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1 Bestuursverslag 
Voor u ligt het financieel verslag van Combiwel Ondernemend Welzijn B.V .. Naast het 
financieel jaarverslag wordt een digitaal jaarbericht 2016 uitgebracht, waarin verslag wordt 
gedaan over de activiteiten die Combiwel heeft gerealiseerd. 

1.1 Profiel van de organisatie 
Combiwel Ondernemend Welzijn B.V. is opgericht op december 2010 in de rechtsvorm van 
een besloten vennootschap en geregistreerd onder nummer 41204269. In de vennootschap 
zijn de door stadsdelen en stedelijke diensten gefinancierde welzijnsactiviteiten 
ondergebracht. De Stichting Combiwel Amsterdam fungeert als holding voor de verschillende 
Combiwel entiteiten. Combiwel is een organisatie voor maatschappelijke dienstverlening, 
participatie, voorscholen, kinderopvang, opvoeding en actief leven. 

Combiwel Ondernemend Welzijn B.V. maakt deel uit van de Combiwel Groep. Hieronder 
vallen de dochtermaatschappijen: 
• Stichting Combiwel Amsterdam (moeder) 
• Combiwel Bredeschool B.V. 
• Combiwel Projecten B.V. 
• Stichting Combiwel Projecten 
• Stichting EcoSol Leerbedrijven 

1.2 Toezicht', bestuur en medezeggenschap 

Raad van Toezicht 
Op de Stichting Combiwel Amsterdam en haar werkmaatschappijen werd in 2016 door een en 
dezelfde Raad van Toezicht (RvT) toezicht gehouden. 

De RvT telde per eind 2016 6 leden, te weten: 
Mevrouw M.M. Kuitenbrouwer, voorzitter vanaf 12 mei 2016 
De heer A.A.M. van Vugt, geheel jaar lid 
De heer C.M.G.E. Mommers, geheel jaar lid 
de heer J. Zandhuis, geheel jaar lid 
de heer N. Vierling, geheel jaar lid 
mevrouw H. Marx-Breet, lid vanaf 10 oktober 2016 

Daarnaast zijn er gedurende het jaar 2016 een aantal leden afgetreden, te weten: 
Mevrouw M.L. Dijkstra, voorzitter tot 12 mei 2016 
Mevrouw C.E.G. Koopman, lid tot 12 mei 2016 
mevrouw C.W. Prast, lid tot 15 juni 2016 

De Raad van Toezicht werkte in 2016 met twee commissies: een financiële commissie en een 
commissie samenstelling RvT. Naast de reguliere agendapunten, zoals de 
voortgangsrapportage van de directie, kwartaalrapportages en begroting, zijn ook incidentele 
thema's besproken zoals het plan van aanpak van de interim bestuurder, het koersbesluit, het 
herstelplan control, portfoliokeuzes en de afbouw van verlieslijdende projecten. De RvT is 
tweemaal aanwezig geweest bij het overleg tussen de bestuurder en de Ondernemingsraad. 

Arns!WJ\lm 3 0 1 2017 
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Bestuur en directie 
De Stichting Combiwel Amsterdam is de bestuurder van Combiwel Ondernemend Welzijn 
B.V .. De eindverantwoordelijkheid voor het dagelijkse beleid en uitvoering lag in 2016 bij de 
bestuurder a.i. van de Stichting Combiwel Amsterdam, Anton Kok. Met ingang van 1 april 
2017 is J0rgen Weekers benoemd als algemeen directeur en heeft Anton Kok zijn 
werkzaamheden beëindigd. 

De directie bestaat uit de volgende personen: 
• J0rgen Weekers, Algemeen directeur Combiwel; 
• Helen Schiltmeijer, directeur Combiwel voor Kinderen (actief in de stadsdelen Noord, 

West, Zuid); 
• Monique de Vries, directeur Combiwel Buurtontwikkeling (actief in de stadsdelen West, 

Nieuw-West en Zuid); 
• Arie van 't Hoog, directeur Combiwel Maatschappelijke Dienstverlening en 

Schulddienstverlening (actief in stadsdeel West); 
• Mark Besteman, directeur Bedrijfsvoering Combiwel 

Rob Schepers was tot 1 maart 2016 directeur Bedrijfsvoering en is op 1 maart opgevolgd 
door Mark Besteman als directeur bedrijfsvoering. In 2016 was Rene Roders actief als interim 
directeur MADI en SDV. Met ingang van 1 maart 2017 is deze positie overgenomen door Arie 
van 't Hoog. 

De algemeen directeur is verantwoordelijk voor het organisatiebeleid, de Raad van Toezicht 
houdt toezicht op het organisatiebeleid en de algemene gang van zaken. Het Shared Service 
Center, met de afdelingen administratie, facilitair, ICT, beleid, secretariaat, 
managementondersteuning en communicatie, ondersteunt directie, leidinggevenden en 
medewerkers. Formele besluiten werden genomen in het MT-overleg en vastgelegd in 
directiebesluiten. 

Ondernemingsraad 
De OR bestaat uit 13 leden. De Ondernemingsraad overlegt 1 keer per maand met de 
bestuurder van de stichting Combiwel Amsterdam. Normaliter is twee keer per jaar een 
delegatie van de Raad van Toezicht aanwezig bij een overlegvergadering. 

De ondernemingsraad heeft de volgende instemmings- advies aanvragen behandeld: 
Instemmingaanvragen: 
• Beleidsrichtlijn tijdelijke en vaste dienstverbanden 
• Individueel Keuze Budget 
• Functie!oongebouw kinderopvang 
• Uitvoeringsregeling loopbaanbudget 
• MTO 
• Compensatievoorstel in verband met de overgang CAO Welzijn naar CAO Kinderopvang 
• Opzet functieboek CAO kinderopvang 
• Werktijdenregeling 

Adviesaanvragen 
• Koersplan 
• Plan afbouw Huis van de Wijk Noord 
• Overname OK medewerkers IJsterk 
• Reorganisatie ambulante zorg 

Pagi'àáb~1 
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• Terug naar de bedoeling 
• Wijzigingen HRM 

1.3 Bedrijfsvoering 

Planning en control 
Combiwel heeft zich in 2016 hersteld na een moeilijke periode. Het management is 
vernieuwd, de registratie en verantwoording zijn verbeterd, het vertrouwen bij de 
opdrachtgever is hersteld en de verlieslatende projecten zijn afgestoten. Dit alles heeft geleid 
tot een organisatie die weer in control is met een financieel gezonde situatie in 2016 en een 
nieuwe koers richting de toekomst. 

Werknemers 
In 2016 had Combiwel Ondernemend Welzijn 356 fte medewerkers in dienst (394 fte). Het 
verzuimpercentage bedroeg in 2016 6,68 % (2015: 5,15%). 

1.4 Financiële positie 

Financieel resultaat 

Exploitatie 
2016 

Exploitatie 
2015 

Verschil 

797 -664 

Exploitatie resultaat 797 -664 

In financieel opzicht is 2016 afgesloten met een positief resultaat van €797.000 (2015: 
€ 664.000 nadelig. Het genormaliseerde resultaat betreft het resultaat waarin incidentele 
mee- en tegenvallers zijn geëlimineerd. In het onderstaande overzicht is de analyse van het 
genormaliseerde resultaat opgenomen. 

