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		 Kansen en uitdagingen
Gemeente Amsterdam en de samenwerkende vermogensfondsen hebben sinds
2014 een samenwerkingsconvenant voor de maatschappelijke opgaven van de stad
om elkaar strategisch te versterken. De looptijd van het hernieuwde convenant is
van 2019 tot 2024. In deze update doet de Kerngroep Vermogensfondsen verslag
van wat het convenant de afgelopen twee jaar heeft opgeleverd - sinds de eerste
tussenrapportage uit 2019. Wat hebben de vermogensfondsen en de gemeente
Amsterdam samen tot stand gebracht? Wat waren de kansen en uitdagingen van
deze samenwerking? Hoe is in coronatijd het omvangrijke voedselproject tot stand
gekomen? En tenslotte, hoe kan deze opbrengst beide partijen inspireren voor de
volgende jaren?

		Inleiding
Het doel van de samenwerking tussen de gemeente en de vermogensfondsen is
kort gezegd om samen meer structurele ondersteuning te bieden aan kwetsbare
Amsterdammers. In de Kerngroep Vermogensfondsen voeren vertegenwoordigers
van de fondsen en de gemeente regelmatig overleg. Deze werkgroep fungeert als
aanjager van de samenwerking. De kerngroepleden wisselen onderling kennis uit,
verbinden waar nodig partijen met elkaar en organiseren themabijeenkomsten.
Fondsen kunnen met vragen over het lokale beleid een beroep doen op een
netwerk van contactpersonen binnen de gemeentelijke organisatie. Een contactpersoon van de fondsen bemiddelt tussen projecten en de verschillende
vermogensfondsen.
Het is niet altijd makkelijk om de samenwerking tussen gemeente en fondsen in
de praktijk vorm te geven, met name als het gaat om grotere projecten of meer
structurele financiering. Vrij naar Elschot: tussen droom en daad staan soms wetten
in de weg, en praktische bezwaren. Toch is het de afgelopen jaren een aantal
keer gelukt om een succesvolle samenwerking tot stand te brengen. Een mooi
voorbeeld is het voedselproject, waarin hulporganisaties, fondsen en gemeente in
coronatijd hun krachten hebben gebundeld. Samen hebben zij meer dan 10.000
kwetsbare Amsterdammers kunnen helpen met voedselpakketten en maaltijden.
Het voedselproject heeft dan ook een belangrijke plek gekregen in deze update.
Ook uit de andere verhalen komt duidelijk naar voren dat de samenwerking tussen
gemeente en fondsen steeds vaker leidt tot meer structurele ondersteuning
van waardevolle projecten. Gemeente en fondsen zijn duidelijk complementair;
op het moment dat zij elkaar echt vinden kunnen ze voor de Amsterdammer veel
meer betekenen.
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Het voedselproject: hulp voor de
meest kwetsbaren in de stad
Vanaf het begin van de coronatijd in maart 2020
hebben Amsterdammers in korte tijd tientallen
voedselinitiatieven opgezet voor de meest kwetsbare
mensen in de stad. Door snel te schakelen hebben
fondsen en maatschappelijke organisaties deze initiatieven
samengebracht in één groot voedselproject. Ook de
gemeente participeert in het project, dat al meer dan
10.000 mensen van voedsel heeft voorzien.
Maart 2020
Na de uitbraak van het coronavirus en de aankondiging van de eerste lockdown
nemen op veel plekken bewoners het initiatief om kwetsbare buurtgenoten te
helpen. De Haella Stichting schakelt snel en richt in maart 2020 meteen
Kleinecoronahulp op (www.kleinecoronahulp.nl). Aanvankelijk doen 2 fondsen
mee; Kleinecoronahulp groeit echter binnen een paar weken uit tot een samenwerkingsverband van 32 vermogensfondsen, 2 bedrijven en 2 particulieren. Alles
bij elkaar hebben zij tot nu toe 400 initiatieven gefinancierd, met name gericht
op eenzaamheid, ongedocumenteerden en voedselhulp.
Al vrij snel wordt duidelijk dat in het hele land, maar met name in Amsterdam, veel
initiatieven zijn die zich richten op voedselhulp. Op verzoek van Kleinecoronahulp en
een aantal andere fondsen – onder andere Kansfonds en RCOAK – doet de Radboud
Universiteit in de zomer van 2020 onderzoek naar deze voedselinitiatieven. Uit het
onderzoek komt naar voren dat in Amsterdam 75 procent van de voedselhulp gaat
naar ongedocumenteerden en verder naar mensen die buiten het toelatingsbeleid
van de Voedselbank vallen. De fondsen constateren dat het niet haalbaar en efficiënt
is om al die voedselinitiatieven in Amsterdam individueel te ondersteunen, zeker als
het aantal mensen dat een beroep doet op de voedselhulp steeds verder omhoog
gaat. Het ligt voor de hand om het voedsel centraal in te kopen en vervolgens te
distribueren over de stad. Zo wordt het voedselproject geboren, dat in totaal zo’n
10.000 Amsterdammers bereikt. Elise Kant, directeur van de Haella Stichting: “Een
unieke samenwerking, zeker vanuit de fondsen gezien. Niet alleen omdat zij normaal
gesproken geen noodhulp verstrekken en het initiatief voor uitvoering aan anderen
overlaten, maar ook vanwege de omvang. Het voedselproject voorzag het eerste
jaar 2 keer zoveel mensen van eten als de reguliere Voedselbank.”
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De fondsen vragen Human Aid Now om voor het voedselproject de centrale
inkoop op zich te nemen. Deze organisatie koopt namelijk al voor een aantal
initiatieven voedsel. Ook het Rode Kruis participeert in het voedselproject en deelt
elke week 7.000 boodschappenbonnen uit. De vermogensfondsen zorgen voor het
benodigde geld voor de voedselinitiatieven. Het Amsterdamse vermogensfonds
Stichting RCOAK speelt hier als grootste financier een belangrijke rol in. Het totale
budget van het voedelsproject voor 2020 en 2021 is € 1,6 miljoen. 64 procent
van het budget komt van de fondsen, 34 procent van de gemeente en 2 procent
van bedrijven en particulieren.

