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Algemeen
2020 was een bizar jaar. In maart werden wij getroffen door het coronavirus. Niet alleen Nederland,
maar ook de rest van de wereld werd hierdoor verrast. Voor Stichting Else heeft de COVID pandemie
ertoe geleid dat wij elkaar - zoals velen in Nederland - elkaar nauwelijks nog fysiek konden treffen.
Door diverse digitale oplossingen is het Stichting Else toch gelukt om haar werkzaamheden zo goed
als mogelijk uit te voeren.

Doelstelling van de stichting
Stichting Else (Else) stelt zich ten doel: “een bijdrage te leveren aan goede maatschappelijke
(gezondheids)zorg in Nederland, te onderscheiden in lichamelijke, psychische, sociale en spirituele
zorg, alsmede het beschermen en uitdragen van het cultureel erfgoed van het oorspronkelijke
kruiswerk en de oorspronkelijke gezinsverzorging”.

Stichting Even Anders en het Florence Nightingale instituut (FNI) voeren respectievelijk zelfstandig en
gedelegeerd twee onderdelen van de doelstelling van de stichting uit. Stichting Even Anders richt zich
vooral op de spirituele zorg en het FNI richt zich op het uitdragen en bevorderen van het
oorspronkelijke kruiswerk en de gezinsverzorging. Met beide organisaties wordt derhalve jaarlijks een
afstemmingsoverleg inzake het betreffende onderdeel van de doelstelling,

Vanaf 2017 ligt de focus van Else vooral bij het bevorderen van de zelfredzaamheid van een
zorgvrager/burger. Else hanteert een brede definitie van maatschappelijke (gezondheids)zorg, dus
meer dan Thuiszorg/VVT, en wil ook sectoroverstijgend (ook GGZ, VG, burgerinitiatieven) actief
zijn. De focus op eindgebruiker zal centraal gesteld worden. Activiteiten van Else dienen altijd
herleid te kunnen worden naar c.q. verbinding moeten hebben met de wortels van Else (kruiswerk en
gezinsverzorging).

De transitie die in 2017 gestart is, heeft in 2018 verder vorm gekregen. In het bij de oprichting van
Stichting Else opgestelde beleidsdocument What Else, toekomstvisie vormt de basis voor deze
transitie. Hierin staat de focus als volgt beschreven: ‘Else richt zich alleen op innovatie en
bewegingen die de maatschappelijke (gezondheids)zorg verbeteren’.

De ontwikkeling van Stichting Else tot een modern eigentijds vermogensfonds in de maatschappelijke
(gezondheids)zorg is al langer gaande en ontwikkelt zich langs twee lijnen:

1. Anders omgaan met vermogen
2. Anders omgaan met donaties

Ad 1. Anders omgaan met vermogen
Stichting Else beheert een vermogen dat is voortgekomen uit de kruisverenigingen en de
gezinszorginstellingen in Nederland. Vanaf de oprichting van Else (en haar
rechtsvoorgangers) wordt het vermogen belegd (zie beleggingsbeleid) op de beurs. Het
daarmee verworven rendement is jaarlijks beschikbaar voor het doen van donaties gericht op
de doelstelling van Else.
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In 2013 is Stichting Else daarnaast gestart om ook haar vermogen direct in te zetten om haar
doelstelling te behalen. In augustus 2019 is de coöperatie INZET opgericht. In zekere zin kan
de oprichting van INZET gezien worden als een succesvolle doorstart van het in 2013
opgerichte InvestMZ. In 2020 is besloten InvestMZ te liquideren. Stichting Else heeft bij de
oprichting van INZET een participatie genomen in INZET van 1 miljoen euro en een
borgstelling van 400k. INZET is een fonds voor impact investeren waarin vermogensfondsen1

