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INLEIDING 

 
Hebben en Houwen (hierna de H&H) is als eerste kledingbank in Amsterdam sinds 2017 gevestigd 

in Amsterdam-Noord. Zowel leden van de voedselbank Amsterdam als andere Amsterdammers 

die onvoldoende besteedbaar inkomen hebben, worden inmiddels door 55 organisaties 

doorverwezen en kunnen hier terecht voor gratis kleding. Met het Onderbroekenfonds zijn we 

instaat om klanten nieuw ondergoed en pyjama’s aan te kunnen bieden.  

 

Als gevolg van de maatschappelijke en economische ontwikkelingen is het aantal mensen dat 

rond de armoedegrens leeft de afgelopen jaren enorm gegroeid. De coronacrisis heeft dit proces 

verder versterkt. Met name kwetsbare groepen zoals alleenstaanden, ouderen, eenoudergezinnen 

met kinderen en tieners, daklozen en in 2021 ook ongedocumenteerden voelen die impact. 

In 2021 is het aantal huishoudens (volwassenen en kinderen) geholpen door H&H bijna 

verdubbeld ten opzichte van voorgaande jaren, ondanks de 4 maanden van lockdown. In totaal 

zijn 1187 huishoudens verwezen voor zowel een set zomer- als een set winterkleding. In totaal 

gaat het om 12.218 kledingstukken.   

 

Ondanks de zware impact van de hernieuwde lockdown in 2021 zal de H&H zich ook in 2022 

inzetten voor de geschetste kerndoelstelling: door eigentijdse kleding acceptatie van minima te 

bevorderen. Dit is mede mogelijk dankzij de inzet van vrijwilligers, bestuur en één parttime 

betaalde kracht en door de onverminderde financiële steun van fondsen, gemeente en bedrijven. 

 

In dit jaarverslag komen de belangrijkste activiteiten en resultaten van het afgelopen jaar aan bod 

(hoofdstuk 2). In hoofdstuk 5 treft u de financiële verantwoording aan.  

In hoofdstuk 1 staan we stil bij de aanpassingen of koerswijzingen die in 2021 ingezet zijn ten 

opzichte van het opgestelde Projectplan 2020-2022. Aan de orde komen ook de verdere 

professionalisering van de organisatie en communicatie (hoofdstuk 3 en 4). 
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1. KLEDINGBANK 
 

1.1 Doelstelling, missie en visie:  
De primaire missie van de H&H is armoedebestrijding: Amsterdammers met de laagste inkomens 

die in stille armoede leven ondersteunen. Voor een uitgebreide beschrijving van deze groep en het 

hoe en waarom van de kledingbank verwijzen we naar het Projectplan 2020-2022. 

 
Kerndoelstelling:  
Door middel van het gratis verstrekken van eigentijdse kleding, accessoires, schoeisel en 

woontextiel, wil de H&H bijdragen aan het dichten van het gat in de portemonnee en het gevoel 

van sociale acceptatie van minima.  

Daarnaast biedt de H&H kansen en ontwikkelingsmogelijkheden voor mensen uit de stille 

armoede-groep via arbeids- en vrijwilligersplaatsen en door het opzetten van projecten.  

 
Signaleringsfunctie:  
Door de contacten die de H&H heeft opgebouwd in Amsterdam, blijkt de organisatie een 

belangrijke rol te spelen in het signaleren van armoede en aanverwante problematiek zoals 

eenzaamheid en laaggeletterdheid. 

 

In de doelstellingen zoals door H&H opgesteld hebben geen fundamentele wijzigingen 

plaatsgevonden. Wel zijn er verschuivingen opgetreden, waarbij in toenemende mate de rol van 

de H&H binnen het netwerk van organisaties in zowel Noord als de stad Amsterdam uitgebreid 

onderzocht is.  

 

In 2021 is verkend of de doelstelling versterkt kon worden door middel van samenwerking met de 

belangrijkste gesprekspartners van het al in 2020 door de kledingbank geïnitieerde plan rond een 

Sociaal Warenhuis. (zie 3.1).  

 

Gebleken is dat H&H meer kan betekenen in het signaleren en doorverwijzen. Mensen die in 

armoede leven komen door de chronische stress in een overlevingsmodus terecht. Recent 

onderzoek wijst steeds meer uit dat alleen een directe aanpak om de problemen te verminderen 

helpt. De H&H gaat deze groep die voor directe hulp komt, ook gerichter doorverwijzen naar 

andere hulpverleners. Hiervoor is een intensivering van de samenwerking nodig met de speciaal 

voor dit doel in het leven geroepen Buurtteams en het Sociaal Warenhuis.   

De stedelijke hulpverlening is door recente herstructurering ingrijpend gewijzigd. Buurtteams zijn in 

het leven geroepen met een overkoepelende functie, waarin alle relevante hulporganisaties 

vertegenwoordigd zijn. Dit vraagt om vernieuwde inzet met betrekking tot samenwerking en 

communicatie met deze Buurtteams (zie 3.3).  
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1.2 Opzet en werkwijze Kledingbank 

 
Winkel en magazijn 
De kernactiviteit van de H&H is de kledingbank. Een actief inzamelbeleid betekent werving van 

kwalitatief goede kleding, schoenen, textiel van particulieren, bedrijven en winkeliers. Ook 

particulieren brengen hun spullen naar de winkel. Partijen nieuwe kleding van bedrijven worden 

opgehaald door de H&H. Ook in 2021 is het aanbod nog steeds groot geweest, vanuit de behoefte 

aan een goed doel te schenken.  

