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Inhoudelijk Jaarverslag 2020 

LSTA 
 

“Het werd mij na het lezen van de vernieuwde nieuwsbrief opnieuw duidelijk dat het zo fijn is 

dat er een landelijke partij is die ons als coördinatoren ‘voedt’. Alle relevante informatie wordt 

ons netjes gepresenteerd, zodat we niet allerlei andere nieuwsbrieven e.d. in de gaten hoeven 

te houden”. 

“Ook heel fijn dat jullie op landelijk niveau de samenwerking zoeken, bijvoorbeeld via de 

Alliantie Vrijwillige Schuldhulp. Als het LSTA er niet zou zijn, zouden veel organisaties die 

thuisadministratie (niet vallend onder een landelijke koepel) aanbieden niet vertegenwoordigd 

zijn.” 

Coördinator in Zwolle. 

 

1. Inleiding: Het belang van een partij die coördinatoren steunt 
Vrijwilligers spelen een belangrijke rol in het bijstaan van mensen met zorgen over post en 

financiën. Zij zijn bij uitstek in staat om persoonlijk contact te maken en tijd vrij te maken 

voor mensen in de knel. Omdat er rond het voeren van administratie en het oplossen van 

schulden ook veel mis kan gaan, benadrukt het LSTA al sinds de oprichting in 2007 het 

belang van een goede ondersteuning van deze vrijwilligers. In de afgelopen veertien jaar zijn 

lokale organisaties en initiatieven die ondersteuning bieden bij de financiële redzaamheid 

actief benaderd en ondersteund met kennis en advies. 

In de afgelopen jaren is de maatschappelijke aandacht voor de schuldenproblematiek in 

Nederland sterk gegroeid. Vrijwilligers maken tegenwoordig vast onderdeel uit van de lokale 

ketens van schulddienstverlening, en daarmee zijn de ondersteuningsbehoeften van lokale 

organisaties veranderd. Waar het voorheen hoofddoel was om in iedere gemeente 

vrijwilligers beschikbaar te hebben voor mensen met zorgen over administratie en 

geldzaken, is inmiddels in vrijwel iedere gemeente de toegang en toeleiding tot deze 

ondersteuning sterk verbeterd.  

Ook op het landelijke speelveld is er veel veranderd. Op initiatief van het Ministerie voor 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid werd in 2019 de landelijke Alliantie Vrijwillige 

Schuldhulp (hierna: AVS) opgericht. Naast het LSTA nemen daaraan de Samenwerking 

Marokkaanse Nederlanders (SMN), het Inspraakorgaan Turken in Nederland (IOT), 

Humanitas, SchuldHulpMaatje en het Leger des Heils deel. De lokale organisaties en 

initiatieven zijn echter niet direct aangesloten bij deze landelijke koepels en missen 

daardoor ondersteuning bij het volgen van actuele ontwikkelingen en trainingen. 
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Het LSTA wil inspelen op deze ontwikkelingen. Wij willen onze rol van trainings-, netwerk- en 

kenniscentrum versterken, in het bijzonder voor de organisaties zonder koepel. Binnen de 

AVS willen wij onze kennis en inzichten delen met de koepelorganisaties en zorgen dat de 

lokale organisaties worden gehoord en kunnen profiteren van de diensten die de alliantie 

ontwikkelt. Als neutrale en onafhankelijke partij staan wij voor het delen van kennis en 

inzichten, ter versterking van de dienstverlening door vrijwilligers die actief zijn binnen het 

domein van geldzaken.  

2. Omvang en urgentie: Stabilisatie en verwachte toename 
Ongeveer 32% van de huishoudens in Nederland had in 2018 betalingsachterstanden, 

waarvan een kleine miljoen huishoudens zich geconfronteerd zag met problematische 

schulden.1 De verwachting is dat deze aantallen de komende jaren zullen toenemen, door de 

gevolgen van de coronamaatregelen en door het voornemen van de regering om tot 2035 

stapsgewijs de bijstand te verlagen.2 En dat terwijl er nu al ruim 350.000 huishoudens in 

Nederland zijn, die eigenlijk meteen hulp kunnen gebruiken.  

