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De H&H, Hebben & Houwen, Stichting Kledingbank Amsterdam 

 

“Iedereen mag meedoen!” 

 

VOORWOORD: 

 

Sinds 1 december 2017 heeft Amsterdam een eigen kledingbank. De H&H, Hebben en Houwen 
is gevestigd in Amsterdam Noord. De Banne is een ontwikkelbuurt, waar armoede voor veel 
mensen een dagelijkse realiteit is. Een wijk waar veel veranderd is, waar veel nieuwe plannen 
zijn en waar nog veel ruimte is voor verbetering. Daar willen we heel graag onderdeel van zijn en 
blijven. We denken en helpen graag mee voor een betere toekomst in de breedste zin. 

De H&H is een gezellige en chique winkel, waar alleen goede, schone en eigentijdse kleding in 
de rekken hangt. Persoonlijke aandacht en een warm welkom zijn belangrijk bij De H&H. Er ligt 
standaard een rode loper uit voor de bezoekers en iedereen wordt er persoonlijk gestyled. Dat is 
een verwenmomentje en geeft mensen een goed gevoel over zichzelf. Zo zetten we mensen in 
hun kracht.  

Bij binnenkomst is er voor de volwassenen een kopje koffie of thee uit boerenbont of een glaasje 
limonade voor de kleine klantjes. Er zijn diverse afdelingen voor alle leeftijden en De H&H is 
gespecialiseerd in grote maten.  

De doelgroep bestaat uit Amsterdammers met de laagste besteedbare inkomens en hun 
kinderen. Stille armoede heeft de volle aandacht bij De H&H. Inmiddels wordt er gewerkt voor 
leden van de voedselbank in heel Amsterdam en mensen die op verwijzing via hulpverleners 
terecht kunnen, zonder financiële toets. De H&H blijkt een gat in de markt te hebben gevonden. 

Het eerste doel is armoedebestrijding. Bij De H&H staat de mens centraal. Gelijke kansen voor 
iedereen en participatie vinden we belangrijk.  We hebben oog voor het milieu en de circulaire 
economie. 

Wij werken met een betaalde bedrijfsleider en verder nog uitsluitend met vrijwilligers en zijn een 
ANBI-stichting zonder winstoogmerk.  

 

Namens het Bestuur 



 
 

 

 

 

1. INLEIDING 

 

In dit jaarverslag blikken we terug op 2019, een dynamisch 
jaar, waarin grote stappen voorwaarts zijn gezet. In december 
2019 was het precies 2 jaar geleden dat de eerste mensen 
over de rode loper binnen kwamen bij De H&H. 

Na een vliegende start, en een gefaseerde opbouw tijdens de 
pilot, hebben we in 2019 vooral aandacht besteed aan het 
professionaliseren en consolideren van de organisatie. We 
verstevigden de basis, om verder op te kunnen bouwen naar 
de toekomst. De H&H is inmiddels een groot bedrijf geworden. 

We werkten aan meer naamsbekendheid en aan de 
uitbreiding van ons verdienmodel. We schreven een Social 
Media plan en we openden naast de kledingbank de Mooi 
Mens winkel. Hier wordt vintage en merkkleding verkocht voor 
het goede doel.  

We hebben een fijn team van 40 vrijwilligers (febr. 2020) en 
een betaalde bedrijfsleider. In 2019 namen we het initiatief om 
de mogelijkheden voor een samenwerking in een Sociaal 
Warenhuis te verkennen, samen met de voedselbank en de 
Sociale Kruidenier. Die plannen krijgen steeds meer vorm.  

We geven u hierbij een overzicht van al deze ontwikkelingen 
en blikken alvast vooruit op 2020.  

We hopen met onze diensten steeds meer mensen, die rond 
de armoedegrens leven in Amsterdam, een beter gevoel over 
zichzelf te kunnen geven en mensen zo een beetje verlichting 
te kunnen brengen. In 2018 (pilotfase) kleedden wij 495 
mensen, in 2019 waren dat er al 1200. Steeds meer mensen 
weten hun weg naar ons te vinden. 

Vooral bij kinderen is kleding enorm belangrijk voor de sociale 
acceptatie. Zij zijn onze beste graadmeters. Ze stuiteren vaak 
van blijdschap de deur uit. Ook de volwassenen zijn erg blij 
met de persoonlijke styling en de mooie kleding voor henzelf 
en voor hun gezinnen. 

Persoonlijke styling is een verwenmomentje en nieuwe kleding 
doet mensen zichtbaar goed. Dat herkent vast iedereen. En 
de oe’s en ah’s van de enthousiaste vrijwilligers helpen daar 
zeker nog een beetje extra bij! 

Ook de binnenkomst over de rode loper, een kopje koffie uit 
boerenbont en een gesprekje met een vrijwilliger in de 
koffiecorner dragen bij aan een warm welkom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

De gedachte achter de rode loper is dat iedereen bijzonder en waardevol is en vooral welkom. 
Het hele idee om van een kledingbank gebruik te moeten maken, is natuurlijk niet leuk. Maar dan 
moet je het maar zo leuk mogelijk maken. We keren het concept van armoede een beetje om. 
Wij zijn een chique winkel!  
 

“Iedereen verdient het om er goed uit te kunnen zien!” 

 
2. VOOR WIE WERKEN WE 
 
De doelgroep bestaat uit Amsterdammers met de laagste besteedbare inkomens en hun 
kinderen. Stille armoede heeft de volle aandacht bij De H&H. Inmiddels wordt er gewerkt voor 
leden van de voedselbank in heel Amsterdam en mensen die op verwijzing via hulpverleners 
terecht kunnen, zonder financiële toets. In 2019 werd door 74 organisaties naar ons verwezen. 
 
Onze klanten zijn mensen die op of onder de armoedegrens leven. Het betreft alleenstaanden, 
(eenouder-) gezinnen, daklozen, mensen met verslavings- en/of psychiatrische problematiek en 
mensen die om diverse redenen begeleid wonen. Ook zien we nieuwkomers en helpen we 
ongedocumenteerden.  
 
Behalve mensen die een uitkering ontvangen, zijn er ook veel werkende armen onder onze 
klanten. Vaak proberen zij met meerdere baantjes hun inkomen aan elkaar te knopen. Eén op de 
4 armen in Nederland werkt. Hieronder zijn ook ZZP’ers. Schuldenproblematiek en 
schuldsanering spelen vaak een rol.  
 
Bij onze klanten valt regelmatig op, dat mensen vaker dan gemiddeld laaggeletterd of analfabeet 
zijn. Bij een kleine groep blijft de lichamelijke verzorging en persoonlijke hygiëne soms achter. 
Slechte tandzorg of zelfs het ontbreken van een gebit zien we ook. 
 
In 2019 hielpen wij 650 volwassenen en 550 kinderen.  
 



 
 

3. ONZE WERKWIJZE 

 

Wij krijgen onze kleding vooral van particulieren en in toenemende mate ook van bedrijven. Het 
gaat hier dan om restpartijen of partijen uit faillissementen. Zo kunnen we dus behalve de goede 
tweedehands kleding, ook steeds vaker nieuwe kleding verstrekken. Schenken aan een ANBI 
kan voor ondernemers belastingvoordeel opleveren. 
 