 

Uitgifte vindt plaats via de huidige winkel in de Banne. Met een oppervlakte van 200 m2 zijn in 

verschillende ruimtes dames-, heren-, kinderkleding en schoenen opgesteld. In de centrale hal zijn 

woontextiel, nachtgoed en jassen te vinden. Tevens is er een extra uitgebreid assortiment in grote 

maten. De winkel is op woensdag en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur open (behalve in de 

schoolvakanties). 

 

Het magazijn in Weesp (300 m2) is maandag en donderdag van 10.00 tot 16.00 uur geopend. In 

het magazijn wordt de kleding opgeslagen en gesorteerd op kwaliteit, maat en seizoen voor de 

diverse afdelingen. Kleding voor de zomer gaat in de winter naar de externe opslag en andersom. 

Dat vraagt het nodige vervoer. Sommige kleding is onbruikbaar, van bepaalde kleding is er te veel, 

van andere te weinig. Zo is er gebrek aan goed ondergoed en pyjama’s, dat vraagt om 

specifiekere inzet en werving (zie ook Onderbroekenfonds). 

Er is veel aandacht geschonken aan het vinden van een nieuwe winkellocatie, aangezien in 

oktober 2022 het huidige winkelpand dat in tijdelijke bruikleen was, tegen de vlakte gaat. Een 

geschikte vervangende winkelruimte is niet gevonden, waardoor er sprake is van een 

huisvestingscrisis. Het magazijn in Weesp is ook op antikraak basis en dus op termijn onzeker (zie 

3.2 met betrekking tot mogelijke oplossingen) 
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Verwijzers 
Mensen die lid zijn van de Voedselbank in Amsterdam kunnen lid worden van de H&H op vertoon 

van een geldige voedselbankpas en een geldig identiteitsbewijs.  

Een groot deel van de klanten komt via de voedselbanken uit de hele stad (621 van de 1187 

doorverwezen huishoudens). 

 

Ook andere Amsterdammers kunnen terecht via een verwijzing van een intermediair. Het aantal 

doorverwijzende organisaties die deel uit maken van de Sociale Kaart van Amsterdam is het 

afgelopen jaar gegroeid van 34 naar 55 organisaties. Ook COA's sturen in toenemende mate 

ongedocumenteerden door. De H&H screent mensen niet op inkomen maar vertrouwt op het 

advies van de verwijzer. Naast de leden van de voedselbank zijn 566 huishoudens verwezen.   

De indicaties van de voedselbanken die eerder via hun vrijwilligers gebeurde, is verder 

geprofessionaliseerd en overgenomen door maatschappelijk werk. Daarnaast zijn de Buurtteams 

in het leven geroepen voor gecompliceerdere multiproblematiek. Dit biedt de H&H de mogelijkheid 

direct met alle hulpverleners in de wijk contact te leggen, maar vraagt wel vernieuwde inzet om 

aan te sluiten bij de gewijzigde organisatie.  

 

Klantenregistratie 
Het afgelopen jaar is veel te doen geweest rondom de registratie. Veel pasjes van de voedselbank 

bleken verlopen te zijn en er is een herzieningsronde geweest om te kijken of mensen nog wel in 

aanmerking kwamen voor de voedselbank. Ook de gewijzigde organisatiestructuur van onder 

meer de Buurtteams vragen om een aangepast registratiesysteem. 

Vooral op het gebied van ICT is in 2021 flink ingezet. Er is gewerkt aan een digitaal 

verwijsformulier, met een geautomatiseerd klantenbestand ter vervanging van de oude 

klantenkaarten. Daarin zijn de nodige registratiegegevens opgenomen, waarbij vooral de AVG 

(privacywetgeving) in acht genomen is.   

 

Klanten  
Klanten met verwijzing mogen twee keer per jaar in de winkel 

langskomen ten behoeve van een winter- en een 

zomergarderobe. Ook mensen die aankloppen zonder geldige 

ID/status kunnen terecht met een zorgpas-identificatie, of met 

een verwijzer die dan dient mee te komen naar de afspraak. 

Vaak gaat dit om kwetsbare groepen; uit de psychiatrie, 

begeleid wonen, verslavingszorg, daklozen en mensen zonder 

verblijfsdocument. 

De H&H werkt op afspraak, maar in 30% van de gevallen komen 

klanten niet opdagen. Daarmee wordt inzet verspild. De 

gegeven waarschuwingen via app hebben onvoldoende effect.  

Blijkbaar is de drempel om te komen, door schaamte of andere 

redenen te hoog. Daarom behoeft de aanmeldprocedure 

verbetering. Onderzocht wordt ook of een gewijzigd 

uitgiftemodel hierin een rol kan spelen (zie 3.2).  
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1.3 Impact Corona 
Helaas is opnieuw de impact van de coronacrisis in 2021voor de H&H groot geweest.  

De winkel is vier maanden dicht geweest in verband met de verplichte corona-winkelsluiting van 

januari 2021 t/m half mei 2021 en de laatste weken van het jaar, waardoor vrijwilligers thuis 

kwamen te zitten en cliënten niet meer geholpen konden worden. Half mei 2021 konden de 

winkels, met 1 persoon per 25m2 pas weer open. 

 

In verband met het aangepaste coronaprotocol, is ook dit jaar geen sprake geweest van 

persoonlijke styling en passen van kleding. Er is gewerkt met het verstrekken van 

kledingpakketten op basis van formulieren waarop de maten ingevuld zijn. De pakketten werden 

aan de deur uitgegeven.  

 

Zowel klanten als vrijwilligers hebben dankbaar gebruik gemaakt van de steun van Het 

Armoedefonds dat een grote hoeveelheid zelftesten en mondkapjes gratis aan de H&H geleverd 

heeft.  

 

Ondanks de verslechterde omstandigheden zijn in 2021 de bestaande wachtlijsten weggewerkt.  