Oktober 2020
De Kerngroep Vermogensfondsen organiseert een digitale themabijeenkomst
over Armoede en Schuldhulpverlening, waarbij ook wethouder Moorman
aanwezig is. Elise Kant, tevens voorzitter van het Amsterdams Fondsen Overleg,
en Dominique Nientker van Human Aid Now houden tijdens de bijeenkomst een
presentatie over het voedselproject. Op dat moment zijn in de stad al 70 ‘informele
voedselinitiatieven’, waar zo’n 24.000 mensen gebruik van maken. De uitgifte van
voedsel concentreert zich vooral in de stadsdelen Noord, Zuidoost, Nieuw-West en
in iets mindere mate Oost. Natuurlijk is er in Amsterdam ook de Voedselbank, maar
ongedocumenteerden kunnen hier geen gebruik van maken. Bovendien voldoen
sommige aanvragers niet aan de toelatingseisen van de Voedselbank of is voor hen
de drempel te hoog, bijvoorbeeld uit schaamte. Het advies van de medewerkers
van de gemeente is om een brief te schrijven aan het College met het verzoek
om in het project te participeren. Zo wordt uiteindelijk ook de gemeente een van
de samenwerkingspartners in het voedselproject; door de inbreng van de lokale
overheid kan het project verder worden opgeschaald.