Resultaat jaarrekening 2016 

Verkoop panden 
Opbrengsten madi 2015 

Afrekening sociaal raadslieden 2015 

Voorziening verlieslatend huurcontract 
Voorzieningen personeel afbouw Ambulante 
ondersteuning 
Afrekeningen projecten voorgaande jaren 
Afbouw EcoSol 
Voorzieningen personeel 

Genormaliseerde resultaat 2016 

Exploitatie 
2016 

797 v 

- 315 v 
-214 v 
- 47 v 

83 N 

59 N 

180 N 

143 N 

234 N 

920 v 

1.461 

1.461 

PagrikJb-@:ig 
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De resultaten 2016 zijn ten opzichte van vorig jaar sterk verbeterd. In 2015 was sprake 
van een fors verlies als gevolg van exploitatietekorten en afbouwkosten bij de afgestoten 
wijkrestaurants en Ecosol-projecten. Het genormaliseerde resultaat over 2015 was licht 
positief. 

Eigen vermogen 

Het eigen vermogen stijgt naar € 627 .000 positief. Het financieel beleid van Combiwel is 
gericht op een duurzame en verantwoorde voortzetting van de activiteiten die worden 
uitgevoerd. Uitgangspunt daarbij is dat de begroting geen tekorten vertoond en dat Combiwel 
over voldoende weerstandsvermogen beschikt. Stichting Combiwel Amsterdam staat als 
moedermaatschappij garant, waardoor de activiteiten duurzaam worden gecontinueerd. 

1.5 Risicomanagement 

Combiwel hanteert een risico-monitor als instrument voor de beheersing van strategische 
en financiële risico's van Combiwel. Hiermee wordt invulling gegeven aan 
risicomanagement. 

De risico's voor 2017 zijn beperkt en te overzien. Voor 2018 hebben de aangekondigde 
bezuinigingen in West de nodige impact voor bewoners en medewerkers. Combiwel heeft 
nagenoeg geen flexibele schil meer. 

Aankondigingen herijking subsidierelatie Stadsdeel Nieuw West 2018 
Aankondigingen herijking subsidierelatie Stadsdeel Nieuw West 2018; Het stadsdeel 
heeft in oktober 2016 aangekondigd de subsidieverlening van de basisvoorzieningen voor 
2018 te herijken. Alle subsidieontvangers zijn op de hoogte gesteld dat alle 
subsidierelaties worden herijkt. Het stadsdeel gaat begin 2017 bepalen welke 
subsidierelaties voor het eerst met ingang van 2018 zullen worden voortgezet, gewijzigd 
dan wel worden beëindigd. 

Harmonisatie peutervoorzieningen 2018 
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil peuterspeelzalen en 
kinderdagverblijven met ingang van 1 januari 2018 harmoniseren. Dat betekent dat 
peuterspeelzalen als organisatievorm verdwijnen uit de Wet Kinderopvang. Amsterdam 
heeft haar beleid vastgelegd in het beleidsplan harmonisatie peutervoorzieningen. 
De harmonisatie leidt tot een andere bekostiging voor een groot deel van de 
peutercombi's en WE (VroegVoorschoolseEducatie). 
De gemeente Amsterdam heeft als uitgangspunt het behoud van volume en spreiding 
van het aanbod. De gemeente heeft budget gereserveerd om onbedoelde neveneffecten 
van de harmonisatie op te vangen. Combiwel en de gemeente zetten in op het behoud of 
wel ombouw van het bestaande aanbod en kwaliteit. 

1.6 Beleid voor de toekomst 

Met het oog op toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen heeft Combiwel eind 2015 
onder de noemer 'Terug naar de bedoeling' een strategische koers op hoofdlijnen bepaald die 
zich kenmerkt door kleinschaligheid, lenigheid en slagvaardigheid. In 2016 is, goed luisterend 
naar de Gemeente Amsterdam, partners en bewoners, deze koers verder uitgewerkt. 

2017 
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Combiwel gaat haar werk op een ander(~ manier organiseren: kleins·chaliger, dichter bij de 
bewoners, de klanten en partners in de Amsterdamse wijkenr flexibeler e.n slagvaardiger. We 
gaan door in drie aparte eenheden, elk met een eigen identiteit, herk<~nbaar voor de 
bewoners van de stad, de 9emeente Amsterdam als opdrachtgever, onze 
samenwerkingspartners en natuurlijk de eigen medewerkers. Het geheel wordt ondersteund 
door een gemeenschappeli.ik shared service cent:e ~·. 

Voor 2017 is voor het hele concern een begroting opgesteld met een resultaat van € 330.000. 
Het geconsolideerde eîgen vermogen bedraagt ongeveer€ 3,6 miljoen en de solvabiliteit is 
l.O'Yo. 

Zo staat er een organisatie die in staat is om flexibel en slagvaardig te werken - zelf en in 
samenwerking met bewoners, buurtorganisaties, overheid en professionele partners in 
wonen, onderwijs en zorg & ondersteuning. 

Amsterdam, 29 mei 2017 

J.C.J. Weekers 
Algemeen directeur 

PaginJ li lJl1<4i S 
R€GISTF.RAC . 



Financieel jaarverslag 2016 Combiwel Ondernemend Welzijn 8. V. 

2 Jaarrekening 2016 
2.1 Balans per 31 december 2016 

Na resultaatbestemming 
(bedragen x € 1.000) 

Materiële vaste activa 

Groepsmaatschappijen 

Totaal Vaste activa 

Vorderingen 

Liquide middelen 

Totaal Vlottende activa 

Activa 

Eigen Vermogen 

Totaal Eigen vermogen 

Voorzieningen 

Totaal Voorzieningen 

Schulden aan groepsmaatschappijen 

Totaal Langlopende schulden 

Kortlopende schulden en overlopende 
passiva 

Totaal Kortlopende schulden en 
overlopende passiva 

Passiva 

31december2016 

281 

5.282 

5.563 

2.905 

949 

3.854 

9.417 

627 

627 

350 

350 

3.002 

3.002 

5.438 

5.438 

9.417 

31december2015 

1.436 

4.299 

5.735 

2.360 

869 

3.229 

8.964 

-537 

-537 

0 

0 

3.879 

3.879 

5.622 

5.622 

8.964 

P{~~~~9~iÎr . ,s 
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2. 2 Resultatenrekening 

Na msulta.:itbc~stemming 
(bedragen )( € LOOO) 

Sul>Si(1 ies 

Overige opbrengsten 

Totaal opbrengsten 

Salaris en overige personeelskosten 

Overïge bedrijfskosten 

Afschrijvingen 

Totaal kosten 

Operationeel resultaat 

Bijzondere baten en lasten 

Financiële baten en lasten 

Resultaat voor belastingen 

Belastingen 

Exploitatieresultaat 

R.esultaatbe.stemn,ing 

Toevoeging/ Onttrekking aan Algemene reserve 

Toevoeging aan egalisatiereserve 

Onttrekking aan Herwaarderingsreserve 

Ex.ploitatie 
2016 

29.278 

5.366 

34.644 

21.504 

12.447 

297 

34.248 

396 

401 

0 

797 

0 

797 

997 

201 

-401 

797 

Begroting 
2016 

2.9"915 

3.140 

33.055 

21.728 

Ll.383 

158 

33.269 

-214 

0 

-1.4 

-200 

0 

·200 

Exploitatie 
2015 

19.147 

3.703 

22.850 

14.675 

8.559 

272 

13.505 

-655 

0 

-7 

·664 

0 

-664 

-737 

95 

-22 

dubois+ 
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2.3 Kasstroomoverzicht 