Zowel voor klanten als voor de organisatie heeft de tweede ziektegolf veel consequenties gehad. 

Met name in het vrijwilligersteam is bijzonder veel uitval geweest. Veel vrijwilligers durfden het 

gezien hun hoge leeftijd en vaak kwetsbare gezondheid van hunzelf of hun naasten 

(mantelzorgers) niet aan om weer te gaan werken. En dat gold niet alleen voor de vier maanden 

lockdown. Aangezien de H&H vooral op deze vrijwilligers draait, zijn met name de projecten die 

niet tot de kerntaken hoorden stil komen te liggen. Dat geldt voor de projecten die net van start 

gegaan waren zoals het naaiatelier in Landsmeer, de SRV-wagen voor een mobiele kledingbank . 

Enerzijds vanwege de te hoge kosten en anderzijds vanwege het uitvallen van de trekkers van 

deze projecten. (Herstart van de projecten wordt in hoofdstuk 2 besproken).  

Op bestuurlijk niveau is door de corona-crisis uitgebreid onderzoek gedaan en overleg geweest 

naar vergaande vormen van samenwerking met de belangrijkste partner in Noord, het 

Leefkringhuis (meer hierover in hoofdstuk 3). 
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2. ACTIVITEITEN EN PROJECTEN 

 

2.1 Resultaten kledingbank 2021 
De H&H heeft het afgelopen jaar in totaal 12.218 kledingstukken uitgegeven aan 1187 

huishoudens in Amsterdam, waarvan 545 huishoudens uit Amsterdam-Noord.  

 

Uitgaande kledingstukken 1-1-2021 tot 31-12-2021      

heren  2435  

dames  3796  

jongens 1607  

meisjes 3380  

totaal   12218 

 

Verwijzingen van instellingen uit Amsterdam Noord  naar categorie  1-1-2021 tot 31-12-2021 

categorie    naam instelling    aantal  totaal per categorie 

Voedselbank   noord     493   

            493 

GGZ instellingen  GGZ perspectief    4   

   FACT wisselwerking Arkin 1   

   arkin   1   

       6 

bewindvoering rapport Hilster   1   

   beaufin   1   

   NCM bewindvoering  3   

   recht in zicht   1   

   jongheer bewindvoering  1   
            7 

maatschappelijk dienstverlening  Doras    9   

    MEE  1   

    buurtteam noord  36   
            46 

maatschapppelijke opvang  Blijf oranjehuis 1   

    leefkringhuis 3   
            4 

verstandelijkebeperking  amsta karaad 1   

    Cordaan   4   
            5 

kerken      diaconie noord 1 1 

huisarts Lith       1 1 

Werk inkomen gemeente      2 2 

            545 
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De aantallen zijn licht gedaald ten opzichte van vorig jaar, wat niet vreemd is gezien de sluiting van 

een kwartaal van het jaar, en de moeilijke omstandigheden waarin de vrijwilligers hebben moeten 

werken. Wel is te verwachten dat het toekomstige aantal na de corona-crisis verder zal blijven 

stijgen.  

 

 

  

Aantal huishoudens per verwijzende instelling naar categorie  1-1-2021 tot 31-12-2021 
categorie    naam instelling    aantal  totaal per categorie 
Voedselbank  noord     493   
   west   50   
   oost   26   
   zuid   26   
   zuid Oost   10   
   nieuw west  10   
   centrum    6 621 
SINA          322 322 
vluchtelingenwerk   Landsmeer   16   
   Zaandam   6   
   Purmerend  1   
   ASK steunpunt Vluchtelingen 1 24 
kinder&Jeugd  Ouderkindteam  adam 65   
   st Timon   5   
   Indaad   3   
   samendoen   2   
   sag JGZ   4   
   sensazorg    1   
   VU MC   1 81 
GGZ instellingen  GGZ perspectief    4   
   FACT wisselwerking Arkin 1   
   arkin   1   
   GGZ Ingeest  1   
   GGD Amsterdam  1   
   Inforsa FACT  1   
   Inforsa    3 12 
bewindvoering rapport Hilster   1   
   beaufin   1   
   NCM bewindvoering   3   
   recht in zicht   1   
   Jongheer bewindvoering  1 7 
ouderenzorg   Amstelring 3 3 
maatschappelijk dienstverlening  Doras    9   
    MEE  1   
    MEE Amstel 1   
    MADI  3   
    GGD  1   
    buurtteam centrum 1   
   Centra m  1  
    buurtteam noord  36 53 
maatschappelijke opvang  Blijf oranjehuis 1   
    leefkringhuis 3   
    Hvo Querido 21   
   De regenbooggroep  1  
    leger des heils 20 46 
verstandelijkebeperking  amsta karaad 1   
    Cordaan   4 5 
kerken      Diaconie  Lutherse 2   
    Diaconie Muiderkerk 1   
      diaconie noord 1 4 
huisarts Lith       3 3 
Leergeld Amsterdam gemeente      2 2 
Werk inkomen gemeente   2 2 
           1187 
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2.2 Ondersteunende activiteiten & projecten 

2021 
De volgende lopende activiteiten/projecten zijn ondernomen om de belangrijkste doelstelling zowel 

inhoudelijk als financieel mogelijk te kunnen maken.  

 

Het Onderbroekenfonds 
Het Onderbroekenfonds neemt binnen de H&H een speciale plaats in. Ondergoed is een sluitpost 

en schaamtepost bij armoede voor zowel volwassenen als kinderen. Tweedehands onderbroeken, 

bh's en sokken, als die al mondjesmaat binnenkomen, vindt de H&H geen optie voor haar klanten. 