Februari 2021
Wethouder Moorman meldt de gemeenteraad in een brief dat zij 750.000 euro
beschikbaar stelt voor ondersteuning van de voedselinitiatieven. Van het geld gaat
in het eerste kwartaal 250.000 euro naar het Rode Kruis en 150.000 euro naar het
voedselproject dat Human Aid Now uitvoert met financiering van de betrokken
vermogensfondsen. Voor de ondersteuning vanuit de stadsdelen is nog 50.000
euro beschikbaar. De gemeente reserveert voor het tweede kwartaal van 2021 vast
300.000 euro. Het geld wordt volledig besteed aan de voedselverstrekking; het
project draait geheel op de enthousiaste inzet van vrijwilligers. Elise Kant: “Let wel:
deze vrijwilligers komen grotendeels uit de doelgroep zelf. Honderden mensen
die gewoon zeggen: dit kan niet, hier moeten we iets aan doen. Ik weet hoe het
voelt om in die situatie te zitten en ik kan het niet aanzien. Dit zorgt niet alleen voor
een enorme motivatie en inzet maar ook voor laagdrempeligheid. En dat is heel
belangrijk, juist voor mensen die de overheid niet vertrouwen.”
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‘Iedereen heeft recht op een
menswaardig bestaan’
Leila Azzam is een van de oprichters van stichting Carabic, die zich richt op de
zelfredzaamheid van vrouwen in Zuidoost. In maart 2020 begon Carabic ook
met voedselhulp. ‘Steeds meer mensen kregen problemen door corona. Veel
ongedocumenteerden en zzp’ers kwamen bijvoorbeeld zonder werk te zitten. Vanuit
een loods tegenover Ikea hielpen we op het hoogtepunt 1.500 mensen aan voedsel,
met veel hulp van onder andere taakstraffers en vrijwilligers uit de doelgroep zelf.
Iedereen heeft recht op een menswaardig bestaan. We waren natuurlijk heel blij met
de start van het voedselproject en de centrale inkoop door Human Aid Now. Op
een gegeven moment wisten we namelijk echt niet meer waar we het voedsel voor
de tasjes vandaan moesten halen. Het voedselproject heeft ons meer rust gegeven.
Nog steeds maken bij ons wekelijks 900 mensen gebruik van de voedselhulp.
Dit project is niet alleen zeer waardevol voor de doelgroep, maar ook voor onze
vrijwilligers. Zij vinden het heel fijn om zich op deze manier te kunnen inzetten.”
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Zomer 2021
Hoewel het er even op lijkt dat het voedselproject afgeschaald kan worden, blijft
de hulp nog steeds nodig voor mensen die nergens anders terecht kunnen. In een
nieuwe raadsbrief kondigt het College aan dat de gemeente ook in de tweede
helft van 2021 de voedselinitiatieven blijft ondersteunen. Voor deze ondersteuning
is 500.000 euro beschikbaar. In de eerste helft van het jaar hebben het Rode Kruis
en Human Aid Now ongeveer 17.000 mensen geholpen met voedselpakketten en
boodschappenbonnen. De samenwerkingspartners overleggen elke kwartaal over
de prognose en de verdeling van de kosten. Het Rode Kruis en Human Aid Now
hebben dagelijks afstemming over de praktijk. Het voedselproject bereikt mensen
met wie de gemeente vaak niet op een andere manier in contact komt. Daardoor
kunnen de vrijwilligers ze ook informeren over belangrijke onderwerpen zoals
vaccinatie of gemeentelijke voorzieningen. De inzet is er steeds op gericht
om mensen die wel gedocumenteerd zijn door te verwijzen naar andere vormen
van ondersteuning.

Vervolg in 2022
Ook in 2022 gaat het voedselproject door, zo blijkt uit de raadsbrief van eind
december. De gemeente draagt in de eerste helft van het jaar maximaal 800.000
euro bij aan de voedselinitiatieven. Sinds november verstrekken de hulporganisaties
wekelijks nog altijd 2.300 boodschappenbonnen en 1.500 voedselpakketten.
Betrokken partijen zullen per kwartaal opnieuw bekijken of de voedselhulp nog
nodig is en hoe deze moet worden georganiseerd. De gemeente zet de buurtteams
in om mensen waar mogelijk door te sturen naar reguliere hulp.
Nog steeds gaat het voornamelijk om een groep mensen die niet of nauwelijks
op een andere manier geholpen kan worden. De gemeente heeft namelijk geen
wettelijke plicht om mensen te helpen die in Nederland zijn zonder geldige
verblijfsdocumenten. Hoe essentieel de voedselhulp ook is, het blijft balanceren
tussen de humanitaire noodzaak en bestaande regelgeving. De papieren
werkelijkheid op het stadhuis botst nog weleens met de realiteit van mensen die
in de knel zitten. In het voedselproject is deze spanning soms duidelijk naar voren
gekomen, maar is ook bewezen dat het anders kan. Gemeente én fondsen kunnen
hier van leren voor toekomstige samenwerkingen.
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‘Op projectniveau kunnen we
snel schakelen’
Overal in de stad zijn initiatieven van bewonersgroepen en
kleine organisaties die wel een steuntje in de rug kunnen
gebruiken. Dankzij de nauwe samenwerking tussen de
vermogensfondsen en de gemeente lukt het steeds vaker
om waardevolle projecten te koppelen aan een van de
fondsen. “In deze samenwerking zit een grote potentie.”
“Als je in de stad een mooi initiatief tegenkomt, zoek je naar mogelijkheden
om dat te ondersteunen”, vertelt kerngroeplid Anna Veltkamp (stadsdeel West).
“Sommige initiatieven verbinden hele verschillende zaken met elkaar, bijvoorbeeld
armoedebestrijding én een werkplek voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.
Soms is dat lastig te financieren vanuit de overheid, omdat het onder verschillende
budgetten valt. Op zo’n moment is een fonds een beter alternatief. Het convenant
heeft er zeker toe bij gedragen dat de fondsen bij de gemeente meer op het
netvlies staan.”