De kleding wordt gesorteerd in ons sorteercentrum en magazijn aan De Disketteweg in 
Amsterdam Noord. Van daaruit wordt de winkel bevoorraad met onze mooie rooie bus. Alleen 
schone, goede en eigentijdse kleding komt in de rekken te hangen. Wij zijn een chique 
kledingwinkel! 
 
Volwassenen betalen 1 euro entree. In 2020 betaalt men per kind tot 18 jaar 0,50 cent. Dit geld 
gaat in ons “onderbroekenfonds”, evenals andere donaties, gedoneerd door diverse partijen. Hier 
kopen we nieuw ondergoed van en soms ook sokken en pyjama’s. Want:  
 

“Niemand wordt blij van een tweedehands onderbroek!” 

 
Vooral bij kinderen zien we vaak versleten en verwassen ondergoed. Vaak is er onvoldoende voor een 
dagelijkse verschoning. En dat terwijl kinderen zich vaak om moeten kleden op school bij gym of bij het 
sporten. Bij ieder bezoek zijn we blij dat we iedereen een paar nieuwe setjes ondergoed kunnen geven. 
 
Bij pubermeisjes is juist dat eerste Bh’tje zo belangrijk. We geven ook wat maandverband mee als we het 
hebben. Het is bekend dat meisjes uit arme gezinnen vaker spijbelen van school tijdens de menstruatie, 
omdat er geen geld is voor verbandmiddelen. Er is zelfs een woord voor inmiddels: menstruatiearmoede. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

Leden van de voedselbank Amsterdam kunnen zelf lid worden op vertoon van een geldige 
voedselbankpas. Anderen komen op verwijzing. Wij vertrouwen op de expertise van de verwijzers 
en doen geen financiële toets.  
 
Men komt 2 x per jaar op afspraak voor een volledige seizoen garderobe. Men ervaart dit als een 
verwenmomentje. Zo hebben we de tijd om mensen persoonlijk te stylen en te adviseren en 
benutten we de openingstijden zo efficiënt mogelijk. Voordat we op afspraak werkten kwam er 
vrijwel niemand in de ochtend, maar liep het storm tegen 3 uur. Dat werkte niet. 



 
 

 
 
 
De winkel heeft verschillende afdelingen voor heren, dames, baby’s, peuter/kleuters en 
schoolkinderen. Ook is er een schoenen- en een woontextielafdeling. Elke afdeling heeft 1 of 2 
vaste vrijwilligers. Zij weten precies wat er is en houden hun eigen winkeltje bij. 
 
De winkel is op woensdag en vrijdag geopend van 10 tot 16 uur. Op maandag en donderdag 
wordt er in het magazijn gewerkt. In de schoolvakanties zijn wij gesloten. 

 

“Eenmaal binnen, wil je niet meer weg!” 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 



 
 

4. VERDIENMODEL 

Om in de toekomst minder afhankelijk te zijn van fondsen en subsidies, werken wij aan ons 
verdienmodel.  
 
Naast de entreegelden, donaties van bedrijven/organisaties en particulieren, bestaan onze 
inkomsten o.a. uit de opbrengsten van de verkoop van onze restanten. 
 
Voor onze vodden ontvingen we in 2018 een redelijke kiloprijs. Wij brachten al onze vodden naar 
een textielverwerkingsbedrijf in Wormerveer. In 2019 vonden we daarnaast een tweede afnemer, 
die een hogere kiloprijs betaalde. Hiervoor moesten de vodden door ons wel in meerdere 
kwaliteitsklassen gesplitst worden. 
  
 

”We brengen overvloed en schaarste direct bij elkaar” 
 
We zien dat er een enorm overschot is van de mode-industrie, momenteel 1 van de grootste vervuilers van 
het milieu wereldwijd. Dat baart ons zorgen. We zijn blij dat we met ons werk een bijdrage kunnen leveren 
aan de ontlasting van het milieu, door kleding in te zamelen, te sorteren en een deel van deze overvloed 1 
op 1 door te kunnen geven naar de kant van schaarste. Onze restanten worden weer uitgesplitst en 
doorgegeven. Een deel komt op de markt en in tweedehands winkels in Nederland terecht, een deel gaat 
naar buitenlandse markten o.a. in Azië, Afrika en het voormalig Oostblok. Van de niet bruikbare restanten 
worden poetsdoeken en/of nieuwe textiel gemaakt. 

 

“Er is genoeg voor iedereen!” 
 
Maandelijks organiseren we de Banne Bazar, een openbare verkoopdag in onze winkel op de 
eerste zaterdag van de maand. Hier is iedereen welkom. In 2019 zagen we het aantal vaste 
bezoekers toenemen en ook hier kunt u een flinke stijging in de opbrengsten zien. 
 
In november 2019 openden we de Mooi Mens winkel, naast de H&H kledingbank. Hier verkopen 
we retro, vintage en merkkleding voor een redelijke prijs. Met name voor de retro en 
vintagekleding was onder onze kledingbankklanten weinig belangstelling.  
 

Klant over vintage: “Ik heb al genoeg ouwe rotzooi!” 
 
De Mooi Mens winkel is op dezelfde tijden geopend als de H&H kledingbank, dus ook op de 
eerste zaterdag van de maand. We richten ons hier op het betalende publiek in Amsterdam 
Noord. In dit stadsdeel bestaat er een groot verschil tussen arm en rijk. Rondom het IJ en het 
NDSM-terrein is er een grote groep jong en creatief publiek, wat dol is op het Mooi Mens 
assortiment. In 2020 hopen we dit publiek beter te bereiken. Naast het verbeteren van de website 
zal er een promotieplan komen in 2020.  
 
We hebben overwogen om tevens een webwinkel te starten voor dit hogere segment kleding. 
Maar vanwege het verplichte retourbeleid hebben we daarvan afgezien. Het brengt te veel werk 
en kosten met zich mee.  
 
In plaats daarvan zijn we gestart met de verkoop van deze kleding op Marktplaats. In 2020 willen 
we de online verkoop verder uitbouwen naar andere sites als Vinted, Marketplace op Facebook 
en The Next Closet. Onder de opbrengsten van Mooi Mens vallen ook die van de online verkoop.  
 
Eind 2019 zijn we gestart met de voorbereiding van ons volgende project: upcycling en recycling 
van tweedehands kleding. Hiervoor hebben we een Syrische kleermaker, een costumière en een 
coupeuse bereid gevonden om een nieuw atelier in te richten en op te zetten. We willen o.a. zelf 
kinderpyjama’s in een leuke bijpassende zak maken uit overhemden.    

 



 
 

 
 
Ons magazijn en sorteercentrum is nu nog 
gevestigd aan de Disketteweg 10 in A’dam 
Noord. Deze locatie werd ons vanaf eind 2018 
tijdelijk gratis ter beschikking gesteld door de 
firma Winclove Probiotics. Dat is natuurlijk 
fantastisch! 
 
Wegens voorgenomen sloop moeten wij helaas 
begin 2020 deels verhuizen naar een nieuwe 
locatie in Landsmeer. Hier zal tevens het nieuwe 
atelier voor upcycling en recycling gevestigd 
worden. (Zie onder) 
 
Ruimte in Amsterdam is lastig te vinden en 
daarmee niet goedkoop. Maar zonder opslag 
kunnen we natuurlijk niet. De locatie in 
Landsmeer is slechts op 4 kilometer van onze 
winkel gelegen. Daarom komt het sorteercentrum 
en de werkvoorraad daar. 
 