Hiervoor is het Onderbroekenfonds in het leven geroepen, dat in 2022 meer aandacht zal krijgen in 

werving en communicatie. Zowel de kleine vergoedingen van klanten voor een winkelbezoek als 

donaties gaan in dit fonds om nieuwe partijen te kunnen inkopen.  

 

Bulkverkoop 
Tot nu toe werd de ingezamelde kleding die niet goed genoeg is voor hergebruik binnen de H&H in 

bulk doorverkocht aan textielverwerkers. Deze markt is volledig ingestort de afgelopen twee jaar, 

waardoor deze inkomsten weggevallen zijn. Dit zal ook niet meer als toekomstig verdienmodel 

terug komen. Door veel inzamelaars is al geconstateerd dat de markt oververzadigd is, en dat er 

sprake is van zulke lage kwaliteit textiel vanuit fast-fashion ketens die niet recyclebaar is. Kosten 

voor afvoeren zullen omhoog gaan. De H&H zal zich moeten voorbereiden op een situatie waarin 

voor het afvoeren van textiel betaald moet gaan worden. Dir vraagt om een grondige aanpassing 

van het innamebeleid, met name ten aanzien van grote restpartijen kleding (selectie aan de poort) 

en een vraaggestuurd aanbod. In 2023 zal ook de kledingindustrie zelf verantwoordelijk gehouden 

worden voor de eigen afvalverwerking. Wat dit voor de hele keten gaat betekenen zal de toekomst 

uitwijzen.  
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Banne Bazaar 
De Banne Bazaar is een maandelijks feestelijk evenement voor de buurt, met verkoop van het 

kledingoverschot en andere gedoneerde goederen. Hiermee krijgt de instroom van verscheidene 

goederen een goede bestemming en is het een goede gelegenheid de winkel opgeruimd te 

houden. Het is een belangrijke inkomstenbron voor de H&H. In 2021 heeft de Bazaar 10 keer 

plaatsgevonden. Tot de opheffing van de huidige winkellocatie zal deze in 2022 nog plaatsvinden.  
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'Mooi Mens' winkel en label 
In 2020 is een vintage-studio ingericht voor verkoop van bijzondere tweedehands kledingstukken. 

Onder meer vintage-, retro- en partykleding die binnenkomt, wordt uit de collectie gehaald en 

doorverkocht aan andere winkeliers en particulieren. Hiervoor is in 2020 een studio met een eigen 

entree opgezet en is er een begin gemaakt met de verkoop van uit gesorteerde spullen via 

Marktplaats en diverse vintage-sites. In 2021 is het project op een lager pitje komen te staan na 

uitval van de vrijwilliger die dit heeft opgezet en zijn de plannen voor verdere online uitbreiding 

voorlopig stopgezet. Om de studio open te houden is een samenwerking tot stand gekomen met 

een kapster. Zij biedt haar diensten voor een lage prijs aan klanten van de kledingbank aan. Een 

dienst die ook in het kader van een toekomstig sociaal warenhuis van belang kan zijn, aangezien 

tandarts en kappers niet bezocht worden door minima.  

 

Gezien de opheffing van de winkellocatie zal ook voor de Mooi Mens studio in oktober een nieuwe 

invulling gevonden moeten worden. Het idee om een winkel annex label op te zetten als een 

verdienmodel blijft een lijn waarop we inzetten, ook als manier om de toenemende kloof tussen 

arm en rijk in Amsterdam-Noord te dichten, maar niet meer in de vorm van een fysieke winkel. We 

willen deze speciale verkoop een belangrijke impuls geven via online verkoop. Online verkoop 

vanuit een centrale magazijnlocatie past beter in de nieuwe trend van webverkoop aan 

draagkrachtigere particulieren en andere wederverkopers (partijverkoop). Hiervoor moet er een 

vaste opstelling komen om foto's te kunnen maken van de kledingstukken. Voor die opzet zal 

professionele hulp ingezet worden, waarna de uitvoering door vrijwilligers overgenomen kan 

worden. Een marketingonderzoek (zie 5) inclusief fondsenwerving hiervoor zal uitwijzen welke 

diensten aanvullend aangeboden kunnen worden. Denk aan vintage verkoop via het 

'marktkraammodel' bij relevante evenementen en markten. 

 

Van Sociaal warenhuis naar Sociale Markt 
Het eerste initiatief hiervoor is al in 2020 door de H&H genomen. In samenwerking met het 

Leefkringhuis (met onder andere twee voedselbanken in Noord) en de Sociale Kruidenier 

(Diaconie, levert aan leden voedselbank drogisterij- en schoonmaakartikelen) zijn de 

mogelijkheden onderzocht om meer samen te werken als het gaat om de ondersteuning van 

Amsterdamse minima. Met name als het gaat om op één gezamenlijke locatie meerdere 

voorzieningen voor dezelfde doelgroep te realiseren en de beste vorm van directe ondersteuning 

te bieden.  

 

In 2021 zijn er veel bestuurlijke overleggen geweest om de visie uit te werken en is een uitgebreid 

projectplan opgesteld. De stedelijke koepel van de voedselbank is tevens aangeschoven als 

partner. Het project is omgedoopt tot Sociale Markt. De verwachte termijn van uitvoering is 

afhankelijk van de fondsenwerving.  

