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KansenNet heeft het jaar 2016 met trots en tevredenheid afgesloten.  
Opnieuw hebben 167 vrijwilligers – bestuur, coördinatoren en begeleiders –  
zich ingezet voor onze activiteiten.  
In totaal deden ruim 200 cliënten een beroep op KansenNet.
Helaas hebben we in mei afscheid wegens ziekte moeten nemen van onze 
voorzitter Pierre Olman. Pierre Olman heeft zich gedurende een lange reeks van 
jaren ingezet voor het vrijwilligerswerk.
In 2016 heeft KansenNet de ANBI-status gekregen.  
Daarmee heeft onze organisatie de maatschappelijke erkenning gekregen die 
voor haar werk belangrijk is.
Dankzij subsidies van de Gemeente Amsterdam, het Oranjefonds en het  
ING-fonds is de financiële situatie aanmerkelijk verbeterd. Met deze financiële 
steun en de support van onze samenwerkingspartner Post Oost zijn wij in staat 
onze cliënten zo goed als mogelijk bij te staan.
Achter de schermen is hard gewerkt door alle bestuursleden en coördinatoren 
aan het verbeteren van onze bereikbaarheid, met name via onze website, 
het versterken van de contacten met onze netwerkpartners, het werven van 
vrijwilligers en het opzetten van kwaliteitsbewaking en – verbetering.
In 2017 gaan we hier met dezelfde energie en hetzelfde enthousiasme mee door. 

Namens het bestuur van de Stichting KansenNet
Ria van Rhijn, voorzitter

Met Energie en Enthousiasme
INLEIDING



Eind 2016 beschikte KansenNet over 167 vrijwilligers, 
een groei van 16%. 
Hiervan was ca. 53% man en 47% vrouw.

KansenNet kon 203 nieuwe klanten inschrijven. 
Hiervan zijn zo’n 133 aanvragen afgehandeld; 
124 klantcontacten lopen nog door tot in 2017.

Kerncijfer leveren met weinig gegevens veel inzicht en 
overzicht. Dat doen ze doordat ze sterk samenvatten.

203 nieuwe inschrijvingen
ENKELE KERNCIJFERS.
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Het aantal cliënten liep in 2016 iets terug en de coaching-trajecten werden 
korter. Vaak bleek een zetje in de rug voldoende om zelf de draad weer op 
te nemen.
Men durfde meer risico en uitdagingen te nemen. Is de verbeterende 
arbeidsmarkt hier de verklaring voor, of is er sprake van toeval? Verder 
meldden zich meer vrouwen dan mannen.
Cliënten met een niet-Nederlandse achtergrond wisten ons in 2016 
beter te vinden. Een tendens die zich gezien de toename van het aantal 
“statushouders” vermoedelijk doorzet.
Verder intensiveerden wij de samenwerking met onze collega’s van 
Startende Ondernemers.
In 2016 hadden wij in het totaal 52 aanvragen waarvan 29 afgerond werden 
en er 23 doorlopen in 2017.

Had ik mijzelf maar eerder de “luxe”  
van een coach gegund”.

Loopbaan coaching
DE VERSCHILLENDE ONDERDELEN VAN KANSENNET
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In 2016 hebben zich 73 cliënten aangemeld en zijn er 55 afgehandeld. Een 
groep van 18 startende ondernemers blijft voorlopig nog onder onze hoede.
Het overgrote deel van de aanmeldingen betreft mensen die als zzp-er aan 
de slag willen. De meeste van hen zijn tussen de 35 en 50 jaar, waarvan 
twee derde uit vrouwen bestaat.
Omdat loopbaanvragen nog wel eens willen eindigen met de wens “voor 
zich zelf te beginnen” en startende ondernemers er achter komen dat het 
“werken voor een baas” beter bij hem of haar past, werd de onderlinge 
samenwerking met Loopbaan-coaching geïntensiveerd. Een nuttige en 
leerzame exercitie voor alle partijen.
De contacten met UWV en het team “Ondersteuning Ondernemers” van 
de Gemeente Amsterdam zijn dit jaar gecontinueerd. Deze samenwerking 
begint ook concrete resultaten op te leveren. Hierdoor bereikte een 
derde van onze cliënten KansenNet. Door met enige regelmaat elkaar te 
ontmoeten en ook op teamniveau kennis uit te wisselen, kan bovendien de 
kwaliteit van de samenwerking geoptimaliseerd worden.