In het kader van haar promotietraject, voerde Jansje van Middendorp voor het LSTA een 

longitudinaal onderzoek uit naar de opbrengst en meerwaarde van thuisadministratie. Dit 

onderzoek laat het effect van de inzet van vrijwilligers zien: in de gevolgde 

ondersteuningstrajecten nam het gemiddelde inkomen van hulpvragers toe en nam de ernst 

van de schuldsituaties af. Dat betekent dat grotere financiële problemen tijdens de 

ondersteuning door een vrijwilliger voorkomen worden. Daarbij vergroten vrijwilligers de 

toegang tot formele schuldhulpverlening en geven hulpvragers aan dat zij zich financieel 

gezonder gedragen, meer financiële kennis en vaardigheden opdoen en dat het vertrouwen 

in eigen financiële kunnen en het welbevinden toeneemt.3 

De resultaten van dit onderzoek zijn 

gepresenteerd in een video die op ons YouTube-

kanaal is gepubliceerd. De video is ruim 600 

keer bekeken en was onderdeel van een 

themadag over de samenwerking tussen 

beroepskracht en vrijwilliger, georganiseerd 

door onze partner Schouders Eronder en de 

AVS. Naast deze video is een infosheet gemaakt 

en een artikel gepubliceerd in het Tijdschrift 

voor Schuldsanering.4  

 
1 Schonewille, G. & Crijnen, C. (2019). Financiële problemen 2018. Geldzaken in de praktijk 2018-2019 
deel 1. Utrecht: Nibud te downloaden via https://www.nibud.nl/wp-content/uploads/Nibud-
Financi%C3%ABle-problemen-2018-deel-1.pdf  
2 Nibud (2020). Huidig inkomensondersteuningssyteem onvoldoende om armoede tegen te gaan. Een 
bestudering van vijf jaar armoedebeleid bij tachtig gemeenten. Utrecht: Nibud te downloaden via 
https://www.nibud.nl/wp-content/uploads/Nibud-Rapport-analyse-5-jaar-armoedebeleid-80-
gemeenten.pdf  
3 Middendorp, J. van (2020). Wat levert thuisadministratie op? Amsterdam: LSTA.  
4 Middendorp, J. van, & Smet, E. de (2020, nr 2). Naar een effectieve en duurzame rol van vrijwilligers 
in de keten van schulddienstverlening. Tijdschrift voor Schuldsanering.   

https://www.youtube.com/watch?v=PhoZZLRVGco
https://www.youtube.com/watch?v=PhoZZLRVGco
https://www.nibud.nl/wp-content/uploads/Nibud-Financi%C3%ABle-problemen-2018-deel-1.pdf
https://www.nibud.nl/wp-content/uploads/Nibud-Financi%C3%ABle-problemen-2018-deel-1.pdf
https://www.nibud.nl/wp-content/uploads/Nibud-Rapport-analyse-5-jaar-armoedebeleid-80-gemeenten.pdf
https://www.nibud.nl/wp-content/uploads/Nibud-Rapport-analyse-5-jaar-armoedebeleid-80-gemeenten.pdf
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Tweejaarlijks verstuurt het LSTA een vragenlijst naar alle aangesloten 

vrijwilligersorganisaties. In 2019 bleek dat er jaarlijks meer dan 42.000 hulpvragers worden 

ondersteund door 13.000 vrijwilligers van 340 lokale organisaties, initiatieven en projecten.5 

Het aantal hulpvragers dat zich aanmeldt voor ondersteuning door een vrijwilliger is 

jarenlang gestegen en in de afgelopen twee jaar ongeveer stabiel gebleven. Zo ook het 

aantal vrijwilligers. Lokale organisaties geven aan meer hulpvragers met complexe 

problematiek te ondersteunen.  

De groeiende rol die vrijwilligers spelen in de schuldhulpverlening, samen met het 

complexer worden van de hulpvragen, onderstreept het belang van goede ondersteuning 

door coördinatoren. Coördinatoren spelen een belangrijke rol in de samenwerking tussen 

hulpvragers, vrijwilligers en beroepskrachten. Er wordt veel van hen verwacht. Met name 

voor de kleine organisaties en projecten die niet zijn aangesloten bij een koepelorganisatie, 

is het niet gemakkelijk om de juiste informatie over actuele vraagstukken te vinden en 

onafhankelijke tips of adviezen te krijgen. Zij kunnen binnen de eigen organisatie niet altijd 

terugvallen op kennis, training en ondersteuning.  