De H&H heeft gezien de dringende huisvestingsproblemen, ook ingezet op het vinden van zo'n 

gezamenlijke locatie. Er is 1 locatie uit voortgekomen, de Ark, in de aangrenzende wijk Buiksloot, 

waarvoor de H&H bekijkt of dit als nieuw uitgiftepunt gebruikt kan gaan worden. Het gaat om een 

aanzienlijk kleinere ruimte die voor drie dagen in de week gehuurd kan worden. Een vaste 

winkelopstelling is daar vanwege wisselend en gezamenlijk gebruik met verschillende activiteiten 

niet mogelijk. De formele samenwerkingsovereenkomst is nog in wording.   
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2.3 Activiteiten & projecten 2022 
Versneld door de huisvestingscrisis, is vooral nagedacht over het aanpassen van de werkwijze van 

de H&H in de toekomst. Om aan de enorme toename in de vraag vanuit minima (verdubbeling het 

afgelopen jaar) te kunnen blijven voldoen en deze zelfs nog flink uit te breiden, ook naar andere 

stadsdelen zal de komende twee jaar overgeschakeld worden op een nieuwe werkwijze van 

aanmelding, uitgifte en distributie van de kleding. Een en ander is afhankelijk van aanvullende 

financiering en hulp in natura van bedrijven. Wij menen zo: 

• De minima beter te kunnen bereiken en bedienen dan tot nu toe; gezien de schroom om te 

komen, belemmering door afstand en de 30% no show.  

• De toegenomen vraag van minima in groter Amsterdam die zich aandient te kunnen 

vervullen. 

• Het verwijzingssysteem te verbeteren en vereenvoudigen (een vraag van verwijzers). 

• De re-integratie en vrijwilligerstoeleiding en begeleiding beter te kunnen verzorgen.  

 
Huisvesting annex verhuizing;  
De huisvestingsituatie blijft op de agenda staan, en blijft kritiek, gezien de beëindiging van het 

contract in oktober 2022. Zowel op de huidige als op andere locaties, is sprake van 

herontwikkeling door de aantrekkende vastgoedmarkt, wat betekent dat de mogelijkheden voor 

non-profit organisaties als de H&H steeds beperkter worden. Ook het magazijn in Weesp, dat een 

contract en vergoeding op basis van anti-kraak inhoudt, is allerminst zeker. Ondanks de grote 

inspanningen een nieuwe locatie te vinden, blijkt de vastgoedmarkt dusdanig veranderd, dat het er 

niet naar uitziet dat de H&H voor de einddatum van oktober 2022 en naar alle waarschijnlijk ook 

niet in de toekomst, vergelijkbare vierkante meters voor een winkellocatie in Noord zal kunnen 

vinden tegen een betaalbare prijs. 

   

Gezien de beëindiging van het contract in oktober 2022, zal het reorganiseren van de huidige 

winkellocatie (ontruiming en verhuizing), vanaf de zomer 2022 veel inspanning vragen.  

 

Het alternatief dat we voor ogen staan voor de huisvesting in 2022 gaat uit van dit vernieuwde 

uitgiftemodel. Daarbij wordt gezocht naar 1 centrale locatie in Noord van 300m2. Deze zal 

voornamelijk ingericht worden als magazijn om kleding uit te sorteren en voor te bereiden voor 

uitgifte, en niet als winkel. De huidige winkelinventaris zal hiernaar overgebracht worden. De 

locatie biedt verder 1 aparte ruimte voor kantoor en vrijwilligers en een aparte ruimte voor styling 

annex fotostudio. (Zie punt 8) 
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Marketingonderzoek ten behoeve van het nieuwe uitgiftemodel 
Niet de winkel maar het magazijn zal het centraal organisatiepunt worden, waar vanuit de 

vrijwilligers zullen werken aan het sorteren en uitvoeren van de verschillende werkzaamheden. 

Vanuit het magazijn worden verschillende vaste dan wel incidentele satelliet-uitgiftepunten die 

dicht bij de minima doelgroep staan bevoorraad. Een dergelijk satellietmodel biedt ook 

mogelijkheden om met een 'marktkraammodel' te werken waarbij voldaan kan worden aan de 

veelvuldige vraag vanuit buurthuizen, verzorgingshuizen om incidenteel op hun locatie een 

kledingmarkt aan te bieden.  

 

Hiervoor dienen een aantal zaken aangepakt te worden. De opzet van een stylingsruimte met een 

vaste camera-opstelling voor het fotograferen van kleding t.b.v. online bestellingen en verkoop. 

Denk aan het stylen van kledingsets via etalagepoppen.  

 

Er zal een marketingonderzoek uitgevoerd worden om een aantal centrale vragen uit te werken:  

• Wat zijn goede vaste verkoop- of uitgiftepunten gespreid over de verschillende wijken van 

Amsterdam; welke locaties en organisaties lenen zich het beste om de minima doelgroep te 

bereiken en bedienen. We denken aan voedselbanken, buurthuizen, ouderencentra, maar ook 

winkels en markten, waar mensen bestelde kleding kunnen komen ophalen op gezette tijden. 

  

• Welke organisaties hebben de mogelijkheden om ook het transport op zich te nemen, dan 

wel hierop ondersteuning te bieden. Hoe wordt het vervoer geregeld in dit nieuwe 

distributiesysteem. Welke incidentele gelegenheden in het marktkraammodel bieden de beste 

mogelijkheden om zowel minima als draagkrachtigen te bereiken (verkoop Mooi Mens-kleding)  

 

• Tevens zal in deze werkwijze sprake zijn van vergaande digitalisering om veel meer van de 

kleding online aan te kunnen bieden, zodat zowel kledingbankklanten als verwijzers online kunnen 

bestellen. Verwijzers zullen in dit online systeem een grotere rol kunnen spelen (zij hebben ook 

uitdrukkelijk om een verbeterde aanmeldprocedure gevraagd). In samenwerking met een ICT-

bedrijf in samenwerking met Winclove Probiotics, zal gekeken worden welke ICT-aanpassingen in 

de registratie en afhandeling nodig zijn om het voor deze specifieke minima doelgroep en 

verwijzers mogelijk te maken online bestellingen te kunnen plaatsen.  