(bedragen x € 1.000) 2016 

Exploitatieresultaat 797 

Afschrijvingen 187 

Bijzondere waardevermindering -199 

Operationeel resultaat voor afschrijvingen 

Mutaties uit kortlopende schulden -184 

Mutaties uit voorzieningen 350 

Mutaties uit vorderingen -545 

Mutaties uit Werkkapitaal 

Kasstroom uit operationele activiteiten 

Investering in Materiële vaste activa -7 

Desinvestering in Materiële vaste activa 1.175 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 

Toename/ (afname) RC Groepsmaatschappijen -1.860 

Kasstroom uit vermogens storting/ (onttrekking} 366 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 

Mutatie geldmiddelen 

Geldmiddelen per 1 januari 

Geldmiddelen per 31 december 

Toename / Afname geldmiddelen 

785 

-379 

406 

1.168 

-1.494 

80 

869 

949 

80 

2015 

-664 

206 

62 

184 

-98 

-308 

-194 

71 

928 

0 

-396 

-223 

-618 

-123 

928 

186 

683 

869 

186 

Amsterdam. 3 
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2.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 

Algemeen 

Algemene gegevens en groepsverhoudingen 
Combiwel Ondernemend Welzijn B.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, op het adres 
James Wattstraat 100. 

De organisatie stelt zicht ten doel het bevorderen van een samenhangend geheel van 
activiteiten, welke beogen de sociale, culturele en maatschappelijke positie van mensen die 
wonen, werken of studeren in Amsterdam en omstreken te ondersteunen en te ontwikkelen. 

Consolidatie 
In de geconsolideerde jaarrekening zijn opgenomen de bovengenoemde stichtingen en 
vennootschappen die tot de groep behoren. 

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van Titel 9 boek 2BW 
en/of de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de 
Raad voor de Jaarverslaggeving. 

Continuïteitsbeginsel 
Bij de waardering van activa en passiva wordt uitgegaan van de veronderstelling dat de 
activiteiten van de stichting worden gecontinueerd in 2016 en de jaren daarna 
( continuïteitsveronderstelling). 

Vergelijkinqi met vooraaand jaar 
De grondslagen waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand 
jaar. In de vergelijkende cijfers van de balans per 31 december 2016 en de 
resultatenrekening zijn de vergelijkende cijfers overgenomen uit de jaarrekening 2015. 
De activiteiten voor West zijn in 2015 verantwoord in de jaarrekening van Stichting Combiwel 
Amsterdam. Deze activiteiten zijn in 2016 verantwoord in de jaarrekening van Combiwel 
Ondernemend Welzijn B.V" De vergelijkende cijfers over 2015 zijn op dit punt niet 
aangepast. 
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Grondslagen voor waardering van activa en passiva 

Algemeen 
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs of de nominale waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is 
vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingprijs. 

Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingprijs onder 
aftrek van cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingstermijnen van materiële vaste activa 
zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur van het vast actief. 

De afschrijvingen zijn lineair en bedragen in procenten per jaar van de aanschafwaarde: 
- gebouwen 0% 
- verbouwingen 10 % 
- apparatuur 20 % 
- inventaris 20 % 
- software 20 % 
- hardware 
- ov. activa 

20% 
20% 

Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige 
bijdrage in de afschrijvingskosten zijn deze in mindering gebracht op de investeringen. 

Vorderingen 
De vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de 
tegenprestatie, en na eerste verwerking tegen de geamortiseerde kostprijs. Dit is in het 
algemeen de nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond 
van verwachte oninbaarheid. 

Liauide middelen 
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan 
twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan 
kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen 
de nominale waarde. 

dubois+co 
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Eigen vermogen 

Algemene reserve 
De algemene reserve is het vrij besteedbare eigen vermogen. Deze reserve heeft als 
belangrijkste functie het vormen van een buffer voor financiële tegenvallers. Tekorten en 
overschotten op de jaarrekening komen ten laste respectievelijk ten gunste van de algemene 
reserve. 

Herwaarderingsreserve gebouwen 
De gebouwen zijn gewaardeerd tegen actuele waarde. Het gerealiseerde deel van de 
herwaardering wordt rechtstreeks in de algemene reserve geboekt. 

Egalisatiereserve 
Egalisatiereserves zijn afgezonderde niet vrij besteedbare vermogensbestanddelen. De 
egalisatiereserve wordt gevormd uit het verschil tussen subsidieverlening en de feitelijke 
uitgaven voor de activiteiten en geleverde prestatie. De toevoeging of onttrekking wordt 
bepaald rekening houdend met de subsidievoorschriften van de financiers. 

Voorzieningen 
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op 
de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen 
noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. 

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen, die 
noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen 
worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven, die naar verwachting 
noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij het effect van de tijdswaarde van 
te verwaarlozen betekenis is. 

De voorziening Topstructuur/MD betreffen de kosten samenhangend met de reorganisatie 
van de Topstructuur. De voorziening is gewaardeerd op de toegezegde verplichtingen voor 
het MD traject. 

De voorziening reorganisatie betreft een voorziening getroffen voor de afvloeiingskosten van 
boventallige medewerkers. De voorziening is gewaardeerd op de verwachte kosten inzake 
transitievergoedingen en salariskosten bij vrijstelling van werkzaamheden. 

De voorziening arbeidsongeschiktheid betreft een voorziening getroffen voor 
arbeidsongeschikte medewerkers, waarvan de inschatting is gemaakt dat sprake is van 
duurzame arbeidsongeschiktheid. De voorziening is gewaardeerd op de verwachte 
salariskosten vanwege de loondoorbetaling tijdens ziekte. 

De voorziening transitievergoedingen heeft betrekking op te betalen afkoopsommen bij 
ontbinding van arbeidscontracten. De voorziening is gewaardeerd op basis van wettelijk 
vastgestelde berekeningsgrondslagen. 

De voorziening verlieslatend huurcontract heeft betrekking op een huurverplichting voor een 
pand dat duurzaam leeg staat. 
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Langlopende schulden 
De langlopende schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarde verminderd met de in het 
verslagjaar gedane aflossingen. 

Kortlopende schulden 
De kortlopende schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Transacties met verbonden partiten 
Gedurende 2016 hebben zich transacties voorgedaan tussen Stichting Combiwel Amsterdam, 
Combiwel Bredeschool B.V., Stichting Combiwel projecten, Combiwel Projecten B.V., Stichting 
EcoSol Leerbedrijven en EcoSol B.V .• 
Deze transacties hebben betrekking op de ondersteuning door bedrijfsbureau en 
management en zijn via rekening courant verwerkt in de jaarrekening. 

Grondslagen voor resultaatbepaling 

Algemeen 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten en de kosten over het 
verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De 
opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, 
uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; 
baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. 

Opbrengsten en kosten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden 
aan dit boekjaar toegerekend. Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, 
rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de 
verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde 
transactiekosten op de ontvangen leningen, die als onderdeel van de berekening van de 
effectieve rente worden meegenomen. 

De opbrengsten uit hoofde van subsidieverlening worden ten gunste van het resultaat 
gebracht in het jaar op basis van de realisatie van de kosten en de prestaties, rekening 
houdend met de subsidievoorschriften en de prestatieafspraken. De uit de subsidieverlening 
voortvloeiende kosten worden tijdsevenredig op basis van de geplande looptijd van de 
gesubsidieerde activiteiten als kosten verantwoord in de resultatenrekening. 