3. Activiteiten 2020/2021 
In dit jaarverslag beschrijven wij de activiteiten die in 2020 zijn uitgevoerd en hoe deze in 

2021 worden voortgezet. Deze dragen bij aan het hoofddoel van de stichting: het 

bevorderen van goede ondersteuning aan hulpvragers met administratieve en/of financiële 

problemen door vrijwilligers. Het LSTA heeft als onafhankelijke en neutrale partij het doel 

gesteld de deskundigheid en daarmee het effect van de vrijwillige inzet bij geldzaken te 

verbeteren. Daarbij ziet het LSTA voor zichzelf een rol om een stem te geven aan de lokale 

initiatieven, projecten en organisaties binnen de landelijke alliantie.  

Om deze doelstellingen te behalen richten wij ons in 2020 en 2021 op de volgende vier 

pijlers:  

1. Deskundigheid bevorderen via de AVS: training en Masteropleiding Sturen op Zelfsturing 

aanbieden aan alle alliantiepartners; bijdrage leveren aan deelplannen van de alliantie. 

2. Borgen van training Sturen op Zelfsturing: terugkomdagen organiseren; regionale 

coachingspool opzetten; praktijkboek evalueren en bijstellen.  

3. Landelijk uitrollen van een aanpak van groepstrainingen voor hulpvragers, op basis van 

de Op Eigen Kracht-trainingen in Amsterdam: ontwikkelen van een train-de-

trainersprogramma.  

4. Deskundigheidsbevordering en kennisdeling verder uitwerken: dichter naar de praktijk 

van de coördinator bewegen, door informatie te filteren en vertalen.  

Coronamaatregelen in 2020  
Niet lang na de start van het werkplan ‘Sturen op Kwaliteit 2020/2021’ begonnen de 

ziekenhuizen in Noord-Brabant vol te lopen met mensen met covid-19 symptomen: de 

aankomst van de coronapandemie in Nederland was een feit. Fysiek samenkomen op 

trainingen was plotsklaps niet meer mogelijk en er kwamen veel vragen binnen over hoe om 

 
5 Middendorp, J. van, & Smet, E. de (2019). Vrijwilligers ondersteunen hulpvragers met administratieve 
en/of financiële problemen. Amsterdam: LSTA 
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te gaan met de maatregelen. Op onze website hebben wij daartoe een coronadossier 

toegevoegd, met tips, protocollen en links naar belangrijke organisaties.  

Onze Sturen Op Zelfsturing-training is in grote lijnen een training over effectief mondeling 

communiceren. Een techniek die moet worden eigen gemaakt door te oefenen met elkaar. 

Ook onze basistraining voor coördinatoren, ontwikkeld in samenwerking met het Nibud en 

Humanitas, kon niet meer volgens het oorspronkelijke ‘blended learning’-format worden 

uitgevoerd. We hebben trainingen verschoven en vervangende onlinebijeenkomsten 

aangeboden. Bijkomend voordeel was dat het bereik van deelname is verbreed doordat 

coördinatoren die verder buiten de randstad werken en wonen makkelijker konden 

deelnemen aan online trainingen. 

 

De 3e bijeenkomst van een Sturen Op Zelfsturing-training is online gehouden (april 2020) 

In de tijd dat fysiek samenkomen niet mogelijk was, hebben we het fundament van de 

organisatie verstevigd. We hebben organisaties uit onze achterban in circa 40 verschillende 

gemeenten gesproken en contactgegevens geactualiseerd. Coördinatoren hebben we 

gevraagd naar behoeften op het gebied van training en informatie. Voor de AVS hebben we 

de verbinding gelegd tussen onze achterban en organisaties binnen de alliantie, zodat zij op 

specifieke thema’s samen kunnen optrekken; bijvoorbeeld in het bereiken van zzp’ers, 

jongeren en mensen met een migratieachtergrond.  

Eveneens hebben wij deze gesprekken met lokale organisaties benut om ideeën uit de 

praktijk, die lokaal goed lijken te werken, op te halen. Op deze manier hebben we onze 

neutrale, onafhankelijke, verbindende rol versterkt en  beter zicht gekregen op wat er speelt 

in het land.  