en gezondheidsfondsen participeren.2

Ad 2. Anders omgaan met doneren
In 2017 is een nieuwe weg ingeslagen met het doneren. Van verticaal naar horizontaal
doneren. Dit wordt vormgegeven op een digitaal platform, genaamd Pleindoneren.
De ambities van het Plein zijn om initiatiefbrengers en initiatiefzoekers (fondsen) te
interesseren en uit te nodigen zich op het Plein te presenteren, elkaar te ontmoeten en te
verbinden. Mensen en partijen die met hun ideeën of initiatieven aanwezig zijn, kunnen zelf
op het Plein ook anderen ondersteunen. Dit zijn partijen als zorgprofessionals, mantelzorgers,
vrijwilligers, geldverstrekkers, en heel specifiek andere vermogensfondsen. De fondsen op dit
Plein leveren naast een mogelijke financiële bijdrage, ook talenten, netwerken en expertise.
De initiatieven mogen breder zijn dan alleen maatschappelijke zorg en welzijn, participatie en
inclusie. Het maatschappelijke karakter en de sociale impact zijn een voorwaarde. De missie
van Pleindoneren is om mensen en ideeën samen te brengen. Verbindingen kunnen ertoe
leiden dat meer mensen bij kunnen dragen aan de realisatie van goede plannen. Het platform
Pleindoneren is ingericht om dit te realiseren, zodat samen ontdekt kan worden hoe het
anders kan in de wereld van filantropie. Else maakt dit platform mogelijk door haar talenten,
netwerken en mogelijk financiën beschikbaar te stellen bij het realiseren van de ideeën.
In 2019 is een de keuze gemaakt om af te stappen van het zelf te ontwikkelen platform voor
het Plein (www.pleindoneren.nl) en over te stappen op pleindoneren via Andere Handen
Community. Dit is de derde switch.

Het digitale platform Pleindoneren wordt ondersteund met offline bijeenkomsten gedurende
het jaar. Helaas heeft door de pandemie slechts één offlinebijeenkomst plaatsgevonden. Op
14 september is de offline bijeenkomst van Pleindoneren coronaproof georganiseerd. Deze
ontmoeting is uiteindelijk een heel bijzonder event geworden.

In 2020 heeft het bestuur zich opnieuw gebogen over de criteria die zij eerder hebben opgesteld.
Deze criteria zijn bedoeld als een ‘bril’ waarmee vanuit Else perspectief gekeken wordt naar de
verschillende initiatieven op het plein. De oorspronkelijke wortels van Else, het kruiswerk en de
gezinsverzorging, worden met de Elsebril opgerekt naar sociaal-maatschappelijke gezondheidszorg
vraagstukken en oplossingen.

2 Nierstichting, Reuma Nederland, Nederlandse Stichting Gehandicapt Kind, MLDS, KWF

1 Stichting Else, Fonds SLuyterman van Loo, InvestMZ
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Beleggingsbeleid
De beleggingsdoelstelling van het vermogen is het instandhouden van dit vermogen - na inflatie - in
combinatie met het doen van donaties - en dit ook in de toekomst kunnen blijven doen. Aan deze
doelstelling is een beleggingsstatuut gekoppeld, waarin de richtlijnen zijn geformuleerd waaraan de
beleggingsportefeuille dient te voldoen. Het risicoprofiel van het beleggingsstatuut is in 2017
veranderd van defensief naar gematigd defensief. Het rendement op de beleggingsportefeuille minus
de overhead/organisatiekosten komt ten goede aan de doelstelling.

De aanpassing van het beleggingsstatuut houdt o.a. in dat er ook - beperkt - belegd wordt in
onroerendgoedfondsen. En er is aan de zakelijke waardenportefeuille een klein percentage
toegevoegd voor wereldwijde aandelen. In de vastrentende portefeuille wordt ook belegd in
bedrijfsobligaties naast de staatsobligaties. Hier is een goede spreiding een voorwaarde.

De Beleggingscommissie wordt ondersteund in haar werkzaamheden door een externe
vermogensbeheerder.

Donatiebeleid
Het donatiebeleid van Else wordt via het Plein (www.pleindoneren.nl) uitgevoerd. Deze wijze van
doneren (horizontaal doneren in de plaats van het verticaal doneren), vindt in een andere vorm
(digitaal) plaats op het platform. Naast het verstrekken van geld wil Else ook via dit platform
initiatieven met elkaar verbinden om van elkaar te leren, ondersteuning in natura door moderatoren
aanbieden en netwerken ontsluiten. Op deze wijze wil Else de impact van donaties vergroten.
Daarnaast is in 2020 tijd besteed aan het stroomlijnen van de werkprocessen van Pleindoneren.