Het is om gek van te worden om er achter te  
komen wat je allemaal moet doen.  
Mijn coach weet dat soort dingen gewoon”.

Startende Ondernemers
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In het afgelopen jaar zijn tien aanvragen binnengekomen bij Organisatieadvies. 
Dit heeft geleid tot zeven adviestrajecten en tot één verwijzing naar Startende 
Ondernemers. Van twee aanvragers is niets meer vernomen.
Vergeleken met 2015 is er geen sprake van groei. In 2017 zal gewerkt worden 
aan het verhogen van het aantal aanvragen door o.m. een nieuwe en 
verbeterde website, actief gebruik van de sociale media maar ook door de 
traditionele aanwezigheid op beurzen en markten.
De aanvragen kenden een grote variatie aan initiatieven en plannen. Te 
noemen zijn:

• Ondersteuning aan een stichting die workshops beeldende kunst 
organiseert voor kinderen uit sociaal kwetsbare milieus.

• Opzetten van de administratie voor een stichting die een  
buurtrestaurant beheert

• Hulp bij juridische - en huisvestingsproblemen voor een stichting die 
creatieve dagbesteding aanbiedt aan gehandicapten. 

De ondersteuning lag veelal op het gebied van hulp bij financiering, het 
opzetten van bedrijfsplannen en het optreden als sparringpartner.

Voor de financiering van mijn stichting heeft mijn coach 
mij ervan overtuigd een gedegen bedrijfsplan te maken. 
Dat was een uitstekende beslissing”.

Organisatieadvies
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Nederlands Spreken heeft de positieve lijn van de laatste jaren vast weten 
te houden. Zo is het aantal begeleiders gestegen van 85 naar 96.  
Er hebben zich 68 nieuwe ‘cursisten’ gemeld.  
Zij kwamen uit 32 verschillende landen. De meeste uit Syrië, de verwachte 
toestroom bleef echter nog uit. Wel is Syrië met 14 taalklanten de grootste 
toeleverancier geworden.  
Verder ontvingen wij mensen uit Iran, Rusland, Engeland en Spanje.
Nieuwe landen waren voor Nederlands Spreken waren: Oeganda, 
Kameroen, China en Nieuw Zeeland.
In 2016 werden 93 cursisten begeleid. Een aantal hiervan waren al in 2015 
aangemeld.
Er is contact gelegd met het AZC in de ‘Bijlmerbajes’. Men heeft toegezegd 
geschikte statushouders naar Nederlands Spreken te verwijzen. 

Eindelijk iemand die Nederlands met mij blijft spreken.  
Engels hoor ik al genoeg”.

Nederlands Spreken
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Toelichting:
De baten bestaan uit vrijwillige bijdragen van deelnemers en donaties van personen 

die KansenNet steunen. Het exploitatieresultaat wordt toegvoegd aan het vermogen, 

waardoor dit per 1 januari 2017 € 1.462 bedraagt.

Bestaat uit vrijwillige bijdragen
JAARREKENING 2016 STICHTING KANSENNET

Baten Lasten

vrijwillige bijdragen en 
donaties

 €       2 .515 bankkosten    €         128

 
deelname  
Startersdag KvK

   €          950 

ICT/website    €             81 

telefonie    €         170 

lidmaatschappen/
abonnementen

   €         175

vrijwilligers-
bijeenkomsten

   €         123

 diversen    €         103

Totaal  €       2 .515 Totaal    €     1 .730 

                             expoitatieresultaat   €          785