Pensioenen 
De instelling heeft voor haar werknemers een toegezegd-pensioenregeling. Hiervoor in 
aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een 
pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon, berekend over de jaren dat de 
werknemer pensioen heeft opgebouwd bij de instelling. De verplichtingen, die voortvloeien uit 
deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstak Pensioenfonds Zorg 
en Welzijn. 

De instelling betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en 
de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en 
voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds 
gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. 

. ti11bois +co 
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Naar de stand van ultimo maart 2017 is de beleidsdekkingsgraad ( = het gemiddelde van 
de laatste twaalf dekkingsgraden ) van het pensioenfonds 92,3%. In 2017 dient het 
pensioenfonds een dekkingsgraad van tenminste 105% te hebben. Het pensioenfonds 
voldoet hieraan niet maar voorziet voorlopig geen noodzaak voor de aangesloten 
zorginstellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door 
te voeren. De instelling heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in 
geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige 
premies. De instelling heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van 
het boekjaar in de jaarrekening verantwoord. 

Afschrijvingen 

Bijzondere waardeverminderingen 
Op balansdatum wordt er voor de materiële activa nagegaan of er een indicatie is dat de 
boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde. Indien dergelijke indicaties 
aanwezig zijn, dient de realiseerbare waarde van het actief te worden geschat. Een 
bijzondere waardevermindering wordt geboekt wanneer de boekwaarde van een actief hoger 
is dan de realiseerbare waarde. 

Bijzondere waardeverminderingen opgenomen in voorbije boekjaren worden teruggenomen, 
indien een latere toename van de realiseerbare waarde op objectieve basis kan verbonden 
worden met een omstandigheid of gebeurtenis die heeft plaatsgevonden nadat de bijzondere 
waardevermindering werd geboekt. 

Belastingen 
Belasting naar de winst over het resultaat van het boekjaar omvat de over de verslagperiode 
acute en latente belasting. Bij de berekening van de belasting wordt rekening gehouden met 
verrekenbare verliezen en forfaitaire vrijwilligersaftrek. 

Grondslagen voor het kasstroomoverzicht 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het 
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van 
interest alsmede aflossingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. 
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2.5 Toelichting op de balans 

VASTE ACTIVA 

Materiële vaste activa 
Het verloop van de materiële vaste activa in het verslagjaar is als volgt: 

Boekwaarde 1/1 

Aanschaffingen 

Desinvesteringen 
Bijzondere waarde 
verminderingen/afschrijvingen 
dei nvesteringen 

Afschrijvingen 

Boekwaarde 31/12 

Financiële vaste activa 

Gebouwen/ 
terreinen 

1.127 

0 

-1.158 

222 

-88 

103 

Vordfringen QQ grQeQsmaatsç;hai;ioij~n 

Inventaris Automatisering 

72 224 

0 7 

-1 -2 

-11 -12 

-19 -80 

41 137 

Overige 
activa 

14 

0 

-14 

0 

0 

0 

31-12-2016 

RC Combiwel ondernemend Welzijn B.V./ Combiwel Brede School B.V. 

RC Combiwel ondernemend Welzijn B.V./ EcoSol B.V. 

RC Combiwel ondernemend Welzijn B.V./ St. Combiwel Projecten 

RC Combiwel ondernemend Welzijn B.V./ St. EcoSol Leerbedrijven 

RC St. Cornbiwel Amsterdam/ Combiwel ondernemend Welzijn B.V. 

665 

0 

0 

208 

4.409 

5.282 

Over de vorderingen op groepsmaatschappijen wordt geen rente berekend. 

Totaal 

1.437 

7 

-1.175 

199 

-187 

281 

31-12-2015 

571 

479 

3 

99 

3.147 

4.299 
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Vorderingen 
De vorderingen kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

31-12-2016 31-12-2015 

Debiteuren 2.406 1.522 

Overige vorderingen en overlopende activa 522 838 

2.928 2.360 

Debiteuren 

31-12-2016 31-12-2015 

Debiteuren 802 532 

Vorderingen uit hoofde van subsidiëring 1.638 1.013 

Af: oninbare vorderingen -34 -23 

2.406 1.522 

Overiae vorderinaen en overlopende activa 

31-12-2016 31-12-2015 

Vooruitbetaalde kosten 258 302 

Overige vorderingen 241 536 

498 838 

Liquide middelen 

31-12-2016 31-12-2015 

Kassen 29 42 

Rekening courant banken 920 827 

949 869 

De liquide middelen staan ter vrije beschikking, met uitzondering van het bedrag van 
€ 84.789 aan uitgegeven bankgaranties zoals deze staan vermeld in de niet in de balans 
opgenomen rechten en verplichtingen. 
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Eigen vermogen 

Het verloop van het eigen vermogen was in het verslagjaar als volgt: 

Saldo Overige Resultaat- Saldo 
1-1-2016 mutaties bestemming 31-12-2016 

Geplaatst aandelenkapitaal 18 0 0 18 

Algemene reserve -1.796 -210 997 -1.009 

Egalisatiereserve 656 718 201 1.575 

Herwaarderingsreserve 543 -142 -401 

Overige reserve investeringen 44 0 0 

-537 366 797 

Geplaatst aandelenkapitaal 
Het maatschappelijk kapitaal per 31 december 2016 bedraagt€ 90.000 en bestaat uit 900 
gewone aandelen van€ 100. Bij oprichting zijn 180 aandelen geplaatst en volgestort. 

Algemene reserve 

Overige mutaties 
• Op grond van de subsidie-afrekening 2015 WE is een bedrag van€ 229.000 overgeboekt 

van de algemene reserve naar de egalisatiereserve. 
• Daarnaast is op grond van de subsidievaststellingen over voorgaande jaren West een 

bedrag van€ 122.000 ten gunste van de egalisatiereserve West ten laste van de 
algemene reserve gebracht. 

• De vrijval van de herwaarderingsreserve ad.€ 142.000 is ten gunste van de algemene 
reserve gebracht. 

Resultaatbestemming 
Het resultaat over 2016 is conform de resultaatbestemming toegevoegd aan de algemene 
reserve. 

dubois 
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Egalisatiereseive 
De egalisatiereserve is als volgt opgebouwd: 

Saldo Saldo 
1-1·2016 

Overige 
mutaties 

Resultaat
bestemming 31 ·12·2016 

Stadsdeel Zuid BTO 141 0 0 141 

Stadsdeel Zuid Zorg voor Zuid 60 0 0 60 

Jongerenwerk Zuid 80 0 0 80 

Jongerenwerk Nieuw West 38 0 0 38 

WE 303 230 201 734 

Stadsdeel West 34 488 0 522 

656 718 201 1.575 

Overige mutaties 
• Op grond van de subsidie-afrekening 2015 WE is een bedrag van€ 230.000 overgeboekt 

van de algemene reseive naar de egalisatiereserve. 
• De egalisatiereseive West (ad.€ 366.000) is overgeheveld naar van Stichting Combiwel 

Amsterdam naar Combiwel Ondernemend Welzijn B.V. De activiteiten zijn in 2016 
uitgevoerd en verantwoord bij Combiwel Ondernemend Welzijn B.V" Daarnaast is op 
grond van de subsidievaststellingen over voorgaande jaren een bedrag van€ 122.000 ten 
gunste van de egalisatiereserve West ten laste van de algemene reserve gebracht. 