Bestuur
Samenstelling bestuur
In de samenstelling van het bestuur heeft zich één wijziging voorgedaan. Het bestuur is verheugd dat
mevrouw T. van der Valk per 10 februari 2020 zitting heeft genomen in het bestuur. In onderstaand
overzicht zijn de benoemingsperioden van de diverse bestuursleden aangegeven.

De heer W.J.M. Corsten, voorzitter
Benoemingsperiode van 01-07-2018 tot 01-07-2021
De heer L.E.F. van Ruth, secretaris/penningmeester
Benoemingsperiode van 01-09-2019 tot 30-06-2021
De heer I.C. Thepass, lid
Benoemingsperiode van 01-05-2019 - 30-06-2023
De heer J.C.F.  Mol, lid
Benoemingsperiode van 01-07-2019 - 30-06-2023
Mevrouw T. van der Valk, lid
Benoemingsperiode van 10-02-2020 - 30-06-2024

De bestuursleden krijgen een vacatievergoeding en een reiskostenvergoeding per bijgewoonde
vergadering. De hoogte van het vacatiegeld is conform de Regeling maximumbedragen vacatiegeld
2004.

In de vergadering van 5 oktober 2020 is het bestuursreglement van Stichting Else herzien.
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Directie en bureau
De heer M. van Alderwegen is via coöperatie Desamentafel ingehuurd als parttime directeur en geeft
leiding aan het bureau van Else. Hier waren begin 2020 drie parttime medewerkers werkzaam. Eén
medewerker werkt op zzp-basis deels ook voor InvestMZ en is bureaumanager van de stichting Else,
één medewerker werkt als moderator voor Pleindoneren en een derde medewerker is volledig
gedetacheerd naar Stichting Even Anders. Per 1 mei 2020 heeft Angelique van der Moezel als
bureaumanager c.q. officemanager afscheid genomen. Diana Verburg, zij werkt ook op zzp-basis,
heeft het stokje van Angelique overgenomen.

Voor het project Pleindoneren is in 2020 de heer John van den Hout (aangetrokken via coöperatie
Desamentafel) als projectleider Pleindoneren verantwoordelijk voor het reilen en zeilen en
doorontwikkelen van Pleindoneren. Een belangrijk deel van zijn werkzaamheden betreft het op de
kaart zetten van Pleindoneren. Eén parttime medewerker van Else en een student zijn voor bepaalde
tijd ingezet als moderatoren voor Pleindoneren.

Samenwerking
Sinds langere tijd bestaat er een goede samenwerking met het Fonds Sluyterman van Loo.
Regelmatig vindt er cofinanciering plaats bij projecten. Else blijft streven naar
samenwerkingsverbanden met andere vermogensfondsen.

Andere verbindingen worden gezocht via het platform Pleindoneren (het Jo Visser fonds is in 2019
deelnemer op het Plein geworden en in 2020 naast Pleindoneren actief op het Plein). Ook wordt
samen met het Fonds Sluyterman van Loo onderzocht of samenwerking onder andere op het gebied
van vermogensbeheer voordelen zou kunnen opleveren.

Toegekende subsidies (stimuleringsinjecties) in 2020
Digitale drive in ‘Laten zien en gezien worden’ (via Pleindoneren)
Het bestuur van Else heeft ingestemd met een donatie van € 13.500,-- aan Pleindoneren voor het
narratief ‘Laten zien en gezien worden’. De gedachte achter dit narratief is om het Plein op een
andere manier in te zetten en hierdoor meer aandacht voor het Plein te creëren. De moderatoren
gaan actief op zoek naar initiatieven die waardevol zijn, en dan met name in coronatijd. Voorwaarde is
dat de initiatieven voldoen aan de doelstelling van Stichting Else. Per initiatief zal een zogenaamde
coronavoucher van € 500,-- worden uitgekeerd.
Aan de volgende initiatieven is een donatie van € 500,-- toegekend:

- By Kay; initiatief mondkapjes ByKay;
- Driekant Ambachtscentrum; initiatief ‘Paaslekkers’ voor ouderen in de serviceflat De IJssel in

Zutphen (uitzondering: deze donatie was € 600,--);
- Stichting Participatie met Dementie; initiatief ‘Uitvoering Erbarme dich bij Haarlems

wooncentrum Sint Jacob in de Hout’;
- Kantien; initiatief ‘Help een happie’, 50 gratis maaltijden worden verstrekt aan jonge

asielzoekers in het AZC in Utrecht;
- Stichting jij bent TOV; initiatief ‘Gratis voedselpakketten voor mensen die het nu nodig

hebben’ (eenzame ouderen en mensen die op de wachtlijst staan voor de voedselbank);
- Stichting Dominicanenklooster; initiatief ‘Ruimte beschikbaar stellen voor Iriszorg, de

organisatie voor verslavingszorg en maatschappelijke opvang, om niet-verslaafde cliënten
met Covid-19 ziekteverschijnselen op te vangen en te verzorgen’;

- Oma’s Soep; initiatief ‘Oma's Soep’, het verstrekken van soep aan eenzame ouderen;
- Stichting NL Cares; toekenning voor 3 initiatieven (zijnde 3 vouchers), namelijk de

pannenkoekencaroussel in Den Haag (pannenkoeken bakken voor bewoners en personeel
van WoonZorgcentra Haaglanden, Hart onder de riem steken Rotterdam (bij de
woonzorginstelling Laurens-Blijdorp in Rotterdam zullen plantjes/bloemen ter beschikking
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worden gesteld aan zorgpersoneel als dank voor hun inspanning in coronatijd) en de
photobooth in Amsterdam (bewoners van De Raak een kleinschalige woonzorginstelling in
Amsterdam maken een leuke gekke kaart die aan hun familieleden wordt gestuurd. De
photobooth wordt verzorgd door Het Fotokabinet, een commerciële partij, die voor deze actie
een maatschappelijk prijs berekent om zo ook iets bij te kunnen dragen);

- Stichting Isaak & De Schittering; initiatief ‘boodschappen doen door kwetsbare mensen’. Aan
dit initiatief zijn twee vouchers die zijn omgezet in voedselbonnen uitgereikt;

- Kracht in Zorg; initiatief Ebook ‘Ontwarren: Ontwaren’, dit Ebook is beschikbaar gesteld aan
de deelnemers van de offline bijeenkomst van Pleindoneren op 14 september 2020;

- Stichting Oro; initiatief ‘pubquiz’, voor bewoners (met een verstandelijke beperking),
personeel, familie en bekenden wordt een pubquiz georganiseerd waarvoor met deze donatie
prijsjes kunnen worden gekocht voor alle winnaars c.q. deelnemers;

- Participatiekeuken; initiatief ‘100.000 maaltijden voor ouderen’, 45 ouderen worden een week
lang van een maaltijd voorzien.

In totaal werd € 7.600,-- uitgegeven aan deze initiatieven. Het restant, zijnde 5.900,-- is ingezet als
‘strooigeld’ voor de moderatoren. Dat wil zeggen dat zij zelf € 500,-- (per initiatief) kunnen uitgeven
aan kleinschalige initiatieven zonder hiervoor goedkeuring nodig te hebben van het bestuur van Else.

Radicale Vernieuwing in zorg bij en voor asielzoekers (via Pleindoneren)
Het bestuur van Else heeft een donatie toegekend van € 2.000,-- aan het narratief Radicale
vernieuwing in zorg bij en voor asielzoekers. Aanleiding is het onderzoek dat wordt gedaan naar het
verbeteren van versnipperde zorg voor asielzoekers. Betrokken partijen bij dit initiatief zijn
Hogeschool Utrecht, Radicale Vernieuwing Waarde-vol Onderwijs (RVWO) en Pleindoneren.
Uitgangspunt in deze samenwerking is het integraal ontwikkelen, het onderwijzen en het
praktijkgericht ervaren te koppelen en ook zichtbaar te laten zijn in een bredere context dan alleen
maar onderwijs of alleen maar zorgverlening. Dit project loopt gedurende het gehele
promotieonderzoek tot het einde van schooljaar 2021.