 

• Ook dient met behulp van een ICT-professional de online winkelverkoop opgezet te 

worden, dat verder door vrijwilligers uitgevoerd kan worden. Hetzelfde geldt voor de opzet van een 

fotostudio.  
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Project Ongedocumenteerden 
In het afgelopen jaar is een start gemaakt met het helpen van klanten die zijn verwezen door het 

COA. Ongedocumenteerden hebben geen recht op voorzieningen in Amsterdam. Desondanks 

heeft de H&H besloten ook deze groep op te nemen bij de kledingbank en gratis kleding te 

leveren. Er zal verder overleg met het COA en fondsenwerving nodig zijn om hiervoor een route te 

ontwikkelen. 

 

Vervoer 
Het genoemde vervoersproject en de mobiele kledingbank die genoemd zijn in het Projectplan 

2020-2022 worden beiden vertaald naar het nieuwe uitgiftemodel en opgenomen in het 

marketingonderzoek. Allereerst is in 2022 de bus aan vervanging toe, ten behoeve van vervoer 

van en naar het magazijn in Weesp. Gekeken wordt naar een sponsor lease of een nieuwe bus 

(kosten bedragen 22.000 euro). Vervolgens zal de hele logistieke operatie in oktober ook het 

nodige vervoer vragen. Door toegenomen uitgifte en kosten van brandstof zijn ook de kosten voor 

vervoer danig gestegen, en zullen door fondsen gedekt dienen te worden. Als zodanig is het 

project voor een Mobiele Kledingbank door middel van de aangekochte SRV-wagen stopgezet. Na 

gesprekken met stadsbrede voedselbanken, problemen met het parkeren van de wagen op 

locaties is de bus gesaneerd. De vraag naar een mobieler aanbod blijft overeind staan. 

 

Het vervoersproject voor jongeren (schooluitvallers helpen aan een rijbewijs) uit het Projectplan 

2020-2022, kan in de toekomst, gezien de toenemende vraag aan vervoer nog steeds een rol 

spelen. Een koppeling met ongedocumenteerden is ook denkbaar.  
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3. ORGANISATIE 

 

3.1 Fusie en samenwerkingsgesprekken 
Als belangrijkste partner in Noord hebben er in 2021 vergaande verkennende gesprekken rond 

een fusie dan wel overname plaatsgevonden met het Leefkringhuis. Verschillende modellen zijn 

onderzocht, op bestuursniveau en organisatieniveau. In 2021 is ook besloten niet tot een fusie te 

komen. Enerzijds omdat de Stadsdeelcommissie Noord die van beide organisaties subsidiegever 

is, geen voorstander van het plan bleek te zijn en anderzijds omdat de Sociale Markt al vergaande 

plannen voor samenwerking boden. Maar vooral bleken er onvoldoende garanties dat de 

kerndoelstelling en werkwijze zoals de H&H kledingbank hanteert, gewaarborgd konden worden.  

 

3.2 Locatiebeheer winkel en magazijn 
De winkelruimte van de H&H is buiten de lockdown-periodes in 2021 twee dagen in de week 

geopend geweest. In 2022 zal de winkellocatie in de huidige vorm opgeheven worden, indien er 

geen passende locatie gevonden kan worden. Ingezet wordt op het vinden van een centraal 

magazijn in Amsterdam Noord. Het marketingonderzoek zal uitwerking bieden aan het nieuwe 

distributiemodel. Gezien de beperkte menskracht en de fusiebesprekingen heeft een verdere 

uitbreiding qua tijden niet de aandacht gehad.   

Naast de beperkte winkelruimte is de opslaglocatie in Weesp belangrijk voor inname en uitgifte.  

Nog steeds is de nood groot om een magazijn in Noord te hebben. Hiertoe zullen in 2022 nieuwe 

mogelijkheden gezocht worden.  

 

3.2 Bestuur en bedrijfsvoering 
In de organisatie hebben enige veranderingen plaatsgevonden. Hebben & Houwen is een 

vrijwilligersorganisatie en heeft veel directe uitval gehad wegens corona. Daarnaast moesten veel 

vrijwilligers thuisblijven in hun rol als mantelzorger. Ook dit heeft veel impact gehad op de 

organisatie. Het afgelopen jaar hebben z'n 22 min of meer vaste krachten als vrijwilliger zich 

ingezet voor de H&H. Gezien de beperkte menskracht is de hele laag van managementteam en 

bedrijfsbureau in 2021 komen te vervallen. Of dit zo zal blijven is nog de vraag.  

 

Voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn bestuur, vrijwilligersteam en de parttime betaalde 

kracht de drijvende kracht geweest, met zeer korte lijntjes. De betaalde kracht, nog steeds Karin 

Prins, is verantwoordelijk geweest voor zowel winkel als magazijnmanagement en de algehele 

logistieke organisatie, met een parttime-arbeidscontract van 26 uur.  

 

In het bestuur is het voorzitterschap gewisseld. Tevens is het bestuur uitgebreid van drie naar vier 

leden. Het taakgerichte bestuur is doorgegaan met maandelijks vergaderen, waar nodig digitaal.  

Alle bestuursleden hebben een naast bestuurs werkzaamheden een uitvoerende management 

taak. Zoals boekhouding, ondersteunen orgnisatie, externe overleggen en begeleiden vrijwilligers.  

Tevens is aanvullende externe bestuursondersteuning ingezet, in verband met het opstellen en 

uitvoeren van de fondswerving en fusiebesprekingen. 
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3.3 Vrijwilligersteam  
Er is sprake geweest van grote uitval in 2021, mede versterkt door corona.  