Resultaat bestemming 
Het batige saldo op de WE activiteiten (beschikkingen SBA-000929 + SBA-004138 + 
7239,HS,EW) is toegevoegd aan de egalisatiereserve WE. 

Herwaarderingsreseive 
In 2016 zijn de panden verkocht. Het gerealiseerde deel van de herwaardering is rechtstreeks 
in de algemene reseive geboekt. Het resterende deel is via de resultaatverdeling verwerkt. 

Voorzieningen 

Voorzieningen 

2016 2015 

350 

350 
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Het verloop van de voorzieningen in het verslagjaar is als volgt: 

Saldo 
1-1-2016 

Onttrekking Toevoeging Vrijval Saldo 
31-12-2016 

Topstructuur/MD 0 0 20 0 

Reorganisatie Amb. onst. 0 0 59 0 

Reorganisatie Taalwijzer 0 0 25 0 

Arbeidsongeschiktheid 0 0 57 0 

Transitievergoedingen 0 0 106 0 

Verlieslatend huurcontract 0 0 83 0 

0 0 350 0 

De voorziening Topstructuur/MD betreffen de kosten samenhangend met de reorganisatie 
van de Topstructuur. De voorziening is gewaardeerd op de toegezegde verplichtingen voor 
het MD traject. 

De voorziening reorganisatie betreft een voorziening getroffen voor de afvloeiingskosten van 
boventallige medewerkers. De voorziening is gewaardeerd op de verwachte kosten inzake 
transitievergoedingen en salariskosten bij vrijstelling van werkzaamheden. 

De voorziening arbeidsongeschiktheid betreft een voorziening getroffen voor 
arbeidsongeschikte medewerkers, waarvan de inschatting is gemaakt dat sprake is van 
duurzame arbeidsongeschiktheid. De voorziening is gewaardeerd op de verwachte 
salariskosten vanwege de loondoorbetaling tijdens ziekte. 

De voorziening transitievergoedingen heeft betrekking op te betalen afkoopsommen bij 
ontbinding van arbeidscontracten. De voorziening is gewaardeerd op basis van wettelijk 
vastgestelde berekeningsgrondslagen. 

De voorziening verlieslatend huurcontract heeft betrekking op een huurverplichting voor een 
pand dat duurzaam leeg staat. 
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Schulden aan groepsmaatschappijen 

RC Akros 

RC Combiwel ondernemend Welzijn B.V./ St Combiwel Projecten 

RC Combiwel ondernemend Welzijn B.V. / Projecten B.V. 

Kortlopende schulden en overlopende passiva 

31-12-2016 

24 

2.080 

898 

3.002 

31-12-2015 

0 

2.327 

1.552 

3.879 

De kortlopende schulden en overlopende passiva kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

31-12-2016 31-12-2015 

Crediteuren 558 742 

Loonheffing 1.379 1.176 

Premies pensioenfonds 103 111 

Overige kortlopende schulden 1.119 1.092 

Overlopende passiva 1.269 1.269 

Schulden uit hoofde van subsidiëring 980 1.205 

Schulden uit hoofde van WMO/WLZ 30 27 

5.438 5.622 

Qyerige kortlooende schulden 

31-12-2016 31-12-2015 

Buurtinitiatieven 158 319 

Diverse schulden 644 638 

Loopbaan budget 317 114 

Personeel 0 21 

1.119 1.092 
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Overlooende passiva 

31-12-2016 31-12-2015 

Huurlasten 302 15 

Reservering vakantiegeld 0 724 

Reservering verlofuren 427 455 

Vooruitontvangen bedragen 540 75 

1.269 1.269 

Niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet de balans opgenomen activa 

Huurverolichtinqen 
Per 31 december 2016 heeft de instelling de volgende langlopende verplichtingen uitstaan: 

Totaal 

(bedragen x € 1.000) 

Huisvesting 1.906 

1.906 

Bankgaranties: 
Er is sprake van beperkte opvraagbaarheid in verband met bankgaranties: 
RABO nummer .. .431 39 
RABO nummer ... 396 12 
ING nummer ... 35 34 

Totaal 85 

Waarvan 
korter 
dan 1 
jaar 

1.906 

1.906 

Waarvan 
langer 
dan 5 
jaar 

0 

0 
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2.6 Toelichting op de resultatenrekening 

Opbrengsten 

Subsidies 

2016 

Be.scl1ikti~ subsfdie 29.52.5 

Overloop naar volgend Mi: l<jaar -196 

TenJ9 te betalen subsicfa' -437 

Overlo<)p vorig bo1~kjaar 386 

29.278 

De activiteiten voor West zijn in 2015 verantwoord in de jaarrekening van Stichting Combiwel 
Amsterdam. Deze activiteiten zijn in 2016 verantwoord în de jaarrekening van Combiwel 
Ondernemend Welz.ijn B.V" De vergelijkende cijfers over 2015 zijn op dit punt niet 
aangepast. 

Overige opbrengsten 

Opbrenqsten WLZ 

Ouderbijdrage 

Deelnemers l)ijdrage 

riorec.-1 opbrengsten 

Overige opbrengster1 

2016 

231 

1.14 

8'3 

1.56 

4.776 

5.366 

Amsterdam, 3 

2015 

L9.079 

-2.65 

-358 

691 

19.147 

201$ 

934 

141 

106 

J.55 

2.367 

3.703 
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Kosten 

Personeelskosten 

2016 

Salariskosten 16.032 

Sociale lasten 2.677 

Pensioenpremies 1.376 

Loonsubsidie -18 

Doorbelaste salariskosten 356 

Salariskosten 20.423 

Woon-werkverkeer 100 

Opleidingskosten 233 

Werkkostenregeling 123 

Reorganisatie kosten 335 

Overige salariskosten 791 

Inleen derden 126 

Wervingskosten 5 

Overige personeelskosten 159 

Overige personeelskosten 290 

21.504 

De bezoldiging van de directie en Rvt wordt doorbelast vanuit Stichting Combiwe! 
Amsterdam. 

Gemiddelde bezetting 
De gemiddelde personele bezetting bedroeg over 2016 356 fte (2015: 393 fte). 

2015 

16.946 

2.664 

1.467 

-31 

-6.993 

14.053 

116 

122 

127 

51 

416 

36 

0 

170 

206 

14.675 
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Overig.e bedrijfskosten 

De overige bedrijfskosten kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

2016 2015 

AclMt:eite.nkosten l.688 l.674 

l-l 1Jisve5tingskosten 3.732 2.021 

Organisatielwsten 6.285 3.61!3 

Accountants- en Advieskosten 292 1.89 

Ovr~rige kosten 72 617 

lCf kosten 378 4.39 

12.447 8.559 

Adiviteiteokosten 2016 20l.5 

Specialisten 256 290 

Kosten vrijwilligers 143 159 

981 794 

Huur activiteiten rui rntes 102 97 

Barkosten 1.13 108 

OveiiçJe activiteiten kostc~n 93 226 

1.688 1.674 

dubois+co 
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Huisvestingskosten 