De Oudertelefoon
Het bestuur van Else heeft een donatie toegekend van € 10.000,-- aan de Stichting Oudertelefoon
onder voorwaarde dat de drie deelnemende gemeenten ieder € 2.000,-- zullen bijdragen. De
Oudertelefoon is een anonieme beldienst voor ouders. Met deze donatie zal de noodzaak en derhalve
het bestaansrecht aangetoond worden en als hefboom dienen voor toekomstige
financiers/gemeenten. De donatie zal gebruikt worden om gedurende drie maanden een pilot te
kunnen draaien met één of meer gemeenten. Het streven is om op termijn De Oudertelefoon
gefinancierd te krijgen via de gemeenten.

Het warme licht van Florence Nightingale
Op 5 oktober 2020 heeft het bestuur van Else een donatie toegekend van € 6.500,-- aan het Florence
Nightingale Instituut (FNI). FNI heeft door deze donatie 100 speciale Florence Nightingale lampen
kunnen aanschaffen. De lamp heeft een sterke symbolische waarde voor verpleegkundigen en
verzorgenden. 50 lampen zullen in overleg met zorgorganisaties worden toegekend aan hun helden
(verpleegkundigen en verzorgenden). De overige 50 lampen zullen ter beschikking staan van FNI om
weg te geven aan VAR’s en wijkorganisaties.

Stimuleringsprijzen 2020 (via Pleindoneren)
Het bestuur van Else heeft ingestemd met de toekenning van € 5.000,-- ten behoeve van de uitreiking
van de stimuleringsprijzen 2020. Besloten is om in deze coronatijd de prijzen uit te reiken aan
initiatieven die enerzijds recht doen aan de maatschappelijk doelstellingen van Stichting Else richting
positieve gezondheidszorg en anderzijds inspelen op de problematiek tijdens corona. Er is één prijs
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van € 3.000,-- toegekend voor de groep vrijwilligers van de leefwereldsessies, met dien verstande dat
de hiervoor aangeschafte apparatuur zodanig wordt ingezet dat het door meerdere vrijwilligers kan
worden ingezet en dus intensief gebruikt wordt, en één prijs van € 2.000,-- voor het Huis van de Tijd
om een elektrische bezorgfiets aan te schaffen. De uitreiking van de prijzen heeft plaatsgevonden op
23 november 2020.

Music and Memory
Het bestuur heeft eind 2019 gebaseerd op het narratief Music en Memory besloten om
€ 10.000,-- ter beschikking te stellen aan dit initiatief. Helaas is het de initiatiefnemer niet gelukt
om dit project uit te voeren. Het bestuur heeft dan ook besloten om de toekenning voor het
narratief Music and Memory  in te trekken.

Trimbos Instituut inzake Blended Learning for Dementia
Ook wat betreft het initiatief van het Trimbos Instituut heeft het bestuur moeten besluiten om de
toekenning van € 15.000,-- in te trekken. Deze toekenning heeft plaatsgevonden in 2017.

Florence Nightingale Instituut (FNI)
Verder is het bestuur eind 2020 in gesprek gegaan met het Florence Nightingale Instituut (FNI)
voor een nieuwe donatie voor de komende jaren. Het bestuur heeft uiteindelijk besloten om een
éénmalige donatie toe te kennen aan FNI van € 30.000,--.

Voorgaande jaren werd van ieder initiatief een schriftelijke financiële verantwoording van de resultaten
gevraagd. Met ingang van 2020 staat het bestuur van Else hier anders in. Alle initiatieven werden
gevraagd om in plaats hiervan Else op de hoogte te houden over de voortgang via het digitale
platform Pleindoneren. Natuurlijk is het altijd mogelijk om bij de afronding van een project een
schriftelijke verantwoording te overleggen, maar de voorkeur gaat uit naar een creatieve
verantwoording zoals het maken van een film of een vlog over de resultaten van het project. Deze
wordt dan getoond op het Plein en zal ervoor zorgen dat er meer publiek wordt getrokken naar het
Plein.