Daarnaast is er een antikraak locatie gevonden in 
Weesp. Die zal als opslag worden gebruikt. Maar 
ook daar zijn bouwplannen. 
 

“Geef ons de ruimte!” 
 

 

 
 

 
 

 
 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Mo is onze chauffeur. Hij is ook onze 
buurman en houdt altijd een oogje in het zeil. 
Grappend noemen wij hem de beheerder 
van ons wagenpark.  
 
In 2019 hebben we onze bus beletterd met 
ons logo. Nu hebben we rijdende reclame! 
 
De bus is onmisbaar voor het bevoorraden 
van de winkel en de afvoer van vodden. Ook 
halen we er partijen mee op, zoals hier bij 
Hope Special Sizes in de Jordaan.

 
 
 

“Geen krijgertjes, maar hebbertjes bij Hebben en Houwen!” 
 
 
 



 
 

5. VRIJWILLIGERS 
 
Inclusief het bestuur en het operationele team hebben we begin 2020 maar liefst 40 vrijwilligers. 
In mei 2019 vonden we als opvolger een zeer ervaren coördinator vrijwilligers, die tevens 
vertrouwenspersoon én Bhv’er is. Onze vrijwilligers zijn dus is goede handen. 
 
We moesten in de afgelopen 2 jaar een balans vinden tussen het sociale en het praktische aspect. 
We hebben tenslotte een flinke klus te klaren. Het bleek nog niet zo eenvoudig om de juiste 
vrijwilligers te vinden én te behouden. Inmiddels is er een stevige kern in het team, van 
aanpakkers en mensen met diverse ervaring en talenten. Een goeie mix!  
 
Er werden veel gezellige dingen voor de vrijwilligers georganiseerd. In 2019 was er op 9 maart 
een vrijwilligersdag met een make-over en een fotograaf. Op 24 juni was er een boottocht door 
Amsterdam onder het genot van een high tea. Op 12 juli hielden we een vrijwilligersborrel als 
afsluiting voor de zomerstop. En op 10 november organiseerden we een vrijwilligerslunch, piekfijn 
verzorgd door onze Syrische Chef Yamen, met als extra een dame die stylingsadvies gaf. 
Natuurlijk was er ook een cadeaubon van Sinterklaas en een prachtig Kerstpakket, gedoneerd 
door de firma Winclove. Op de volgende pagina ziet u een greep uit alle feestelijkheden. 
 
Eens per 2 maanden vindt er een vrijwilligersoverleg plaats, ook hiervan enkele foto’s. 
 
We starten elke woensdag en vrijdag met gezamenlijk koffiedrinken om half 10. Behalve voor 
lekker bijkletsen is er gelegenheid voor de bedrijfsleider om werkinstructies te geven. Om 10 uur 
gaat de winkel open en daarna van 13 tot 16 uur. Van 12 tot 13 uur is de winkel gesloten en wordt 
er gezamenlijk geluncht. Zo is er behalve voor werk ook volop ruimte voor het sociale aspect.  
 
Alle vrijwilligers krijgen bij ons een vrijwilligerscontract en vallen onder de Amsterdamse 
Vrijwilligersverzekering. 
 
Werving en selectie is een tijdrovende klus en vergt continue de aandacht van de coördinator.  
We werken nauw samen met: Vrijwilligerscentrale Amsterdam, New Bees, Eva en Adam, NL 
Cares en andere vrijwilligersorganisaties. Soms worden klanten ook vrijwilliger, of mensen die 
spullen komen brengen.  
 
Per februari 2019 hebben we onze bedrijfsleider in dienst genomen, om de continuïteit te 
waarborgen. Zij is één van de initiatiefnemers en was tot dan werkzaam op vrijwillige basis. In dit 
stadium van onze start up is het extra belangrijk om de pilaren in de organisatie te behouden en 
de basis te verstevigen. Karin Prins is de drijvende kracht in de winkel en het magazijn. We 
kunnen haar niet missen! In 2020 hopen we haar een uitbreiding in aantal uren te kunnen geven, 
mits de financiën het toelaten. 
 

 
 

18 april 2019 
Stadsgesprek Amsterdam 
 
“Vrijwilligers in de knoei” 
 
 
Zwaan van Dam is uitgenodigd als één 
van de sprekers 
 
Zij werd ook uitgenodigd bij wethouder 
Simone Kukenheim, om over dit 
onderwerp te spreken 



 
 

 
 

 

 
 
Links: Pim, “onze man die alles maken kan!” Of zoals hij zelf 
in zijn sollicitatie als TD’er schreef: “Handig om te hebben en 
goed om te houwen.” Hier “keurig ge- PIM -t.” 
 
Voor en na-foto op de vrijwilligersdag. Er kwam een kapster, 
Karin verzorgde de kleding, Zwaan hielp met de make-up en 
de haren en Joyce doneerde een gratis fotoshoot voor alle 
vrijwilligers na een geslaagde make-over. Het was een super 
gezellige dag, compleet met een uitgebreide lunch. 
 
Onder: Eens per 2 maanden is er een vrijwilligersoverleg. Nog 
even en onze keuken wordt te klein!  
 
 
 

“Iedereen is mooi, soms moet je mensen daar 
alleen even aan herinneren.” 

 
 

  

 

 

 

 



 
 

 
6. ORGANISATIE 
 
In 2019 werd de organisatiestructuur aangepast. In 2019 kwam er een ervaren adviseur bij het 
bestuur. Hij treedt per januari 2020 toe aan het bestuur. Het operationele team werd uitgebreid 
van 3 naar 4 personen die elk een deel van de uitvoering aansturen, veelal zelfsturende teams.  
 
Het bestuur is ondersteunend aan de uitvoering. De voorzitter heeft vooralsnog een dubbele taak. 
Zij neemt zitting in het bestuur en maakt tevens deel uit van het operationele team. Zij is 
verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur. In 2019 passeerden meerdere kandidaten voor 
uitbreiding van het bestuur, om zo de taken over meerdere schouders te verdelen. Dit is wenselijk, 
om minder kwetsbaar te zijn, dus we blijven op zoek naar versterking.  
 
Het OT heeft de volgende verdeling: 
 
Bedrijfsleider winkel en magazijn     Karin Prins 
Communicatie / Projecten / Externe relaties / Huisvesting   Zwaan van Dam 
Vrijwilligerscoördinator / Vertrouwenspersoon   Nannette Blitz 
Bedrijfsbureau       Nynke van Rongen 

 
Het Bestuur is als volgt samengesteld: 
 
Voorzitter / Dagelijks bestuur      Zwaan van Dam 
Penningmeester       Karen Westgeest 
Secretaris        Marjon van der Wagt-Vendrig 
Adviseur        Jan Dettmeijer 
 
Het OT komt wekelijks kort bij elkaar om onderling af te stemmen, het bestuur vergadert eens in 
de 4 weken en de vrijwilligers eens per 2 maanden. We hanteren een vergaderrooster per jaar. 
 
 

 



 
 

7. OPERATIE 
 
Winkel/Magazijn: 
 
In 2019 werd de inrichting van de winkel naar een hoger niveau getild. Er kwamen diverse nieuwe 
rekken en uniforme hangers, om zo de winkel een nog strakkere uitstraling te geven. Er wordt 
wekelijks bevoorraad en per seizoen wordt de gehele collectie gewisseld. 
 