Eenvoudig formulier
Gebiedscoördinator Petrina Groesbeek (Westerpark) heeft direct of via de
gebiedsmakelaars regelmatig contact met initiatiefnemers voor projecten in de
buurt. “Dit soort projecten zijn meestal gericht op kwetsbare bewoners, zoals
een stichting die zich richt op ondersteuning van alleenstaande moeders, een
kinderkledingbank of een organisatie die zich bezighoudt met empowerment van
vrouwen. Soms constateren we dat het goed is om mensen in contact te brengen
met een fonds, bijvoorbeeld als ze een professionaliseringsslag willen maken. Ik vul
dan samen met hen een eenvoudig formulier in waarin staat wat ze nodig hebben
en waarom. Vervolgens kijkt de contactpersoon van de fondsen ernaar en die weet
meestal wel waar iemand het beste een aanvraag kan indienen. In veel gevallen
worden de aanvragen wel gehonoreerd, zeker als zo’n fonds weet dat de gemeente
een project een warm hart toe draagt en al meebetaalt.”

‘Als je in de stad een mooi initiatief tegenkomt,
zoek je naar mogelijkheden om dat te ondersteunen.’
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Snel schakelen
Het instellen van een contactpersoon voor de vermogensfondsen is een uitvloeisel
van het convenant tussen de gemeente en de fondsen. Kerngroeplid Eric Rijnders
(Janivo Stichting) neemt deze rol sinds 4 jaar op zich. “Waar je elkaar kent en elkaar
kunt vinden, kun je vaak snel schakelen. Als een gebiedsmakelaar bijvoorbeeld
aanloopt tegen een schaakschool in de wijk kan de gemeente misschien eenmalig
een klein subsidie verstrekken. Ik kan dan kijken welke fondsen eventueel nog meer
interesse hebben om hier een meer structurele bijdrage aan te leveren. Dan heb ik
zo 3, 4 namen met wie zo’n schaakschool contact op kan nemen. Dat is nog geen
garantie dat het geld er komt, maar je hebt wel een antwoord. De ervaring leert dat
er meestal wel mogelijkheden zijn. Dat is winst die je samen kunt boeken.”
Rijnders weet in elk geval een paar voorbeelden van een succesvolle samenwerking.
“Op verzoek van de gemeente heb ik contact gelegd met fondsen die projecten
rond ouderenzorg financieren. Het resultaat is dat de gemeente co-financiers heeft
gevonden voor diverse kleinschalige oudereninitiatieven. Ter inspiratie krijgen ze
ook nog informatie over succesvolle ouderenprojecten elders in het land. Daarnaast
heb ik contact gelegd met een school in Amsterdam-Noord die wil bevorderen dat
leerlingen na schooltijd gaan bewegen en spelen in plaats van thuis of op straat
rond te hangen. Dit heeft geleid een concreet project van school, speeltuinwerk en
jeugdzorg, dat gefinancierd wordt door enkele fondsen én de gemeente.”

Op basis van vertrouwen
Anna Veltkamp is ervan overtuigd dat de samenwerking tussen de gemeente en de
fondsen grote potentie heeft. “Ik zou dit elke gemeente gunnen. Fondsen maken
dingen mogelijk die wij als gemeente alleen niet kunnen realiseren. Waar wij alles
moeten verantwoorden, kunnen fondsen veel meer werken op basis van vertrouwen.
Dat is heel waardevol. Vertrouwen is bijna nog belangrijker dan geld, zeker voor
beginnende of doorstartende stichtingen. Voor de stad is dit extreem waardevol,
zeker voor kwetsbare groepen die wij moeilijk kunnen bereiken. In sommige
gevallen is het echt van levensbelang.”
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Zoeken naar structurele
financiering voor projecten
De Weekendacademie en het Leefkringhuis zijn
belangrijke instellingen voor kwetsbare Amsterdammers.
De Kerngroep Vermogensfondsen heeft daarom de
afgelopen jaren gezocht naar mogelijkheden om deze
instellingen meer structureel te financieren. Deels is dat
gelukt, vertelt Carla Houben. Zij zat tot december 2020
namens de vermogensfondsen in de Kerngroep.

In 2019 wilde de Kerngroep Vermogensfondsen kijken naar een meer
structurele financiering voor de Weekendacademie en het Leefkringhuis. De
Weekendacademie ontwikkelt al sinds 2006 onder meer talentprogramma’s
voor kinderen en gezinscoaching. Het Leefkringhuis biedt ouders en kinderen
ondersteuning in de breedste zin van het woord en zo nodig zelfs noodopvang.
Carla Houben: “Met een duurzame financiering krijgen zij meer zekerheid en
kunnen ze meer vooruit plannen.”