3.1 Deskundigheidsbevordering in de AVS 
Binnen de AVS richt het LSTA zich op deskundigheidsbevordering, door de training Sturen 

op Zelfsturing verder te ontwikkelen en door een bijdrage te leveren aan deelplannen van de 

alliantie.  

Basistraining Sturen op Zelfsturing in AVS-verband 
In 2020 organiseerde het LSTA vier basistrainingen Sturen op Zelfsturing, voor in totaal 35 

coördinatoren van lokale organisaties. Deelnemers kwamen uit de achterban van het LSTA 

en uit lokale afdelingen van de verschillende alliantiepartners. Gejo Duinkerken (Gilde 
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Vakmanschap) verzorgde de trainingen samen met een co-trainer uit de coachingspool van 

het LSTA. De eerste trainingsronde is in januari fysiek gegeven in Amsterdam; de tweede, 

derde en vierde trainingsrondes vonden (deels) online plaats. 

De training werd gemiddeld met een 8,55 beoordeeld door de deelnemers. Een greep uit de 

reacties: 

‘Iedereen die met mensen werkt waarbij een gedragsverandering nodig is om verder te komen 

in het leven, zou de mogelijkheid moeten krijgen om deze training te volgen.’ 

‘De training Sturen op Zelfsturing heeft mij inzicht gegeven in hoe belangrijk het is een goede 

basishouding te hebben, de ander te coachen en goed voorbereid een gesprek in te gaan.’ 

‘Deze training opent je ogen en geeft praktische tips. En ook over het na-traject is nagedacht!’ 

 

De laatste (fysieke) bijeenkomst van de basistraining Sturen op Zelfsturing (Utrecht, 2020) 

 
Mastertraining Sturen op Zelfsturing in AVS-verband 
In het kader van het AVS programma organiseert het LSTA de Master Sturen Op Zelfsturing. 

Hiermee wordt verder gestalte gegeven aan de inhoud van de training met als doel het 

gedachtegoed verder te verspreiden. De coördinatoren die deze Master volgen worden 

hiermee opgeleid tot coach voor de coachingspool Sturen Op Zelfsturing (zie onderdeel 

3.2). Een aantal coördinatoren die in 2020 de basistraining Sturen Op Zelfsturing heeft 

afgerond, is gemotiveerd om de Masteropleiding Sturen Op Zelfsturing te volgen. Uit de 

ruim 20 geïnteresseerde kandidaten zullen 9 deelnemers geselecteerd worden voor de 

Master in 2021.  

Bijdrage deelplannen AVS 
Na een succesvolle pilotfase in 2019, is binnen de AVS een ambitieus tweejarig programma 

ontwikkeld, gefinancierd door het Ministerie van SZW. Het LSTA neemt actief deel aan deze 

samenwerking. In 2020 zorgde het LSTA binnen de alliantie voor verbinding met lokale 
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organisaties zonder koepel en bood de Sturen Op Zelfsturing-training aan. Daarnaast is aan 

de volgende deelplannen een bijdrage geleverd: 

• Versterken van de lokale capaciteit van afdelingen in 23 gemeenten 

• Uitbreiden van vrijwillige ondersteuning in 15 gemeenten 

• Verbeteren van de lokale samenwerking, door versterken van lokale en landelijke 

netwerken in 12 gemeenten 

• Toeleiden van hulpvragers met schulden en vrijwilligers uit de Turkse en Marokkaanse 

gemeenschap in 30 gemeenten naar de lokale organisaties 

• Kwaliteit en opleiding stimuleren 

• ICT-koppeling maken en inzicht creëren door ontwikkeling van een gezamenlijk 

hulpvraagsysteem en dashboard in 3 gemeenten. 

In de AVS nam het LSTA deel aan diverse werkgroepen. Binnen de werkgroep Kwaliteit en 

Opleiding is bijvoorbeeld gewerkt aan de ontwikkeling van een kennisbank en een toolkit 

met praktische tips en informatie, voor vrijwilligers die mensen ondersteunen bij financiële 

problemen. Hiernaast zijn twee (gratis) e-learnings voor vrijwilligers ontwikkeld: ‘Motivatie 

en gedragsverandering’ en ‘Grenzen en samenwerken’. 

Vanwege de coronamaatregelen is er een verlenging aangevraagd van het AVS-programma. 