Eens per maand wordt er op de eerste zaterdag een Banne Bazar georganiseerd, een openbare 
verkoopdag. Zo houden we voldoende doorstroom in het assortiment.  
 
In het magazijn wordt 2 dagen per week met meerdere vrijwilligers hard gewerkt om de grote 
stroom kleding, schoenen en textiel te sorteren en de vodden af te voeren. Nu er meerdere 
segmenten kleding worden gesorteerd, vergt dit enige kennis van mode en kwaliteit. 
 
Begin 2020 verhuist het sorteercentrum en een deel van de winkelvoorraad naar Landsmeer. Een 
ander deel verhuist naar de opslag in Weesp. De locatie aan de Disketteweg zal gesloopt worden.  
 
De bedrijfsleider volgde een cursus “Leidinggeven aan vrijwilligers” via de Vrijwilligerscentrale. 
 

 
 

 
 

Communicatie: 
 
In 2019 werd er een Social Media plan geschreven en een communicatieteam gevormd. Dit team 
kwam maandelijks bijeen om de content voor de verschillende platforms op Social Media te 
bepalen en de website(s) “up to date” te houden. In het team zitten een fotograaf/designer, een 
vlogger, een websitebouwer en incidenteel een ervaren communicatieadviseur. Bij de fotoshoots 
assisteert een costumière en creatieve duizendpoot. Er ligt een uitgebreid mediaplan voor 2020. 
 
In 2019 werd er o.a. een fotoshoot gehouden met kinderen uit de buurt en enkele klanten, 
waaronder 2 gezinnen. (Zie foto’s) Ook stonden er enkele vrijwilligers model. De bedoeling is om 
deze foto’s voor de website(s) te gebruiken, om een betere afspiegeling van onze klanten te 
geven. 
 
Er werd een nieuwe website voor de Mooi Mens winkel gebouwd. Ook hiervoor werd een 
fotoshoot gehouden. Met de designer/fotograaf werd een nieuwe huisstijl voor dit label 
ontwikkeld. 
 
De voorzitter volgde een cursus “Succesvol omgaan met Facebook” en een cursus “LinkedIn”. 
De H&H is in 2019 zeer actief geweest op Social Media, om zo het netwerk te versterken en meer 
naamsbekendheid te krijgen.  
 



 
 

 
Anita Jansen  
Gebiedsmakelaar 
 

 
Esther Lagendijk  
Dagelijks Bestuurder Stadsdeel  
 

 
Esther Schild 
Costumière 
 

 
Yamen Mahkzom 
Syrische Chef 
 

 
Bas Vos  Flylikeme 
Fotograaf en designer 
 

 
Marjon van der Wagt 
Bestuurssecretaris H&H 
Interviewer Mooi Mens 

De H&H kreeg diverse malen aandacht in de Media. Zo kwam er een artikel in het Noord Hollands 
Dagblad, namen we deel aan een radio-uitzending vanuit Pakhuis De Zwijger en bij Signaal 
Radio, werkten we mee aan een uitzending van Heel Holland Zorgt (SBS6), waar we een groep 
“Gewichtige Dames“ voor hebben gekleed en haalden we meerdere kranten (waaronder het 
Parool en de Mug) met de opening van de Mooi Mens winkel door Job Cohen. Ook verscheen er 
een artikel over De H&H in de nieuwsbrief van de Gemeente Amsterdam. Begin 2020 komt 
omroep Landsmeer langs. 
 
In 2019 werden een aantal mensen uit het professionele netwerk en een aantal vrijwilligers 
gestyled en geportretteerd in de rubriek “Mooi Mens” op social media. De bestuurssecretaris 
verzorgde hiervoor bijgaand enkele prachtige interviews. (Zie foto’s hierboven) 
 

Projecten 
 
Er lopen momenteel meerdere nieuwe projecten, die verder vormgegeven zullen worden in 2020. 
Het doel is deels om ons verdienmodel uit te bouwen, maar ook om een grotere bijdrage aan de 
circulaire economie te kunnen leveren. We hopen daarbij meer mensen met afstand tot de 
arbeidsmarkt een fijne werkplek te kunnen bieden, in de vorm van vrijwilligerswerk, dagbesteding 
of in het kader van (re-)integratie. 
 



 
 

De Mooi Mens winkel moet meer bekendheid krijgen, en de online verkoop van het hogere 
segment kleding wordt verder uitgebouwd. Hiervoor zoeken we een geschikte vrijwilliger. 
 
Per februari 2020 betrekken we het pand in Landsmeer en starten we met de inrichting van het 
atelier voor recycling en upcycling. Daar zijn volop creatieve ideeën voor. De mogelijkheden voor 
dagbesteding, b.v. begeleid door “Ieder zijn werk” in het atelier zullen verder worden onderzocht. 
 
Wij zijn initiatiefnemer van een nog te realiseren Sociaal Warenhuis in Amsterdam Noord. Sinds 
de zomer van 2019 zijn we in gesprek met het Leefkringhuis (organiseert o.a. de voedselbanken 
in Amsterdam Noord) en de Sociale Kruidenier (verstrekken non-food en houdbare producten als 
aanvulling op het voedselpakket). Zij werken al deels samen op 1 locatie. Daarnaast is er nog 
een tweede uitgiftepunt van de voedselbank Noord, maar daarvoor wordt dringend vervanging 
gezocht, omdat mensen daar nog buiten in de rij moeten staan. Dat is niet meer van deze tijd. 
 
We zoeken een centraal gelegen locatie in Amsterdam Noord, om ook daar onder één dak samen 
te gaan werken. Zo kunnen we meer mensen bereiken en wordt het gemakkelijker en een stuk 
aangenamer voor klanten om van onze gezamenlijke diensten en voorzieningen gebruik te 
kunnen maken. Wij bedienen grotendeels dezelfde doelgroep. En, we versterken elkaar. 
 
Momenteel zijn we in gesprek over een locatie met de gemeente. Omdat hier wegens andere 
buurtactiviteiten geen ruimte is om een vaste winkel in te richten, hebben de Voedselbank en De 
Sociale Kruidenier het voornemen om met een Pop-up model te starten. De ruimte is beperkt.  
 
Om op beide locaties aan te kunnen sluiten, zonder aldoor met stapels kleding te moeten 
sjouwen, hebben wij recent een mobiele winkel aangeschaft. In Landsmeer kan de winkel  
2 x per week bevoorraad worden en naar de 2 uitgiftelocaties rijden. Bovendien kan de wagen in 
Landsmeer veilig achter een hek gestald en opgeladen worden. In januari 2020 wordt de 
elektrowagen eerst gereviseerd en daarna gaan we de rijdende winkel inrichten met een 
aanvullend assortiment op de seizoen garderobe die men 2 x per jaar krijgt in de winkel van De 
H&H. Onze winkel in De Banne blijft dus gewoon bestaan.  
 

 

Onze mobiele winkel 
 
Een elektromobiel, dus goed voor het milieu! 
De huiskleuren rood en zwart kloppen alvast 
 

Huisvesting 
 
Veel van onze plannen hangen of staan met het vinden van de juiste locatie. Vanwege de 
schaarste en daardoor hoge kosten van huisvesting in Amsterdam, is het lastig om een vaste en 
betaalbare plek te vinden. Onze winkel beslaat nu zo’n 250 m2 en het magazijn ruim 300 m2. 
 
