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In de afgelopen jaren is het stadsdeel Amsterdam-Noord uitgegroeid tot een plek met de sterkste 

contrasten binnen de stad. Terwijl delen van het stadsdeel in hoog tempo worden omgevormd tot zeer 

gewilde woon- en vrijetijdslocaties voor mensen met een goed inkomen, blijven andere delen kampen 

met armoede en stedelijke achterstand.  

 

Stichting Hart voor Noord (www.hartvoornoord.nl) is in september 2019 opgericht vanuit de multiculturele 

kerk Hoop voor Noord met als doel om mensen in Amsterdam Noord te ondersteunen om op te staan 

uit armoede en eenzaamheid – door te luisteren, te helpen en samen te bouwen aan veerkrachtige 

gemeenschappen. Stichting Hart voor Noord is onafhankelijk, ze wordt dus niet bestuurd door de kerk, 

heeft geen religieus oogmerk en werkt graag samen met andere mensen, netwerken en organisaties die 

zich samen met ons willen inzetten voor het bestrijden van armoede een eenzaamheid in buurten in 

Amsterdam Noord.  

 

Met onze stichting willen we mensen faciliteren die zich inzetten voor een goed en eerlijk leven in 

Amsterdam-Noord. We willen graag sleutelfiguren in buurten, kleinschalige buurtactiviteiten en 

informele buurtgemeenschappen versterken en verduurzamen omdat het tegengaan van armoede en 

eenzaamheid begint bij de mensen die daarmee te maken hebben. Het christelijk geloof is onze 

inspiratiebron. Met onze initiatieven willen we tegen mensen zeggen:  

1. Doe mee! Je hoort erbij  

2. Hier wordt naar je geluisterd 

3. Geen vraag is te gek 

4. We verbinden je aan anderen  

5. Je wordt uitgenodigd om je talenten te ontdekken, ontwikkelen en in te zetten  

6. We dagen je uit te delen van dat wat je hebt met mensen dichtbij en ver weg 

 

We streven in alles zoveel mogelijk naar een verbinding tussen verschillende bevolkingsgroepen en 

geloven in de kracht van diversiteit. Samen met de Protestantse Diaconie en ondersteund door 

verschillende kerken in Amsterdam Noord hebben we een georganiseerd samenwerkingsverband 

opgezet, ‘Diaconie Noord’. Namens Diaconie Noord zijn inmiddels drie opbouwwerkers actief in 

Amsterdam Noord, en uit deze samenwerking is inmiddels een netwerk van initiatieven en activiteiten 

ontstaan voor mensen die in sociale en financiële armoede leven (www.diaconienoord.org). We hebben een 

bestuur en een Raad van Advies op vrijwillige basis. 

http://www.hartvoornoord.nl/
http://www.diaconienoord.org/


  

Fondsenwerver 

We zijn een nieuwe en kleine stichting, maar ons werkt groeit snel en we zien veel kansen. Daarom zijn 

we op zoek naar een fondsenwerver die ons bestuur komt versterken. We hebben in het eerste jaar van 

ons bestaan fondsen ontvangen van onder andere het Kansfonds, RCOAK, de Protestantse en Lutherse 

Diaconie Amsterdam, Stadsdeel Amsterdam Noord en de Haëlla Stichting. We hebben op dit moment 1 

betaalde diaconaal werker in dienst en willen graag uitbreiden. 

 

We zoeken iemand die ons kan helpen bij het vergroten van de schaal en kwaliteit van onze 

fondsenwerving. Als fondsenwerver maak je deel uit van het bestuur van Stichting Hart voor Noord.  

Concreet zoeken we een persoon (v/m) die ervaring heeft met fondsenwerven, affiniteit heeft met 

(beleid op het gebied van) welzijnswerk, bereid is om fondsaanvragen door diaconaal opbouwerkers 

te initiëren en te begeleiden, en in staat is om duurzame relaties met fondsen op te bouwen. 

 

Je wordt onderdeel van een klein maar bevlogen team mensen die werken aan innovatieve projecten 

die mensen daadwerkelijk helpen om op te staan uit armoede en eenzaamheid via het creëren en 

versterken van veerkrachtige informele gemeenschappen. We zoeken iemand die aan dit boeiende 

proces wil meewerken. Je komt niet in een gespreid bedje: we ontwerpen, zoeken en bouwen. 

 

Het is een onbetaalde functie, onkosten worden vergoed.  

 

Interesse? 

Heb je interesse, dan horen we het graag! Neem contact op met Peter Mulder, voorzitter van het 

bestuur van Hart voor Noord. E: peter.mulder@hartvoornoord.nl; T 06-14352289. 
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