Beleidsvoornemens 2021
Stichting Else werkt sinds 2013 aan meerdere vormen van ondersteuning aan innovatieve ideeën in
de maatschappelijke zorg. Haar filantropisch arrangement bestaat uit donaties (via het Plein) en
missiegerelateerde investeringen via deelneming INZET (voorheen InvestMZ)). Het bestuur heeft ook
voor 2021 besloten om op beide sporen te blijven investeren, omdat zij gelooft dat met deze andere
wijze van filantropie bedrijven een wezenlijke aanvulling wordt geboden op het filantropisch
arrangement in Nederland. Onderstaand een uitleg/toelichting op beide sporen van filantropie.

Pleindoneren - een nieuwe manier van doneren.
In 2020 is druk gezocht naar manieren om Pleindoneren beter te ontsluiten. Gebleken is dat de
toegang tot het platform bemoeilijkt werd door de manier van toegang geven tot de community
Andere Handen. In het najaar is Else in gesprek gegaan met marketingbureau IM Lounge. IM Lounge
heeft een grondige analyse gemaakt van Pleindoneren met als doel een advies uit te brengen hoe het
Plein vergroot en meer zichtbaar kan worden. De intentie is om het uitgebrachte advies verder uit te
werken in 2021.

InvestMZ - missiegerelateerd investeren
InvestMZ wordt in 2021 geliquideerd. Het besluit daartoe heeft in 2020 plaatsgevonden. Bij de
liquidatie heeft Else de aandelen in VDAD (Verder Door Anders Doen) gekocht uit de liquidatieboedel
van INZET.
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INZET - missiegerelateerd investeren
Het maatschappelijk investeringsfonds INZET ondersteunt bedrijven die zorginnovaties aanbieden
met een rechtstreekse, positieve impact op de levenskwaliteit van chronisch zorgbehoevenden, of
gericht zijn op preventie. Het is een uniek samenwerkingsverband tussen gezondheidsfondsen,
welzijnsfondsen en vermogensfondsen, dat mede ondersteund wordt door zorgaanbieders en
zorgverzekeraars. Met financiering, expertise en een sterk netwerk helpt INZET de onderneming bij
het optimaliseren van de innovatie, versterken van het businessmodel en maximaliseren van de
positieve impact op het leven en de maatschappij. Hiermee sluit een deelneming van Stichting Else in
INZET naadloos aan op haar doelstelling.

INZET heeft in 2020 vele (meer dan honderd) startups gescreend. In september 2020 kon de eerste
investering worden verwelkomt: Iclusion!

Daarnaast heeft het bestuur van Else besloten om in te stemmen met de verkoop van een deel van
de lidmaatschapsrechten in INZET ter hoogte van € 700.000,-- aan het Roelsefonds.

Financiële consequenties 2020
Het geld uit de rendementen op het eigen vermogen - minus de kosten - besteedt Else aan de
ondersteuning van initiatieven binnen haar doelstelling. Voor 2020 is het besteedbaar bedrag
€ 161.793 (begroting 2020). Van dit bedrag is € € 67.500 toegekend aan subsidies (exclusief uitgaven
ten behoeve van Pleindonenen). Voor 2021 is een bedrag van € 162.381 begroot. Beide bedragen
zijn exclusief de kosten van Pleindoneren, waarvan ook kan worden gesteld dat dit kosten zijn direct
ten behoeve van de doelstelling.

Mochten er initiatieven zijn, die het bestuur van Else zo relevant vindt in het kader van haar
doelstelling, dan kan en wil zij zelfs het eigen vermogen aanspreken om deze initiatieven te kunnen
financieren.

Getekend op 5 juli 2021 te Amersfoort.

W.J.M. Corsten L.E.F. van Ruth

I.C. Thepass J.C.F. Mol

T. van der Valk
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