Medio 2021 staat het pand waarin De H&H en de Mooi Mens winkel nu zijn gevestigd op de 
nominatie voor sloop. Voorlopig zijn al onze locaties tijdelijk. Dat is een continu aandachtspunt. 
 
Om op de hoogte te blijven van de plannen voor de wijk en zoveel mogelijk stem te houden in de 
ontwikkelingen, wonen wij alle buurtgesprekken bij. Daarnaast onderhouden we nauw contact 



 
 

met de Gemeente hierover. Zij willen de huidige sociale voorzieningen graag behouden voor de 
wijk, waaronder De H&H. Zoals gezegd zijn wij ook in gesprek met de Gemeente over een 
centraal gelegen pand voor het Sociaal Warenhuis. 
 

 

“Accepteer wat er is, maar vergeet niet te hopen en te dromen!” 
 
 
Het zou voor de toekomst wenselijk zijn om op 1 vaste locatie te kunnen werken, liefst samen 
met de Voedselbank en de Sociale Kruidenier. Het zou voor ons ideaal zijn om de winkel, het 
magazijn en het sorteercentrum (dichter) bij elkaar te hebben. En dan hebben we natuurlijk ook 
nog het atelier en de Mooi Mens winkel.

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

  
Netwerk 
 
In 2019 is er veel tijd en aandacht besteed aan het vergroten en verstevigen van ons netwerk.  
De ontwikkelingen op het gebied van armoedebestrijding worden nauwlettend door ons gevolgd. 
We hebben contact met andere kledingbanken in Nederland. We nemen deel aan lokaal overleg 
met de Professionals in Noord, schuiven aan bij buurttafels, hebben contact met de 
buurtregisseur, gebiedsmakelaars, diverse participatiemedewerkers in de buurthuizen, werken 
samen met andere (sociaal-/maatschappelijke-/culturele) initiatieven en onderhouden regelmatig 
contact met onze verwijzers. We hebben goede contacten binnen het Stadsdeelkantoor en met 
de Gemeente Amsterdam. 
 
Wij breiden steeds verder uit naar samenwerking met collega’s in andere delen van Amsterdam, 
waaronder Dress for Success en de Stichting SINA. We gaan Amsterdam in met ons verhaal, live 
en via de (social) media. 
 
We bezochten meerdere netwerkbijeenkomsten en symposia: 
 

 
Nieuwjaarsreceptie  
Femke Halsema 
 

 
Durf te vragen 

 

 
Pak je kans Laaggeletterdheid 

 

 
Noordas Duisburg  

 

 
 

Statushouders Noord 

 

 
 

 
Pact Armoede: aan het woord 
wethouder Moorman 
 

 
De Noordas kennismaking



 
 

 
We werden voor de 2e keer op rij genomineerd voor de omarmprijs, maar helaas…. Geen prijs. (Nog niet….) 
Beau van Erven Dorens zit in de jury. Als troostprijs mocht Karin met hem op de foto en zo werd ze toch nog omarmd! 
 
In 2019 kwamen we in contact met verschillende grote bedrijven, die ons van advies en praktische hulp dienden. UPS 
ontmoetten we op een tijdveiling van de VCA. Zij gaan ons assisteren bij de verhuizing. Hier volgt een kleine collage: 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 



 
 

We werden door het Communicatienetwerk Amsterdam genomineerd voor de Amsterdamse 
Communicatieprijs. Ook hier geen prijs, maar wel een jaarabonnement om deel te nemen aan de 
netwerkbijeenkomsten. Dat gaan we zeker doen. 
 
Zij hielpen ons met nadenken over hoe we het merk Mooi Mens in de markt kunnen zetten en we 
kregen volop inspirerende ideeën aangereikt. 
 
KLM kwam met een LEAN-team en dacht met ons mee over ons verdienmodel. We kregen volop 
complimenten over de efficiëntie van de inrichting van de winkel, het magazijn en de routing. 
 
PWC keek mee naar de verdere vormgeving van de organisatie, het verdienmodel en naar de 
werving en selectie van vrijwilligers. We hebben heel veel geleerd en goede adviezen gekregen. 
 

Werving en Selectie 

 
Eerder hebben we het hoofdstuk vrijwilligers al uitgebreid beschreven. De coördinator volgde in 
het kader van professionaliseren een cursus Werving & Selectie en actualiseerde haar EHBO-/ 
BHV-diploma. In 2019 formuleerden we ons vrijwilligersbeleid met hulp van de 
Vrijwilligerscentrale. 
 

Bedrijfsbureau 

 
Binnen het bedrijfsbureau is veel werk verzet in 2019. Het geautomatiseerde klantenbestand 
werd verder ontwikkeld en getest, zodat we in 2020 hiermee van start kunnen gaan. Volgend jaar 
kunnen we u dan hopelijk mooie statistieken laten zien. Registratie en verwijzingsprocedure zijn 
conform de AVG-voorschriften vormgegeven.  
 
In 2019 werden alle functies beschreven en werd er een nieuw organisatiemodel gekozen, mede 
op advies van PWC. Hierover meer onder organisatie. 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

In de zomer van 2019 organiseerden we een aantal fotoshoots met kinderen uit de buurt en een 
aantal klanten en vrijwilligers. De foto’s zijn bedoeld voor de websites van De H&H en van Mooi 
Mens. De klanten en hun kinderen die hieraan meewerkten mochten als beloning de kleding 
natuurlijk houden. En iedereen was blij met de prachtige foto’s van Bas Vos van Flylikeme. 
 
Voor de vintage shoot stonden ook weer klanten en buren model, samen met enkele vrijwilligers. 
Die foto’s vindt u helemaal achterin. 
 
We hebben bij alle fotomomenten erg veel plezier gehad en dat is vooral op de volgende foto 
heel goed te zien! 
 
 
 
 

“Wij zetten mensen in hun kracht.” 
 



 
 

 

 
 

8. FINANCIËN 
 
Het grootste deel van onze inkomsten in 2019 kwam uit Fondsen en de subsidie voor 
Maatschappelijke Initiatieven van de Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Noord. Eerder kon u 
lezen over ons verdienmodel. 
 
In 2019 ontvingen we behalve donaties in goederen, ook donaties van 2 sportverenigingen, AV 
ATOS (atletiekvereniging) en Moluccan Fighters (Boksclub). Ook van enkele particulieren 
ontvingen wij een bijdrage. In de adventsperiode organiseerde de Lutherse Diaconie een 
inzameling voor de H&H. Op de volgende pagina ziet u een collage van de evenementen. 
 
De grootste stijging in de bedrijfskosten kwam in 2019 voort uit het in dienst nemen van de 
bedrijfsleider.  
 
Voor 2020 ligt de grootste stijging in het huren van het pand in Landsmeer. Dit is noodzakelijk, 
omdat het huidige pand in Amsterdam Noord wordt gesloopt. Wij hebben dit ruim een jaar gratis 
mogen gebruiken van de firma Winclove. Vrijwillig ondernemen kan helaas niet gratis. 
 
In het pand in Landsmeer zal ook het atelier ingericht worden. 
 