De activiteiten van het deelplan Kwaliteit zijn inmiddels afgerond, maar die van de overige 

deelplannen lopen door tot in 2021. Tevens is er, op verzoek van het Ministerie, door het 

LSTA en de andere partners gewerkt aan een plan voor extra activiteiten, gericht op de 

nieuwe doelgroepen met schulden, zoals zzp’ers, flexwerkers en jongeren. In 2020 zijn 

voorbereidingen getroffen om hiermee in 2021 te kunnen starten.   

3.2 Borgen van training Sturen op Zelfsturing 
Het LSTA richt zich op het borgen van het gedachtegoed uit de training Sturen op 

Zelfsturing, door een regionale coachingspool op te zetten, terugkomdagen te organiseren 

en het praktijkboek te evalueren en bij te stellen.  

Coachingspool Sturen Op Zelfsturing 
Het doel van het LSTA is om een landelijke dekking te creëren van coaches, getraind om het 

gedachtegoed van Sturen op Zelfsturing te helpen verspreiden. De coachingspool, 15 

coördinatoren die de Master hebben gevolgd, spelen hierbij een belangrijke rol. Zij kunnen 

ingezet worden door lokale organisaties, voor het trainen en inspireren van vrijwilligers. Zo 

kunnen zij bijvoorbeeld een workshop, een light-versie van een gehele training of 

inspiratiesessie organiseren. 

Coördinatoren kunnen de bijeenkomsten samen organiseren met een coach uit de 

coachingspool, of uit handen geven aan twee coaches. De coaches verzorgen deze diensten 

zowel op eigen initiatief als aan de hand van vragen die binnenkomen bij het LSTA. In 2020 

zijn er 23 inspiratiebijeenkomsten en oefensessies Sturen op Zelfsturing voor vrijwilligers 

georganiseerd, waarmee 126 vrijwilligers zijn bereikt. Er waren meer bijeenkomsten 

gepland, maar deze zijn vanwege coronamaatregelen niet doorgegaan.   

In het voorjaar is bij het LSTA een inhoudelijke terugkomdag georganiseerd voor de 

coaches, onder begeleiding van ‘t Gilde Vakmanschap. Hiernaast is voor de coördinatoren 
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die de basistraining hebben gevolgd in het voorjaar van 2020 een landelijke 

terugkombijeenkomst georganiseerd. Omdat deze groep steeds groter wordt, is een plan 

gemaakt om deze vanaf 2021 regionaal te laten verzorgen door de coachingspool. In het 

voorjaar is een inventarisatie uitgevoerd onder alle coaches, om hun interesse in een 

regionale rol te peilen. Hieruit zijn drie regionale teams voortgekomen, die in de zomer en 

het najaar bij elkaar zijn gekomen om een plan voor regionale inzet uit te werken. 

Met de coaches beschikt het LSTA over trainers die een light-versie van de basistraining 

Sturen op Zelfsturing kunnen geven. Tevens is het praktijkboek van de basistraining 

geëvalueerd en waar nodig aangepast.  

 

 

Terugkombijeenkomst met trainer Gejo Duinkerken, op de valreep van de lockdown (November 2020, 

Amsterdam) 

3.3 Opzetten van Groepsondersteuning 
We hebben ervoor gekozen de verdere ontwikkeling van het groepsondersteunend aanbod 

voor hulpvragers door te schuiven naar 2021: groepswerk met financieel kwetsbare burgers 

is meer dan gemiddeld afhankelijk van fysiek bij elkaar komen. Organisaties zijn hierin 

tijdens de coronamaatregelen beperkt.  

3.4 Kennisbundeling en -deling 
Er is groeiende aandacht voor mensen in financieel kwetsbare posities en de hoeveelheid 

nieuwe inzichten en publicaties groeit net zo hard mee. Voor de toch al drukbezette 

coördinatoren is het niet makkelijk om alles bij te houden. In 2020 heeft het LSTA 

voorbereidende stappen gezet om een kenniscentrum op een nieuwe website in te richten. 