Huur 

Onderhoud 

Energie 

Belastingen 

Beveiliging 

Schoonmaak 

Overige huisvestingskosten 

Doorbelaste huisvestingskosten 

Organisatiekosten 

Communicatie 

Ka ntoorbenod igd heden 

Drukwerk en kopieerkosten 

Porti 

Abonnementen en lidmaatschappen 

Verzekeringen 

Autokosten 

Doorbelasting directie en bedrijfsbureaus 

Overige organisatie kosten 

ICT kosten 

ICT middelen 

Mobiele telefonie 

Vaste lijnen telefonie en internet 

2016 

2.321 

392 

249 

37 

112 

475 

166 

-20 

3.732 

2016 

48 

38 

131 

15 

43 

1 

4 

5.731 

274 

6.285 

2016 

220 

125 

33 

378 

~ 
2015 

1.875 

188 

257 

26 

79 

486 

162 

-1.051 

2.022 

2015 

46 

58 

187 

17 

38 

1 

9 

3.115 

147 

3.618 

2015 

202 

184 

53 

439 
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Accountants- en Advieskosten 

Accountantskosten 

Juridische kosten 

Externe deskundigen 

2016 

0 

30 

262 

292 

2015 

2 

14 

173 

189 

De accountantskosten zijn opgenomen in de doorbelasting van directie en bedrijfsbureau. 

Overige kosten 

Afboeking dubieuze debiteuren 

Subsidieafrekeningen voorgaande boekjaren 

Overige kosten 

Afschrijvingen 

Afschrijving bedrijfsgebouwen en terreinen 

Afschrijving inventaris 

Afschrijving automatisering 

Afschrijving overige activa 

Bijzondere waarde vermindering 

Bijzondere baten en lasten 

Verkoop panden 

2016 

2016 

10 

-63 

125 

72 

2016 

88 

19 

80 

0 

110 

297 

401 

401 

2015 

10 

449 

158 

617 

2015 

95 

31 

79 

5 

62 

272 

2015 

0 

8 
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Financiële baten en lasten 

2016 2015 

Financiële baten en lasten 0 

0 

Belastingen 
Belasting naar de winst over het resultaat van het boekjaar omvat de over de verslagperiode acute en latente 
belasting. Bij de berekening van de belasting wordt rekening gehouden met verrekenbare verliezen en 
forfaitaire vrijwilligersaftrek. Over 2016 is geen vennootschapsbelasting verschuldigd. 

Arns!~rdam. 3 O MEI 
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2.7 Resultaatbestemming 
Bij het vaststellen van de jaarrekening neemt het bestuur een besluit over de bestemming 
van het resultaat in overeenstemming met de statuten en de voorschriften van de financiers. 
De voorgestelde resultaat bestemming is als volgt in de jaarrekening verwerkt: 

Algemene reserve 
Egalisatiereserve 
Herwaarderingsreserve 

2.8 Gebeurtenissen na balansdatum 

997 
201 

- 401 

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die van invloed zijn op het resultaat over 2016 
en het vermogen per 31 december 2016. 

2.9 Vaststelling en goedkeuring van de jaarrekening 

De Raad van Bestuur heeft de jaarrekening 2016 vastgesteld op 29 mei 2017. 

Was getekend, Raad van Bestuur: 

J.C.J. Weekers 
algemeen directeur 

Amstl!rdam. 3 0 
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3 Overige gegevens 

3.1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op rJe volgende 
pagina's. 
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4 Gesegmenteerde resultatenoverzichten 
4.1 Samenvattend resultaatoverzicht 

WeSl 

--· 12.198.733 ~ f&lschlae SU~sidie 
Overloop naar ... o.gerid boekJ~~r -33.771 f 

011\?rloop YOrig boekjaar 120.660 i 
~9 te Detalen :subside -45.365 i 
!subsi1ie oobrenqsten 1;,~~;;;1 

Nieuw west 

1.642.643 

158.000 

-2M66 

1.776.677 i 
' '.~e opbr.?ngsten SSl.496 : l 267.059 l ! 1.570 907 ) 

4.214.950 

·162 .600 

$4.512 

4.136.862 

VVFiK.0 Ü'-'eO~I Totaa• 

D 
10 14l 658 ! . 29.524.721 
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f Pecsoneelskosten 

~Hutwestlngskosten 

forganisacekosten 

f .a.çtMteitenk.osten 

~Ove~ kosten 

20.000 l 
17.514 

---•""o'".o~oo'---: 21.&12 
1 

3.200 

35.337 

L3.19S 

•.000 

~ { , 
___ _,1"'3"'.7-"S'-'7 i ! 12.791.753 l 

19.321 

563 

7.721.257 

'Ovemead j l.091 
1 ... 
r'"'~·,~·· ~ 1 1 1 r- ·-----·--· 
Bedn!ISIOst•n • 20.605 38.531 ; 17 .195 , 19.883 :. 

L
. .6U.402 

962.637 

469.103 

3.681 

.83L.9Je 

. ..n.6SO 

12Aó83.667 i 

r~SUll~t bpQn_d bOoi:!~i:lr -605; 

~------~----~-~-~~-~. 

r-~--r 

--~ 

,------~ .... ".-...... ~-1 ·l.033 l 
~ $ '----~ ' 

""1 r--------,"-~.--i r ' 
----=--:..:".::;--'"" i,41?7 j ~ -6.126 ~ : 107.054 i 

~$ 

,SubS(l~ar1ek4!nili,;ien voornaaride boet;îa1en ~ -----~ 

·Netto re!olJl-é;li;tt _ ~os! f'" i.163 i i. 4.1n ' ~--&~~ ! i-~~~ 

· Overbop sub$i:lie 

~Terug te beta)!:n Sul)S.l(:I~ 

JTeru9 te bétlJ)!n gubsi1ë hu~9 ~r 

;Terug te betäile:n sub:si::le vooigai'rtcle jaren 

.~ooru1tontvar.9en subSiCICs ; ' -- ----~ 
:verplthlngen op subst:ies. 

' ". ____ _ 
·"""_,""...," ___ """ ... 

33.77L 

4S.3GS 

8.135 

87.271 

0 
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4.4 Resultaatoverzicht Noord 

301 301 .• _;-.~ · _22L_ . , . __ -lli.. .. ~-·--···'2-i-_ . .J .. .ä!_" .. -i.--fil__. r .~~--- -. ~- t -· ~--·-·:, ~-·--·30!, ..... . 
1 

, . H'rlV',O • . t-~t Qn tO de j: . ; . ; Op~"'~O H...c.!W •cw.tnentneer en ! ; . 

1 H'r'GVI 0e B~e : ~dW ::ie Mee~'W ~ H·":tw E~naat Watc~d'l~pll:fl ~8efl H\;ft:O ~ 'Njf( ~~~9fl' i:) fi.oord ~nwljk ~· ~~~r Sttt:lt ~ Orve~e ltOOR: ~ E'f~'!l'.alilf De O~ t ~ . ;l:eo:>~are Fç:;ion:I 

:-S~~aêi ·-;-~801 i ~co&'iiT" S8/\-00Ö&i!- t- Î9t~;-~ t O I S9A-OOi%> ~ r S64.0Ö2ss-9 1 r- 0 ..-~ 0 ,;___l r ____ __. 

tscsc:hlkte subsld~ ···1 IH.0001 

'"'"i 
130.9961 559.997 

~w.:rloop naw '(()t;iend DOek)ibf 

1 

!Ow.:rioop i;org !!»ekjàlr 

' ~~9 te ~et.all!!l $1.i~lt 

' 1sa.01i~ 18C.~96: ~ub$"5:e O.',bu:::l'l(.$t'.1°1 io6.gai1 u•.MO{ - 559.997 

t 6 -0 21 i'2 

0 -9124 b ' ··™ 1 "~, '· • • ' Ww
. 
:1 

50.000 

-'.l.333 

,Ove1(i'i: oo~ienQsteu 

·-
76.8W- 46.851 ~ 46.98~! 4l.4Hl 2:1.071 ----'~'·_.,_·}. r 69.61, L .... " ..... " ...... "..__ ....... t r 15.906 ,.,6!. r···~ L __ .. v~ 

~Totale Oe?~ngsten }. 183.acs-; l~0.85l~ l~.99ai 2J1,<109l 77~.068 ,---~ i-.,.--;;;;~· ~ 18.643 :-- "l1.66i' ru---1~~" 7.766 1 '427.269! L_,_, 1!1.6J1l 

&S.605( 55.901 !CS.1791 
1 J 

37.7SS· '49.588 S6.081i 
1 ! 