Wij zijn blij met alle hulp en steun en het vertrouwen wat u in ons hebt gesteld. Waarvoor dank! 
 
Bij vragen over de financiën kunt u contact opnemen met onze penningmeester Karen Hagen. 
 

 
“Onze vrijwilligers zijn onbetaalbaar!” 

 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Donatie kinderschoenen 
Chabi’s 

Inzameling door trainees 
van Albert Heijn 

 
 

 
Donatie kinderkleding 
Bloomies – Hélène Blom 
 

 
 

“Schuitjevaren, theetje drinken…” 



 
 

 
 

 
Engels servies, scones en 
ander lekkers van Yamen! 
Dank aan Chris & Heidi  

 

 
 

 
Handig al die hoedjes van 
de H&H en Coos fleurt er 
helemaal van op! 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Vrijwilligers dag 24 juni 
Varen door Amsterdam 
met high tea!  

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

Activiteitenoverzicht 2019 
 
Januari 
1.  Nieuwjaarsreceptie Femke 

Halsema 
8. Presentatie bij Winclove 

Probiotics 
9. Bestuursvergadering 
16. Dekens/handdoeken naar 

dierenasiel 
Opstellen vrijwilligersbeleid 
met VCA 

17. Presentatie in Buurthuis 
De Meeuw 

22. Presentatie in Buurthuis 
Waterlandplein 

23.  Begrotingsvergadering 
 Kennismaking New Bees 
24. Presentatie Buurtkamer 

Noord West 
Kennismaking Twiskehuis 
(verzorgingshuis) 

25. Nieuwjaarsborrel Sociaal 
Domein Noord 

28. Opleveren opslag 
Klimopweg 

31. Bewonersoverleg Huis van 
de Wijk Banne 
Kennismaking Jan 
Dettmeijer, adviseur 
bestuur 

Februari 
2. Banne Bazar 
4. Start ontwikkeling 

geautomatiseerd 
klantenbestand 

6. Vrijwilligersoverleg 
7. Bedrijfsleider in dienst 
8. Marketing-

communicatieplan (Social 
Media) klaar  

13. 1e Contentvergadering 
Social Media 

14. Extra Bestuursvergadering  
15. Kleden gewichtige dames 

voor tv opnames SBS6 
16.  Boksevent Moluccan 

Fighters, opbrengst H&H 
25. TV opnames Heel Holland 

Zorgt 
Maart 
2. Banne Bazar 
6. D66 werkbezoek aan H&H 
7. Bestuursvergadering 
9. Vrijwilligers dag: Make-

over met fotograaf/kapper 
19. Extra Bestuursvergadering 
20. Rondleiding huisartsen bij 

H&H 
Werkbezoek St. Hulp na 
Onderzoek 

21. Pak je kans: symposium 
kinderen in armoede 

25. Bijeenkomst 
Statushouders  

26. Professionaloverleg Banne 
Buiksloot 

28. Pact: Werkende minima 
April 
3. Donatie pakken ophalen 

Hope Special Sizes  
4. Bestuursvergadering 
6. Banne Bazar 
11. Durf te vragen: diner met / 

door statushouders 

16. Noords Armoedenetwerk: 
lezing over stress 

17. Kennismaking New Bees 
Zaanstad 

18. Spreker bij Stadsgesprek: 
Vrijwilligers in de knoei 

23. Buurtbijeenkomst 
ontwikkeling Parlevinker 
(plein) 

24. Denktank H&H, toekomst  
26. Kennismaking NL Cares, 

flexibel vw-werk 
Mei 

Vakantie – geen bazar 
2. Fotoshoot: kinderen uit de 

buurt / foto’s winkel voor 
website 
Start maandelijkse rubriek 
Mooi Mens op Social 
Media 

6. Vrijwilligerscentrale 
A’’dam: wervingsstrategie  
Presentatie bij Op Eigen 
Kracht, voorzieningen 
minima 

7. Bestuursvergadering 
8. Kennismaking met Price 

Waterhouse & Cooper 
9. Netwerkborrel/Workshop 

Noordmakers 
13. Werkbezoek bij Koffiehuis 

Haarlemmerstraat 
(daklozenopvang) 

20. Buurtbijeenkomst: 
Toekomst groen en 
nieuwbouw Banne 

21. Professionaloverleg Banne 
Buiksloot 

22. Adviesgesprek met Social 
Start – Johannes van den 
Akker 
Start Nannette Blitz, 
coördinator vrijwilligers 

24. Op Eigen Kracht brengt 
bezoek aan H&H 

26. Test geautomatiseerd 
klantenbestand (Drachten) 

29. Sleutel Back-up magazijn: 
Weesp 

31. Voedselbank 
Haarlemmermeer – evt. 
franchise H&H? 

Juni 
1. Banne Bazar 
3. Bestuursvergadering 
5. Vrijwilligersoverleg 
6. Interview VCA 
7. Kennismaking KLM 

leanteam  
11. Brainstorm georganiseerd 

door PWC voor H&H 
14. 2e adviesgesprek met 

Social Start – Johannes 
van den Akker 

15. Fotoshoot met klanten en 
buurtbewoners voor de 
website 

18. Kennismaking Paul van 
Oosten – Protestantse 
Diaconie 
Werkbezoek Esther 
Lagendijk – Dagelijks 
Bestuur Noord 

19. Pact Sessie: de financiële 
valkuil van 18 jaar 

Gesprek met Hoge School 
van Amsterdam: 
ontwikkelingen buurt 

20. Bestuursvergadering 
24. Vrijwilligers dag: varen 

door Amsterdam / High 
Tea Yamen 

27. Kennismaking Blik op 
Talent 

28. Lean-team KLM denkt mee 
over verdienmodel H&H  

Juli 
1.  Iam studenten komen een 

dagje helpen in magazijn 
Werkgroep ontwikkeling 
Parlevinker (Plein) 

3. Iam studenten – H&H geeft 
PowerPointpresentatie/ 
rondleiding 

4. 1e gesprek Coalitie Sociaal 
Warenhuis met VB Noord 
en Sociale Kruidenier 

5. Start Noordas – beweging 
tegen armoede en voor 
beter beleid  
Business Plan training 
Impact Hub (PWC) 

6. Banne Bazar met 1e 
Vintagesale 

8. Down Side Up – 
adviesgesprek over 
crowdfunding 

9. Zomerborrel Noordmakers: 
democratisering 

10. Warm Welkom voor 
statushouders – 
werkbezoek aan H&H 
Hogeschool van 
Amsterdam – over sociaal 
ondernemen 

12. Vrijwilligersborrel – laatste 
dag voor de vakantie 

19. Kennismaking met atelier 
Stitch Around - Modestraat 

31. Werkbezoek aan 
kledingbank Maxima in 
Sappemeer 

 
13 juli – 25 aug 
zomersluiting 

Augustus 
14. Kennismaking met Eva 

Bouwer, vlogster 
18. Fotoshoot voor Mooi Mens 

website – vintage 
21. 2e gesprek Hogeschool 

van Amsterdam – 
ontwikkelingen wijk 
Kennismaking Ieder zijn 
Werk – dagbesteding 