Vanaf 2021 willen we ons nog meer richten op het inzichtelijk maken van de meest 

relevante kennis en het zo toegankelijk mogelijk aanbieden van informatie aan 

coördinatoren. 
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Website en huisstijl: het nieuwe visitekaartje 
De huidige website is toe aan een update. Eind 2020 is er een begin gemaakt met het 

aanpassen van de huisstijl (dit jaarverslag is al in de nieuwe huisstijl opgemaakt) en is een 

plan gemaakt voor ontwerp en bouw van een nieuwe website. De nieuwe website wordt het 

visitekaartje van de organisatie. Trainingen van onszelf en van partners zijn snel en 

overzichtelijk te vinden en eventueel aan te kopen. Lokale organisaties worden 

weergegeven op een netwerkkaart (we zijn druk bezig alle organisaties langs te gaan en de 

gegevens te actualiseren). Er is mogelijkheid voor discussie, vragen en verbinding op een 

forum (online community). Alle kennis en wetenschappelijke inzichten die het LSTA in de 

loop der jaren verzameld heeft worden, samen met de laatste inzichten, weergegeven op 

een kennisbank. Het laatste nieuws wordt gepubliceerd op een nieuwspagina. 

 

 
Uitleg van het nieuwe LSTA-logo, door ontwerper Smartshore Ability. Het witte vlak rond de naam 

verbeeldt een praatwolk. Het LSTA wil als neutrale partij bereikbaar zijn, het gesprek faciliteren en 

kennis verbinden aan de praktijk. 

Nieuwsbrief  
Het belangrijkste middel om contact te houden met de achterban is de nieuwsbrief. De 

nieuwsbrief bevat het belangrijkste nieuws rondom schuldhulpverlening en de inzet van 

vrijwilligers. De brief heeft ruim 600 abonnees en wordt door coördinatoren doorgestuurd 

aan vrijwilligers. In 2020 is expliciet gekozen om meer voor de coördinatoren te schrijven. 

De toon is minder formeel en het nieuws wordt beoordeeld op relevantie voor de 

coördinator.  

Ontwikkeling basistrainingen voor coördinatoren  
In 2020 is de ontwikkeling en vormgeving van de basistraining voor coördinatoren voltooid. 

Deze training is ontwikkeld in samenwerking met het Nibud en Humanitas. Aan de hand van 

de methodiek ‘blended learning’ wordt online leren gecombineerd met fysieke 

bijeenkomsten. Binnen zes modules wordt er aandacht gegeven aan onderwerpen als: rollen 

en taken van de coördinator, samenwerking in de keten, inzicht in diversiteit van de 

hulpvragers en basisprincipes van het werken met vrijwilligers. 
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In de fysieke bijeenkomsten wordt een koppeling gemaakt met de eigen werkpraktijk, door 

die te vergelijken met de praktijk van anderen. Zo wordt de verbinding tussen theorie en het 

eigen werk versterkt. Door de coronamaatregelen is de training in 2020 niet van start 

gegaan. Op het moment van schrijven van dit jaarverslag, vinden de eerste twee trainingen 

plaats. Het LSTA is verantwoordelijk voor de coördinatie, verspreiding en aanmeldingen van 

deze trainingen. Het Nibud stelt beschikbare middelen uit de Nibud-academie beschikbaar. 

Naast het ontwikkelen van een basistraining voor coördinatoren, is in 2020 gestart met een 

voorbereidend traject om de basistraining voor vrijwilligers te updaten. Samen met het 

Nibud, Humanitas en SchuldHulpMaatje is een projectaanvraag geformuleerd. Zodra de 

financiering rond is zullen we gezamenlijk in 2021 starten met de doorontwikkeling van het 

trainingsprogramma. 

Expertise delen met partners 
In 2020 heeft het LSTA kennis en expertise gedeeld met partners in het veld. Zo heeft het 

LSTA een bijdrage geleverd vanuit een expertteam, samengesteld door het Nibud, aan de 

ontwikkeling van een geldplan voor Statushouders. In totaal werd al meegedacht over vijf 

geldplannen; onder andere een geldplan voor mensen die recent gescheiden zijn. Met de 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) werden klantreizen voor specifieke 

doelgroepen – denk aan jongeren of ondernemers – in beeld gebracht. Deze klantreizen 

helpen gemeenten om de financiële dienstverlening voor specifieke groepen te verbeteren. 