Totaalbudget voorleggen
De afspraak met de Weekendacademie was dat deze een totaalbudget zou maken
voor de verschillende projecten en dat zou voorleggen aan de gemeente en de
fondsen voor een meerjarige, duurzame financiering. “We wilden dat alle betrokken
partijen zich voor 3 jaar zouden committeren. Enkele fondsen zagen echter zoveel
partijen aan tafel dat zij concludeerden dat hun bijdrage niet meer nodig was.
En de gemeente wilde zich niet langer committeren dan een jaar. De uitkomst
was dat een paar fondsen zich wel voor 3 jaar aan de Weekendacademie hebben
verbonden en daarbij gezegd hebben dat de organisatie het geld naar eigen inzicht
mocht inzetten op plekken waar ze het budget niet rond kregen. De rest van de
financiering is doorgegaan op de oude voet.”

‘Met een duurzame financiering krijgen zij meer
zekerheid en kunnen ze meer vooruit plannen.’
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Nauwe samenwerking
Bij het Leefkringhuis is het gelukt om de geldstromen structureel te verhogen.
“Een tijd lang zat de instelling in zwaar weer, omdat ze steeds net wat meer
uitgaven dan ze binnen kregen. Regelmatig klopte het Leefkringhuis aan bij de
fondsen om het tekort aan te vullen. Op termijn was dat natuurlijk niet houdbaar.
De gemeente heeft het jaarlijkse budget verhoogd en tegelijkertijd duidelijke
afspraken met het nieuwe bestuur gemaakt over afbakening van taken. De fondsen
zijn blijven doen wat ze al deden. Zo is in nauwe samenwerking tussen fondsen
en gemeente de financiering van het Leefkringhuis verduurzaamd.”

Energie in concrete projecten
Houben is ervan overtuigd dat de samenwerking meer vruchten kan afwerpen.
“Het belangrijk om energie te stoppen in concrete thema’s en projecten. Als we
het hebben over abstracte beleidsdoelen praten we te veel langs elkaar heen
en vinden we elkaar onvoldoende. Of het nu gaat om armoedebestrijding,
eenzaamheid van ouderen of jeugdprojecten: fondsen en gemeente hebben heel
veel raakvlakken. Juist omdat we regelmatig met elkaar om de tafel zitten, komen
projecten makkelijker van de grond. Ons gemeenschappelijke doel is en blijft
om maatschappelijke problemen op te lossen.”
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Vervolg
Gemeente Amsterdam en de samenwerkende vermogensfondsen hebben sinds
maart 2014 een samenwerkingsconvenant om elkaars inzet voor de maatschappelijke
opgaven van Amsterdam te versterken. Het convenant zette in op:
• Afstemming
• Consultatie
• Kennisdeling en verduurzaming van projecten
• Het delen van elkaars netwerken
De coronacrisis heeft de afgelopen jaren laten zien dat deze samenwerking en dit
partnerschap meer dan nodig zijn. Toch blijkt het elkaar goed kunnen vinden niet
altijd vanzelf te gaan en is het soms een uitdaging om elkaar als gemeente en
fondsen goed te verstaan.
Het samenwerkingsconvenant loopt af in maart 2024. De nieuwe bestuursperiode
die in het voorjaar van 2022 begint vormt een goede gelegenheid om de
samenwerking tussen gemeente en fondsen nog effectiever gestalte te geven.
Zodat nog meer Amsterdammers daarvan de vruchten kunnen plukken.

Kerngroep Vermogensfondsen
Bij het verschijnen van deze update bestaat de Kerngroep uit de volgende leden:
Elise Kant, voorzitter Landelijk Fondsen Overleg
Eric Rijnders, directeur Janivo Stichting
Hettie Politiek, voorzitter Kerngroep en programmamanager democratisering (gemeente Amsterdam)
Daniël Haveman, strategisch adviseur Sociaal Domein (gemeente Amsterdam)
Maria Skoula, secretaris/senior beleidsadviseur (gemeente Amsterdam)
Anna Veltkamp, projectleider democratisering (gemeente Amsterdam)
Stuur voor meer informatie een e-mail naar Maria Skoula, m.skoula@amsterdam.nl

Colofon
Deze update is gemaakt in opdracht van de Kerngroep Vermogensfondsen.
Uitgave: februari 2022
Tekst: Jeroen Kleijne
Foto’s: waar nodig vermeld
Vormgeving: Vorm de Stad
Druk: Koninklijke Van der Most
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tussen fondsen en gemeente de afgelopen jaren
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