6.9SSl 14.H1 &.&H! 

!ActMtef.t!nic.ost<?:n 16.!J1·
1 

1!..566 13.957f 

~.Q\.e,.ge kosti?n sa; 99 J 
J ' '.°"e~M 1suaq~ 16.67E 7ç.33q: 30.usl 116.000 ; 

~.6.f:Xl'lrij-:_.ngen l.9.92: l.992~ 8.S931 7.111~ 19.59~ i,_ ____ ,_ ___ _ 

~1&e<!1;ftlt~tcn 179.527~ _ :El.961! 222.G9S· 1'2.J4S! 737.63~~ · S1 9n ; " ..... , 

·' ;rt:rsoneelnosten 65.821 ~ 312.60S 

26.1~4~ 170.21& 1 51.917 

17.244! 47.217 

22.879~ 10.SJJ 

l.11,i t.S67 

~t11.1iS11escr..;~scen 

;019antAtîel<.Oisten 

s2.an 

1.44J 

21.834 

9.300 

tic &SO, ~ 

Jl.668 

280 

J.4187 

2.791 

i 
18.1321 ; " 

12.610 

250 

2$ ooc 

2.soc 

'lil.360 

:F:n.:i~tttle Dl':e.-. en laste:: ~~--- O_ .i~A . •1.ll20 i 1 ~-· __ :) ~._·· ----

13.041'4 

6.592 

1.1óti :0.8911 
:t.251 ! 

91s; 

o! 

IUI; "10J ·-·------·-·~ I, --·· 
7.;&6 11 l.7e.6~ 1 

i ~ 
t ' 

12.230: 

1.S13i 
1.191 f 

.usoi 

17.JU; 

j 

~ $ ,,c "" .... $ __ -6.311; :Resultartbpen<!boek.wr r--- 2.'446: . -3.u3! .. .. _ ·l7.0~,; ----~~ ~ ... ~. L--..-.-.---.:~:.ct~ r~· -~ ~ . _ t.306 ~ =::o;i r~ ... ...~ ....... "" ·-=-===-=~ 

~Sutsîcbcdrt:k.cnln?1e:":\IOOt$Zt~t:ock!arcn ~ ·; ···1--·.··-:: ~-.---- r- .-.- ·"-1 ~" - ···-- r s 

11•,..uv•'::>"-"'m1. -•-- ","..,". _ -_, ~~_., -"'·""'"' ~"·"'''" _ "-..-u" ; v j ~.!6.C3~ !~ - <1E . ~._,"" 1 ~·""' ' ; . " _ _,~".-"" , J _ .....,,"~,.. 