Ook de algemene trend in vrijwilligerswerk heeft bijgedragen aan de verschraling van het 

vrijwilligersaanbod. Beschikbare vrijwilligers zijn tijdelijk afgekeurd, hebben psychische of fysieke 

klachten en moeten solliciteren als ze weer goedgekeurd zijn. Ze vertrekken eerder door de grote 

vraag op de arbeidsmarkt. Daarnaast geldt voor de aangetrokken vrijwilligers dat deze een steeds 

grotere afstand hebben tot het arbeidsproces. Deze groep heeft veel meer begeleiding en 

coaching nodig dan tot nu toe.  

 

De belangrijkste drijvende kracht, de coördinator/coach van de vrijwilligers is uitgevallen (8 uur).  

De werkzaamheden zijn overgenomen door andere vrijwilligers. Er zal in 2022 dan ook extra 

aandacht moeten komen voor het werven van nieuwe mensen, willen de geschetste projecten 

uitgevoerd kunnen worden. Enerzijds om de uitval te compenseren en anderzijds om stevigere en 

professionelere vrijwilligers aan te trekken. Zoals vanouds zal dit via reïntegratie- en 

vrijwilligerstrajecten gebeuren. Maar het komend jaar zal ook meer ingezet worden op het 

uitbreiden van werkervaringsplekken voor stagiaires en jonge statushouders.  

 

Naar aanleiding van een gesprek met de Vrijwilligerscentrale Amsterdam is gekeken naar de 

nodige aanpassingen in het toekomstige vrijwilligersbeleid aan de hand van motivaties van 

vrijwilligers zelf. Die vallen grofweg in drie categorieën: a. sociale behoefte, b. behoefte aan 

zingevende activiteiten/taakgericht; c. behoefte aan invloed op organisatieniveau.   

De vrijwilliger met een sociale behoefte (a) doet vrijwilligerswerk vanwege de sociale contacten die 

dat met zich meebrengt. De activiteiten om vrijwilligers betrokken te houden bij de H&H door 

middel van het vrijwilligersoverleg, nieuwsbrief, teambuildingactiviteiten, ontmoetingen en 

uitstapjes vallen tot nu toe overwegend in de sociale categorie.  

De taakgerichte vrijwilliger (b) komt voor een zinvolle daginvulling of om iets te leren. Die zijn 

geholpen met nuttige en heldere klussen, die ze het liefst zelfstandig uit kunnen voeren, juist 

zonder dat hele sociale gebeuren. Bijvoorbeeld een monteur die de bus wil onderhouden, een 

chauffeur om kleding te transporteren, een starter die zelf een kledingwinkel wil opzetten. Hun 

taakgerichte inzet of leerdoelen zijn geholpen met ondersteuning van hun persoonlijke ambities en 

talenten door middel van coachen, dan wel aanbieden van cursussen om de betreffende taak goed 

uit te kunnen voeren. (bijvoorbeeld een chauffeursopleiding bieden).  

De groep (c), die wil meedenken in beleid, en vormgeven van de organisatie, heeft nog weer een 

andere aanpak nodig. Onderzocht zal worden of stevige vrijwilligers dan wel bestuursleden 

gekoppeld kunnen worden aan dit type vrijwilligers dat ondersteunende werkzaamheden kan 

doen.  

 

Om verschillende type vrijwilligers te krijgen en houden, zal in 2022 een breder scala aan 

activiteiten ontwikkeld worden. Daarin zal meer aandacht komen voor manieren waarop coachend 

leidinggeven en externe cursussen ingezet kunnen worden om professionele kennis, ervaring en 

vaardigheden over te dragen. Voor stagiaires is een aangepast beloningsbeleid nodig. Voor 

vrijwilligers komen er onder meer trainingssessies om te leren samenwerken en de eigen 

capaciteiten te versterken. Het werken in het magazijn en de online uitgifte van kleding vraagt ook 

om een ander type vrijwilliger vragen. Ook daarvoor is begeleiding van huidige vrijwilligers nodig.  
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4. COMMUNICATIE 
Het afgelopen jaar is veel aandacht besteed aan het opstellen van een meerjaren projectplan en 

het vormgeven hiervan ten behoeve van externe partijen. Deze is in pdf-vorm verspreid 

(beschikbaar). 

 

Komend jaar zal het communicatiebeleid op twee gebieden gerichter uitgewerkt worden: 

• Om meer in contact te komen met bedrijven ten behoeve van giften in natura, restpartijen 

en andere diensten. Denk aan schoenen- en kledingfabrikanten en winkeliers ten behoeve 

van giften en restpartijen. Maar ook om steun te krijgen van bedrijven in het kader van 

sociaal ondernemerschap (bijvoorbeeld vrijwilligersdagen).   

• Werving van stevigere meer professionele vrijwilligers die mede als projecttrekkers kunnen 

dienen, in het kader van leer- en werkstages. 

 

Netwerken rond armoedebeleid; Zoals gezegd heeft de H&H altijd al veel gedaan om contact te 

leggen met sociaal-maatschappelijke initiatieven die werken voor dezelfde en andere 

doelgroepen, maar ook met het stadsdeel, de (plaatselijke) politiek, goodwill-organisaties, 

ondernemers en de professionals in de wijk.  

• In 2021 zijn er verschillende bezoeken geweest aan de kledingbank H&H van partners uit 

het netwerk. Met name het werkbezoek en de film op locatie van Marjolein Moorman, 

wethouder stad Amsterdam, met de portefeuille Armoedebeleid is in het nieuws geweest. 

Daarnaast zijn er verschillende bezoeken en rondleidingen van het bestuur en 

medewerkers van het Leefkringhuis geweest.  