22. Kennismaking trainees 
Albert Heijn hoofdkantoor – 
kledingactie voor H&H 

23/25. Website Mooi Mens 
28. Eerste werkdag: 

gezamenlijk 
koffiedrinken/bijpraten vw 

29. Bestuursvergadering 
30. Politie op Wereldreis: 

groep wijkagenten 
rondleiding/presentatie 
H&H 

September 
6. Vrijwilligersoverleg 

Kleding AH – kledingactie 
ophalen    



 
 

7. Banne Bazar – met 
vintagesale 

8. Sponsorloop AV Atos – de 
30 van Noord – opbrengst 
voor H&H 

12. Gesprek met wethouder 
Simone Kukenheim: 
vrijwilligers(-organisaties) 
Intermediairsbijeenkomst 
Armoedebestrijding – 
netwerkborrel Tolhuistuin 

14. St. Hulp na Onderzoek 
viert 100-jarig bestaan met 
Syrische lunch bij H&H 

16. 2e Coalitiegesprek Sociaal 
Warenhuis, met stadsdeel 
A’dam Noord 

18. Start Nynke van Rongen – 
opzetten bedrijfsbureau 
H&H 

20. Noordas – bijeenkomst 
over wonen 
3e adviesgesprek Social 
Start – Johannes van den 
Akker 

24. Professionaloverleg Banne 
Buiksloot 

 Gebedshuizenoverleg 
25. Bestuursvergadering – 

begroting 2020 
26. Coaching gesprek 1.  

Zwaan van Dam 
27.  Ars Donandi komt op 

bezoek bij H&H 
30. Symposium Leergeld: 

Kinderen in armoede 
Oktober 
2. Bezichtiging Breedhuis met 

stadsdeel, locatie Sociaal 
Warenhuis? 

3. Coaching gesprek 2. 
Zwaan van Dam 
Communicatienetwerk 
Amsterdam denkt mee 
over Mooi Mens label 

4. Vervolggesprek Ieder zijn 
Werk – dagbesteding 

5. Banne Bazar 
7. Financiële vergadering 
10. Coaching gesprek 3. 

Zwaan van Dam 

12. Expositie Willem Rasing – 
Mooi Mens oktober 2019 

15. Cursus: Succesvol 
omgaan met Facebook 

16. Werkbezoek Lutherse 
Diaconie aan H&H 

17. Uitreiking omarmprijs – 2e 
x genomineerd 

18. Noordas bijeenkomst – 
strategie 

26. Ophalen winkelinterieur 
Valkenswaard (inrichting 
Mooi Mens winkel) 

28. Netwerkbijeenkomst 
Statushouders A’dam 
Noord 

29. Plan Pilot Sociaal 
Warenhuis start 

 Bestuursvergadering 
31. Vrijwilligerscentrale A’dam 

– Brainstorm Expats 
November 
1. Mooi Mens winkel voor het 

eerst open – maandje 
proefdraaien 

2. Banne Bazar 
4. Bus H&H beletterd bij 

Rimaxx 
6. Vrijwilligersoverleg 

Kennismaking met 
directeur Noppes 
kringloopwinkels NH 

7. LinkedIn-training bij Omzet 
Coach NL 

8. Vrouwen ontbijt met Esther 
Lagendijk – dagelijks 
bestuur stadsdeel 

10. Vrijwilligers dag: Syrische 
lunch in de winkel 

12. Voortgangsgesprek 
Sociaal Warenhuis met 
stadsdeel 

14. Cursus vrijwilligers werven 
bij VCA (coördinator 
vrijwilligers) 
Werkbezoek aan DeedMob 
– vrijwilligersklussen 
Werkbezoek aan VCA – 
Engelse vacatures en 
projecten voor expats 

15.  Noordas bijeenkomst 

20. Pakhuis de Zwijger – de 
circulaire stad 

 Vlog Mooi Mens winkel 
 Operationele vergadering 
25. Voortgangsgesprek met 

stadsdeel Sociaal Domein 
26. Professionaloverleg Banne 

Buiksloot 
27. Warm Welkom – 

statushouders bijeenkomst 
28. Kennissessie: Meedoen 

werkt 
Sociaal Warenhuis – 1e 
opzet intentieverklaring 

December 
1. Start adventsactie van 

Lutherse Diaconie voor 
H&H, presentatie Spui 

5. Sociaal Warenhuis – 
intentieverklaring op papier 

6. Feestelijke opening Mooi 
Mens winkel door Job 
Cohen 

7. Banne Bazar 
Tijdveiling VCA – Beurs 
van Berlage (100 uur 
vrijwilligerswerk van UPS) 

8. Vrijwilligersfeest Stadsdeel 
Noord 

10. PACT Digi Challenge 
(Nynke Bedrijfsbureau) 

12. Sociaal Warenhuis – 
bespreking 
intentieverklaring met 
stadsdeel 

13. Noordas bijeenkomst 
18. Intakegesprek Meet & 

Match met VCA (vw-
organisaties & 
bedrijfsleven) 

19.  Noordse armoedenetwerk - 
bijeenkomst 
Radio opnames Salto – 
Radio Noord Holland 

21. Kerst Special Bazar 
27.  Sociaal Warenhuis – 

vergadering  
 

22 December – 6 januari 
kerstvakantie  

  

 



 
 

Job Cohen: “Ik ben een echte retro burgemeester” 
 

 
 

 
 

Op 6 december was de 
feestelijke opening van de 
Mooi Mens winkel. Job 
Cohen kwam een lintje 
knippen en hield een 
warme toespraak. Een 
mooi mens die retro 
burgemeester!  
 
We speldden hem daarom 
deze eretitel op in de vorm 
van de button met Mooi 
Mens erop.  
 
Annie (de buuf) maakte 
heerlijke retro hapjes:  
 
Kaasstengels!  
 

 
 

 
team: Ilona, Felix, Murium↓ 

 
Links boven de schoenenzusjes: 
Coos en Mieke / onder Paul en Pim 

 
 



 
 

MET DANK AAN
 
Alle fondsen, particulieren , bedrijven en organisaties die in 2019 een 
bijdrage aan ons project hebben geleverd, in geld, goederen en/of 
diensten. Zonder uw hulp kunnen we niet!
 

• Winclove Probiotics 

• Flylikeme 

• Eva Sunshine 

• Foto Joyce 

• Heidi & Chris (schippers) 

• Chef Yamen 

• Vrijwilligerscentrale 

• PWC 

• KLM 

• Cathay Airways (meubels atelier) 

• Rimaxx 

• Communicatie Netwerk A’dam 

• UPS 

• Het Fort 

• Hope Special Sizes 

• Nickelodeon (promotieartikelen 
DORA) 

• Bloomies 

• Chipi’s 

• Trainees Albert Heijn 

• Cees Joppe – Jobsoft 

• Johannes van den Akker Social 
Start 

• Down Side Up Crowdfunding 

• Eline Gelderblom 

• Mira Copini 

• Job Cohen 

• Alle vrijwilligers! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Speciale dank aan familie, 
vrienden en buren en iedereen 
die we nog vergeten zijn 

 
 

 
Leo & Ria ouders van Karin zijn er altijd! 

 
 



 
 

NAWOORD
 

Terugblikkend op 2019 kunnen we 
zeggen dat we hard gewerkt hebben. 
En… met resultaat! 

 

Omdat we vanuit ons hart werken, is het 
soms lastig om het kort en bondig te 
verwoorden. Aan alles en aan iedereen 
kleeft een verhaal. 

