraag werken we nauw samen met 

woningbouwverenigingen. Een huisbezoek kan resulteren in een langer durend traject door er een 

zorgmaatje aan te koppelen.  

Na een succesvolle pilot in Buitenveldert wordt dit project vanaf 2020 uitgezet in heel Amsterdam 

Zuid.  

Op dit project werken momenteel 2,8 fte.  

3.6 Studentmaat 

Studentmaat is het eerste maatjesproject van Stichting SINA dat al vele jaren met succes wordt 

uitgevoerd  binnen het stadsdeel Zuid. Dit wordt het 8e jaar en alle hulpinstanties binnen Amsterdam 

Zuid zijn op de hoogte van ons aanbod. Team Activering van Stadsdeel Zuid levert cliënten aan, maar 

we merken dat er het laatste jaren ook veel cliënten via andere maatschappelijke instanties 

aangemeld worden.  

De maatjes bieden ondersteuning aan personen die op, onder of nabij de armoedegrens leven en 

hierdoor een grote afstand hebben tot de participatiemaatschappij. Vaak is isolatie en eenzaamheid 

een gevolg van de langdurige armoede en is er sprake van problemen op verschillende leefgebieden. 

Ze worden gekoppeld aan studenten Toegepaste Psychologie en Social Work. De studenten zullen 

door middel van  een coachingstraject op maat, wekelijks de deelnemers ondersteunen bij het 

aanpakken van hun problemen.  

Doel van het project is: 

● mensen hun eigenwaarde weer teruggeven 

● mensen zelfredzamer te maken 

● mensen weer deel uit te laten maken van de participatiemaatschappij 

● bieden van stages aan studenten en daarmee bijdragen aan het opleiden van de social 

worker van de toekomst 

 

De doelgroep bestaat uit alle personen (woonachtig in Amsterdam Zuid) boven de 18 jaar die 

beschikken over een beperkt netwerk, zich geïsoleerd voelen en/of een afstand hebben tot de 

participatiemaatschappij als gevolg van langdurige armoede, financiële problemen of sociaal- 

emotionele problemen. 

Op dit project zit momenteel 1 fte. 
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3.7 Luierfonds  

Luiers zijn voor mensen die een minimuminkomen hebben een hoge kostenpost. Door gebrek aan 

tijd is een aantal jaar geleden de luierdistributie via de centrale voedselbank gestopt. 

In samenwerking met de voedselbank hebben wij het luierfonds opgericht. Wij leveren hierbij elke 

maand luiers aan alle 13 uitgiftepunten van de voedselbank in Amsterdam. Zij verspreiden deze 

luiers onder klanten die kinderen hebben tussen de 0-4 jaar. 

3.8 Kerstmarkt 

Sinds 2018 organiseren wij in december een kerstmarkt voor klanten van de voedselbank Amsterdam 

en mensen die zijn aangesloten bij Stichting Samen is niet alleen (SINA).  

Op deze markt zijn de spullen die worden aangeboden allemaal gesponsord door lokale organisaties. 

Denk aan spullen van Rituals, Tony’s Chocolonely en andere organisaties die graag willen bijdrage. De 

bezoekers ontvangen een kaart waarmee ze langs kraampjes kunnen gaan om gratis spullen te 

ontvangen. De laatste editie waren er 46 kramen waar mensen iets konden krijgen.  

Doel van de markt is om de mensen een onvergetelijke dag te geven waarbij ze even alle ellende 

vergeten. Daarnaast krijgen ze uiteraard veel mooie spullen die ze anders niet zouden kunnen 

aanschaffen.  

Dit project is iets wat we jaarlijks gaan organiseren.  
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Hoofdstuk 4. De toekomst van Stichting Samen is niet alleen 
 

4.1. Swot-analyse 
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4.2 Ambities van Stichting Samen is niet alleen  

In de aankomende jaren zal de stichting zich gaan richten op het stabiliseren en perfectioneren van 

een aantal projecten. We willen de groei van deelnemers van de bestaande projecten in aantallen 

voortzetten. Ook kijken we naar mogelijke uitbreiding naar andere stadsdelen. De ambitie om te 

groeien met het opzetten van nieuwe projecten is er vooralsnog niet. 

Afgelopen jaar hebben we een professionaliseringsslag gemaakt op het gebied van de 

organisatiestructuur, aankomende tijd willen we de bedrijfsmatige kant verder inhoudelijk gaan 

vormgeven. Denk hierbij aan het professionaliseren van het personeelsbeleid en het inrichten van 

een kantoor waarin -post Corona- ontmoeten, uitwisseling en inspiratie centraal zullen staan. De 

verschuiving naar thuiswerken, ingezet door Corona, zal voor een deel blijvend zijn.  

Ook zullen we de werking van alle lopende projecten onder de loep nemen. Eén van onze nieuwe 

medewerkers zal per project gaan kijken naar de procesmatige inrichting binnen elk project en waar 

nodig verbeteringen aanbrengen. Dit zal een aantal maanden per project in beslag nemen met als 

doel om het werk wat we doen beter en efficiënter te kunnen uitvoeren.  

Wij verwachten de komende tijd, vooral door de huidige crisis,  een stijging in het aantal mensen en 

gezinnen die moeten leven met een laag inkomen. 

Omdat wij nu grotendeels afhankelijk zijn van gemeentelijke subsidies willen we ons ook meer gaan 

richten op andere vormen van financiering. Dit doen we door te beginnen met een overzicht van de 

sociale effecten per project. Hierdoor kunnen wij onze waarden beter in kaart brengen en dit 

gebruiken bij cofinanciering. Wij kijken hierbij niet alleen naar fondsen, maar ook naar samenwerking 

met bedrijven en  particuliere partners.  

Door het actief gebruik van social media willen we het bereik en de bekendheid van Stichting SINA 

vergroten. We hebben momenteel een vrijwilliger die ons social mediabeleid gaat vormgeven en een 

jaarplanning voor ons zal maken.  

We willen onze projecten efficiënter gaan inrichten zonder verlies van onze belangrijkste 

eigenschappen: slagvaardigheid, hulp op maat, op basis van vertrouwen en altijd met oog op een 

verbetering in de leefsituatie. 