• Een rondleiding voor de Buurtteams bij de kledingbank H&H zal in 2022 gepland worden.  

De Amsterdamse hulpverlening is recentelijk geherstructureerd, waarbij 27 buurtteams in 

het leven geroepen zijn, waarvan drie/vier in Noord. Ze hebben onder meer als taak de 

indicaties te geven voor de voedselbank en tevens dus de H&H kledingbank. De H&H wil in 

2022 vooral de communicatie en samenwerking met deze teams versterken. Een effectief 

contact, aangezien alle hulpverleners uit een wijk gezamenlijk in zo'n team zitten. Zij 

zorgen er ook voor dat de registraties ten behoeve van de kledingbank zoals (schoen)maat 

en andere gegevens correct zijn. Op basis van die formulieren zorgt de H&H dat de juiste 

kleding in huis is bij een afspraak.  

• De H&H is op eigen initiatief ook in gesprek gegaan met een kledingbank initiatief 

Stadsdeel West. De uitwisseling heeft niet geleid tot een verdere verkenning tot 

samenwerking. In 2022 staat wel nog een gesprek met betrekking tot de samenwerking 

met de kledingbank Amstelveen gepland.  

• Stichting SINA was een overlegpartner in het Sociaal Warenhuis, maar is niet in het 

Sociale Markt project gestapt.   

• De H&H is lid geworden van de VEBAN, werkgeversorganisaties in Noord. Het 

lidmaatschap kan een goede steun zijn in het tot stand brengen van de gewenste 

contacten en samenwerking met bedrijven (bijdrage in natura op gang brengen).  

 

De eigen website en social media waren met name in coronatijd een belangrijk 

communicatiekanaal. Vaste mensen zorgden voor een regelmatige publicatie van berichten om 

betrokkenen te informeren en op de hoogte te houden via website en social media-accounts op 

Facebook, Twitter en Instagram. In 2021 is gekozen om een professional in te huren voor het 

bijhouden van de website. Om de privacy van klanten en vrijwilligers te waarborgen als het gaat 

om ICT en website is met betaalde hulp een AVG-beleid opgezet.  
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App-groep 

Deelname aan een app-groep met hulpverleners van allerlei organisaties die vallen onder de 

Sociale Kaart van Amsterdam, betekent dat de H&H meer naamsbekendheid krijgt bij de 

verwijzers en goed op de hoogte is van de Sociale Kaart van Amsterdam. Naast de 100% Noord-

groep, zit de H&H vanaf 2019 ook in de 100% Oost en Centrumgroep.  

 

Free-publicity 

Regelmatig zet de H&H zich in om lokale, regionale en landelijk kranten en bladen te bereiken met 

als resultaat artikelen in diverse kranten/nieuwsbrieven (Armoede-nieuwsbrief, MUG-magazine en 

Noordmakers).  

 

Posters en flyers 

Voor het promoten van de Banne Bazaar hebben wij posters en flyers laten drukken. Ook voor de 

Mooi Mens winkel zijn posters gemaakt van de foto’s die gemaakt zijn tijdens de fotoshoot.  

 

iCloud 

Verder werken we aan een beveiligde iCloud waarin alle documenten voor alle betrokkenen 

gemakkelijk te raadplegen zijn.  
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5. FINANCIËN 
 
De H&H is een stichting zonder winstoogstmerk (ANBI). Om de geplande activiteiten te kunnen 

blijven uitvoeren, zullen ook in de toekomst de inkomsten veilig gesteld dienen te worden. 

Allereerst gaat het dekken van de reeds aangegane verplichtingen met betrekking tot de lopende 

activiteiten. Daarbij zijn de winkelkosten van de Banne en het inhuren van de winkelmanager de 

belangrijkste uitgaveposten. 

 

Voor uitbreiding van de projecten zoals beschreven in de toekomst zijn aanvullende fondsen 

nodig, die opnieuw in 2022 geworven zullen worden. Tevens zullen de salariskosten voor een 

vaste kracht het komende jaar opnieuw gewaarborgd moeten worden door middel van subsidie en 

fondsen.  

De belangrijkste inkomsten van de stichting zijn: 

 

1. Financiële bijdragen  
Belangrijkste inkomsten van de H&H bestaan uit subsidies en fondsen. Sommige daarvan zijn 

meerjarige subsidies.  

• Subsidie van de gemeente Amsterdam en stadsdeel Noord (10% budget); stad Amsterdam 

heeft ondersteuning geboden via het armoedeprogramma van Marjolein Moorman om de 

coronacrisis door te komen. H&H is actief en effectief op stedelijk niveau, vandaar ook de 

stedelijke bijdrage vanuit het armoedebeleid 

• Er is een een digitale collectebus via het Armoedefonds geopend ten behoeve van de 

nieuwe bus die in de nabije toekomst nodig zal zijn. De opbrengst via deze collecte is door het 

Armoedefonds verdubbeld.  

• Giften van fondsen. 

• Donaties van particulieren en (buurt)organisaties. 

 

2. Giften in natura 
Er is sprake van gratis ondersteuning van professionals en bedrijven, onder meer winkeliers met 

(rest)partijen. Met behulp van de bemiddeling van de Rotary, zijn enkele kledingdonaties tot stand 

gekomen van H&M en de Hema. Voor Sinterklaas, heeft Stichting SINA een donatie gemaakt ten 

behoeve van sportkleding. Opnieuw heeft het bedrijf Winclove zorg gedragen voor de 

kerstgeschenken.  

 

3. Eigen inkomsten  
De eigen inkomsten komen naar rato af van: Banne Bazaar, Mooi Mens verkoop, verhuur van 

onze ruimte aan de kapsalon, eigen bijdragen van klanten, en tot slot de bulkverkoop.  
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