 

 

 

Screenshot van startpuntgeldzaken.nl/lsta 

 

4. Bestuur en projectteam.  
In 2020 vonden verschuivingen plaats in de bezetting van het bestuur en in het projectteam. 

Anneline Smit droeg het voorzitterschap over op Tamara Madern. Het 

penningmeesterschap is overgegaan van Tom van Meeuwen naar Joep Mooij. Alexander 

file:///C:/Users/hille/AppData/Roaming/Microsoft/Word/startpuntgeldzaken.nl/lsta
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Borst heeft het secretarisschap overgenomen van Titus de Jong. Tom van Meeuwen is nu 

de langstzittende bestuurder en borgt de continuïteit. Tot slot is de rol van Martijn Schut 

onveranderd gebleven en is met de komst van Dick van Maanen het bestuur uitgebreid tot 

zes personen. In 2020 heeft het bestuur een portefeuilleverdeling gemaakt in relatie tot de 

onderwerpen communicatie, fondsen, financiën, ICT & facilitair en P&O. In 2020 kwam het 

bestuur acht keer bij elkaar.  

Per 31 december 2020 was het bestuur van Stichting LSTA als volgt geconstitueerd: 
• mevrouw T.E. (Tamara) Madern, voorzitter 

• de heer A. (Alexander) Borst, secretaris 

• de heer J.P.M. (Joep) Mooij, penningmeester 

• jonkheer T.W.M. (Tom) van Meeuwen, lid 

• de heer M. (Martijn) Schut, lid 

• de heer D. (Dick) van Maanen, lid 

Naast veranderingen binnen het bestuur hebben er ook veranderingen in het projectteam 

plaatsgevonden. Zo is Annemieke Sprenger, bijna betrokken vanaf het eerste uur, per 1 juli 

2020 met pensioen gegaan. Ook heeft collega Jansje van Middendorp haar betrekking bij 

het LSTA per 1 juli beëindigd. Zij namen afscheid in een klein gezelschap op 30 juni 2020.  

Met het vertrek van Jansje en AnneMieke is het organogram gewijzigd en staat de stichting 

onder leiding van twee programmamanagers. Naast Hille Hoogland is in oktober Gijs 

Haanschoten aangesteld als tweede programmamanager. Gezamenlijk dragen zij zorg voor 

de uitvoer van het programma, samen met het projectteam. Het projectteam bestond in 

2020 uit Esther Smeenk, junior programmamedewerker, Eline de Smet, interim 

projectmedewerker en Bouwen van Mooldijk, projectvrijwilliger. Ter afscheid heeft Esther 

van Annemieke Sprenger een film opgenomen waarin zij terugblikt op de laatste 12 jaar bij 

het LSTA. Het afscheidsfilmpje is via deze link te vinden: 

 

LSTA Youtube-kanaal 
 
Medewerkers in 2020: 
• AnneMieke Sprenger (coördinator) (tot 1 juli 2020) 
• Jansje van Middendorp (wetenschappelijk medewerker) (tot 1 juli 2020) 

• Hille Hoogland (adviseur, onderzoeker en vanaf 1 juli programmamanager) 

• Esther Smeenk (projectmedewerker) (1 juli tot 1 december 2020) 

https://www.youtube.com/watch?v=sk4zRFhVOOo
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• Eline de Smet (interim projectmedewerker) (1 september 2020) 

• Gijs Haanschoten (programmamanager) (10 oktober 2020) 

• Bouwen Mooldijk (projectvrijwilliger) 
 

5. Financiering  
Het LSTA ontvangt in 2020 subsidie en gelden van verschillende fondsen. De subsidies zijn 

afkomstig uit de samenwerking met de AVS die haar gelden ontving via SZW. In 2020 

hebben vijf fondsen het werk van LSTA mogelijk gemaakt: 

• Stichting Het R.C. Maagdenhuis  

• Rabobank Foundation  

• Stichting Dioraphte 
• Oranje Fonds (geoormerkt budget voor de coachingspool, de basistraining voor 

coördinatoren en het praktijkboek Sturen op Zelfsturing; doorloop vanuit 2019) 
• Adessium (doorloop vanuit 2019) 

 
Wij zijn alle fondsen zeer erkentelijk voor het vertrouwen en de prettige samenwerking. Tot 

slot zijn wij stichting het R.C. Maagdenhuis dankbaar voor het delen van expertise en ideeën 

en het faciliteren van werkruimte, samen met de ondersteuning bij een aantal 

backofficediensten. 