 

We hopen dat u met genoegen al onze 
avonturen heeft gevolgd, die we mede 
dankzij uw bijdrage mogelijk hebben 
kunnen maken.  

 

Bij de projecten en in de activiteitenlijst 
heeft u met ons een blik op de toekomst 
van De H&H en de Mooi Mens winkel 
kunnen werpen.  

 

We zijn met niets begonnen. En kijk waar 
we nu staan. Dit is een droom die 
werkelijkheid is geworden. En zoals u 
inmiddels heeft kunnen lezen, hebben 
we nog veel meer dromen. 

 

We staan voor een nieuw jaar met 
nieuwe uitdagingen. Die gaan we vol 
goede moed aan. We hopen om ook in 
de toekomst te mogen rekenen op uw 
steun. 

 

Met hartelijke dank, 

 

Namens het bestuur 

 

 

 

 

 

klant voor en na de H&H styling 

 
Onder Karin, bedrijfsleider  



 
 

 Activiteitenplan 2019/2020  

  
Voornemen 2019 
 

 
Resultaat en vervolg 

A.  Bestuur: ervaren bestuurders aantrekken om 
(incidenteel) zitting te nemen in het bestuur of als 
adviseur betrekken 

Blij met Jan Dettmeijer! In 2020 
zoeken we nog naar extra 
versterking bij het bestuur 

B.  Huidige bestuurders meer coaching en evt. opleiding 
bieden wanneer daar behoefte aan bestaat  

√ 

C.  Bedrijfsleider opleiding laten volgen (Leidinggeven 
aan vrijwilligers) 

√ 

D.  Coördinator vrijwilligers, functie verder vormgeven, 
werving en communicatie vrijwilligers onder continue 
aandacht, team uitbreiden, rol vertrouwenspersoon 
verdiepen 

√ 

E.  Overlegstructuren / communicatielijnen vastleggen en 
vasthouden 

√ 

F.  Ervaren en geschikte vrijwilligers opleiden om 
instructie te geven aan nieuwe medewerkers 

√ 

G.  Teambuilding (coach, training met acteurs, 
vrijwilligersuitstapje en vieringen) 

Er was een dag gepland voor 
vrijwilligers met een ervaren 
coach en ook een dag met 
acteurs, om beter om te kunnen 
gaan met lastige klanten. Bij 
gebrek aan belangstelling van de 
vrijwilligers zijn deze dagen niet 
doorgegaan. Misschien in 2020? 

H.  De buurt en de stad in, zichtbaarheid en bekendheid, 
op de hoogte blijven van ontwikkelingen, meedenken 
en uitbreiding netwerk (ook met verwijzers). 
Deelname aan ondernemerscollectief Noord 

We hebben contact gehad met 
het ondernemerscollectief Noord. 
We besloten dat het voor nu niet 
voldoende toevoegt voor ons om 
deel te nemen. Maar we kennen 
elkaar en komen elkaar 
regelmatig tegen. Netwerk. 

I.  BHV (EHBO en brandveiligheid) √ 

J.  Bereikbaarheid: 2 dagen per week van 10 tot 16 uur 
voor afspraken/verwijzers (als we zeggen op 
bepaalde tijden bereikbaar te zijn, moeten we dat ook 
zijn) 

We hopen in 2020 een 
secretaresse aan te kunnen 
trekken, om nog beter bereikbaar 
te zijn en om het bedrijfsbureau 
te bemannen. 

K.  Secretariaat en administratie verder vormgeven 
binnen bedrijfsbureau 

Zie J 

L.  Automatiseren klantenbestand, digitaal aanmelden, 
conform privacywetgeving (AVG) 

Wordt vervolgd in 2020, nu in de 
testfase 

M.  Op afspraak werken - vergroten efficiëntie √ 

N.  Verdienmodel verder uitbreiden (o.a. Bazar en 
webwinkel, crowdfunding) 

Van een webwinkel hebben we 
afgezien vanwege retourbeleid. 
De online verkoop is wel gestart. 
Hier moet in 2020 meer aandacht 
aan besteed worden. 
 
We hebben contact gehad met 
een crowdfunding-bureau voor 
advies. Hier liggen zeker 
mogelijkheden. Te denken valt 
b.v. aan een onderbroekenlijn 
met abonnement. Eén halen, 
twee betalen. 



 
 

O.  Contact met bedrijfsleven leggen i.h.k.v. sociaal 
ondernemen (vrijwilligersdagen) 

√ 

P.  Samenwerking uitbreiden met Leefkringhuis, Sociale 
Kruidenier en andere partijen in Noord (en 
Amsterdam) die voor  dezelfde doelgroep werken, 
gezamenlijke toekomstvisie formuleren? 

Volop in ontwikkeling. Wordt 
vervolgd in 2020 

Q.  Projecten/ideeën (mede) ontwikkelen, 
Jongerenproject, Nieuwkomersrestaurant, 
Minimawinkelcentrum met buren 

We willen jongeren helpen aan 
een werkervaringsplek, met als 
beloning een rijbewijs. De 
plannen zijn er, maar voor nu de 
middelen en mensen nog niet.  
 
Een deel is gerealiseerd door 
chef Yamen te helpen met de 
promotie van zijn cateringbedrijf 
en hem regelmatig in te huren. 
Ook hebben we via ons netwerk 
eens per maand een Syrisch 
eetcafé voor hem kunnen 
organiseren. Dit is in een 
buurthuis in Westzaan. 
 

R.  Mobiele winkel, meer bereik H&H naar Amsterdam? 
Mogelijkheden in 2019 onderzoeken. 

√ 

S.  Anticiperen op de toekomst, locatie winkel en 
magazijn (2021?) 
 

Volop onder de aandacht 

T.  Marketing en Communicatie: meer aandacht op en 
voor social media (regelmatig publiceren) 

√ 

U.  Werkbezoeken in het land bij andere kledingbanken 
plannen (van elkaar leren) 

√ 

V.  Winkels en kleding-/schoenenfabrikanten 
aanschrijven voor giften en restpartijen (ANBI) 

Tot nu toe niet nodig, men weet 
ons te vinden. 
 

W.  Regelmatig in de publiciteit zien te blijven komen √ 

X.  Statistieken bijhouden en delen met b.v. hoge 
scholen / universiteit om o.a. stille armoede beter in 
kaart te helpen brengen 

Statistiekmogelijkheden zijn 
aangebracht in systeem. 
Klantenbestand wordt (na 
perfectionering) in 2020 in 
gebruik genomen. 
 
Er hebben diverse gesprekken 
met de Hogeschool van A’dam 
plaats gevonden in 2019 over 
ontwikkelingen in de wijk. Met 
statistieken (2020) kunnen we 
helpen om (stille) armoede 
inzichtelijker te maken. 
 

Y.  Blijven deelnemen aan professionaloverleg in de 
wijk./stadsdeel  

√ 

Z.  Investeren in contact en functie in de buurt, 
meedenken en praten over herinrichting Banne Noord 
(werkgroep)  

√ 

Must De pilaren in de organisatie behouden en verstevigen 
(opleiden, coachen, belonen) (mogelijkheden salaris 
o.a. bedrijfsleider bekijken) 

√ 
Opleiding en coaching waar 
nodig in 2020 
 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

“”Het lijkt Marilyn Monroe wel!” roept een voorbijganger 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 