'.-Ovt!rloop sutsld'le 

{ e:rug te: bet.alen '9'.1Dsdie 

~Ttn.iQ te Lle:tnn wr>scJie l'l1,1iOQJl8r 9.324 

·' :
1
Tc:rug te be-lellen stlbsdlC 'JOOlgllilnd< )W<n 

~~~~~~oe:n 9.lbsrdie:s ·: 

:\'e:1p&c~i"lg~n 0 SU!l$Qle~ f ---, t y---~ : ~-32< " ; __ _ ~ •. ""1 .... ,LLJI ; 8.333 

S.776 

1 
1 bois +""o PaginaSJfs'{~OAfk~~s 
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Resultaatoverzicht Noord (vervolg) 

310 
~-~~-..... - "™i ~ $ 

~ 311 :,. _ 312_~- L --1!.L.. J 
i t1 HVOW N rCI ; Hvd\\' NovrO extf"fi [ VCfle(lz<:Sme Wijk; ~ 
~ uur oa ' 8'1htJt.1t ;. N<>ord > 

~ ·- - ·- ... .:i (.-· -· . ·-·· -- f·-·- - - --···-·- .J 
' 0 ' ' 0 ' SSA-002968 

AOCNt>Ol'CI 

ill""'"" " _,. ._,, ..... ,_" •• 

) 0 

:e'1!9CJ'llle wtis.die o 10.000 

Ove:mop naar vog&t'ld boekjaar 

Overbop vorig boekjaar 

L _-2!.L l 

r
Vç.tt'1ais:5e:raenweck ~ 

hC:I ag~9iSCh ~ 

" .... ~ .. _) 
~A-()0086o_j 

., 
678.768! 

i 

i [
·-

Ter1.10 te betalen substlle - ·----

~Subsdie O~_!!!I ___ "_ . - 0 

.1 -3.ml !. -161.190] 

, ___ __.6"'.6'"6""'7 · 1 516.978! 

····-·----· ~zl : 41J.S62 .~~ opbzQ.f'l{lst~n -~----8~2.~96~6" ,_---- : ; ;: r-·- ~ ;;~~ 

f;;taio Opbreoosten 230.577j : 40.862 :-.---;;J f . ·--. 10".;;! r-.----~;;,;~;! 

~Per$0neet:.k0sten 

;11u&VMtil"lgst:osten 

:01'9anta,1!:k0Sfen 

ÏActt-l~e~enkosten 
'Overige kosten 

145.643 

6.000 

7.730 

19.209 

)88.630 

1~::ad ~ ll.7051 
~~-·---------------.... 
Bedn/slasten_, ___ _ ___ 212.287 ! 388.630 

r--------~~ ~-------- :·~--~-~ > r 

/lnanc~~ baten en lasten : 3~! '-- -----

37.830 1 
S.56<4 357.579 

125 

1 24'1 SOS 28.444 

1.~86 21.876 

0 L.701 

12.«IS 1.000 116.613 

13.593 
--r 

ill12.. 3.656, 539.935 

"-~-- i r -- ----1 
. ' .-----·-·~ r---~ 

'Resultaat lopend b-Oek)Oa! 18.293~ l 25.233 L .. ______ .. JU:!!. . 1.839! 1 16.010[ 

0 
W~tfwiilitef ! ~ 
____ fil_ _ ) !o--

-t ~ . 
L-----~ ; Totaal -

C
- 1.326.7371 

: :1 
~ -182.781.1 

;__ ! t - 1.143.957~ 

3.229' 

3.229J 

3.JO~ 

,.083 

DSO 

7.468i 

·------, 
2H! 

1.570.9071 

2.714.8~3! 

940.679~ 
u,.no[ 
11$.202~ 

171.224 

3.271 

296.609 

116.660 

2.293.565 

-1.600i 

_____ ... -'-"".0-'-15"'1 419.6i8i 

r ~---- ~-----~ ,--------i f --, ; . 
·- ----- 1 29.335l ! ' ;• 29.335! ~u ... ~""'°''~"""'·J"".;,, 'l'VV•}IÇl(;Oll"'<o; "°"'"""f"lll'il' l '--·- ·••" _ __._" _.,..,,,,.. 

/Netto iesuRaot i 18.29Ji ·----=J""l ".4""•7c. c---~.8391 r----:-13-.3-2-S~ r---~-.0-1-5~ l9o.36li 
~ 

25.i33_ 

1
ove11ooo subsidie 

JTeNg te bet.alen subst1e 

?•"'9 te Detaien wb$tlóe h•tl'9 j>I>• 

:11eru9t~Peta1e. n.-,bstli>wor9"•l<l•J>"'• 1 1 b j 
:Vc>C>rui:Ofllva~en StlbSililS .. __ ._.." ..... ._.~ ··---_,,, . ; 

:~:;,,.,."g~nop.wbsëlóes j J J 1 . . 3.m! 

3.333i 

1 
o; 

Ui 
l ' ~-- ~ H 1as.ss6i 

1 ~ -- ·-· ·-·----- ~ ----

Oi 

182,780! 

5.776! 

o) 

·~__._.. •.. 
~ '? ~ 
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~ 
4.5 Resultaatoverzicht Nieuw West 

~~--i f. __ ,q~ -~ 
:;:o: ~ fee:0::~~~sl 
Sll.HJOS06s ' 1- 201HU8S-0!1 1 

··----··-· 
)Beschikte su~ë ; Jo.ooo o1 

'!overloop naar wlgend boekjaar ! o: 
overloop "'n;i boel\jaa• 'j 48.ooo: 

iT~9. te t>eta\?n subSilie f--vu~ -12.1soi 
~.ub$:tîe o brenQ$t.en ~ 27 .585 ) 35.250~ 

~;:;;;;sten 
f"Îo- t-ale- 0-pb_re_n-gst_•_n_..--... -~,-;_,,'l~· 28.oas! ,--~-;~'7s~ 

Ofe:rSOne:e:t;JcC)S:te:n 

lHuEVeSI lngskosten 

~01"93ni$.id~ko$ten 

~AcrNltetenkosten 
; 
;0ver;gte ko~t~ll 

~~rhead 

1.673 

450 

20.963 

4.500 

38.711 1 

l.117 

37 

7.200 

!!'ll:~r~gen . l : 
~·· 27.585: 1. - - 47.065, 

~!~ - _iQ_3 --: - _JQ:} ___ ~ 
Jee·,\'One1W1tii:ll11&ve'. Hulten WJ Wijk i Huiren \Id Wjk 

f n ~ Nleuv1 West .~ _N.~~~~$ ... 

1 SBA-000139 sèÄ-OoÖi39 l Totaal 
" 

~o• r i 105 . ' 106 i , •08 ; •09 
--1 •--·~--i ;--··1 1·-·-- t•" ,_ 
JongerenY'1e111. i ~ Se20 We!Z'jjn <lil . i Werzl)l op t«ept ~ oetachef()Q S.taalman 
~iP,uw W~ ~ ! Re<:ept NW ~ 1 Nie11W W.e~ ! Jongec~werit r.en 

ssi.-Oooi9~· ~ r .. . 0 - . -i ( ·-~ro~--i . ·--- ---- r. 0 ~--

[
- 11~.;;1

1
._ · - ·-;21.6151--836.638; 

1

- ---r I 
' J' ; : : j 

, -S.80L: 0} -a.801~ i 0~ --J: 
1 106.m; m.G1si 827.ll.37! ~ 776.oos! ' . o; 

60.702i 
i 

i>0.1021 ~ 1u60~ : &5.s52i '. i 1 m.ml L ....... _"~,mJ l>0.702'. 267.059~' 

f . ~. ----~ ,--~---. 
~ ~ Wo\; .:.c: AS2l l - 110.000' 1 m .1911 (_ 8.Ss•i [. 2.043.73&! 

lL.50li }62.187 

104.tn 

41.642 

94.119! 16.000 

1.111 

124.192 

J7l.690; : 

21>4.mi 
1 

41.642 

120.719 

1.11'4 

124.192 

1.601 

1741.784~ 

101.759~ 

30.572'. 

63.038'. 

t./60; 

116.401! 
; 

37.8681 f 

1 
18.256\ 1 

8.723; 

J 
9.878; 1 

) 

17.538 

22.374 

9.588 

18.000 

56. 731~ 

; 

3.153! 

9.3•8! 

225 

6.079 

17.519! 1 2.ZSO 

1 1.164: 

1 "" ....... , 788.9781 ! 11.m' ! 97.500 ! ! . .. 89.llOj 1 8.554] 

r-1.:6~.1 
' 106.222'. 761 IC:'7< 111111::71:'70. 

--; 

11.ns' ! ", .......... 

1.031.994 

305.880 

118.088 

238.496 

2.674 

299.999 

2.765 

2.000.ein 

t= baten en lag:en ~ r ! l !- ~ ~ ~ l· { ~ .__ __ _ L-- '= 

(Resultaat npend boekiaar f -----s-ooi . ' ·- -, ' .. ' , -11.mi l o 21.160l 21.16oi i 1.2s1' j ·8.&73; ti.sooi 1 28.oso: 1 oi l ... ~---!t!?Jl 
~~~~~~~~~~~- , 

Oi 
. . }. - -~--~ i 

~Su~Si:l:i&amtk~(lt\:Q~l'I voo1g.aandê DO&k,aren : {~.,.. .. __ ; ~-~· ' !;, j 
~ r 

,Netto resotaat sooi r-~ ~- o~ 11.1sor--··--;;::~j i 1.m: i. . _ ·8.873' L ".m. , ···~·· •. 42.83,) 

' ' 01 
: : 0 1 ~ i 23.966; 

I' . :; ,mij 
' ' . •; ! i • ·~ 1 

0

1 oibd; . .._.;, 1 26,.s~ l ·s 4" cv . . d ho . . ,; 11 __ • Uv _. """ $0· ' 1 ' ••• ' 

. • 1 ,i _ ;; •' l Pagina 4~:~~~~! ~017 
·- 1 ·~· · '• ~~~- r.den: 

c::::;,~, ' . ,." 

pa:ea1vc' 

l 
:ovemop subsd~ 

lrerug t~ betalen suDSldie 

~erug te betalen subsdle huidilj )>af J 2.415; 

}reNQ te bétalen sutiSiiclle voorgaande jaren 2.691/ 

:voorvtontvangen aibstl~s · J 

~e;ll::hrige.n op StJbsdles s.101J 

o! 

o! 
12.750! 

o! 
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4.6 Resultaatoverzicht WE/ KO 

C,,~9.t~==1 f- .~~ --
Ho~start } ~ HOm&$1;,n: 

' - · · · · - · · ··j i- - ------- -~, SBA-000929 en 

MS/U·IS-'138~ l ! UllS-04637 5BA-004138 

;:-

i---~- _; 

~.··-··--- -~ -------J ~-·-··----~!9 _______ ~ 
· Oud~f en Kind • · ., .. _~ 
! MS/U•l5-t364 

~·--·---....- ., ...... ~ 

5~--
Ym:et. ... so Spelnbop 

SBA-001668 

f- s·~!{)~-p - i 
1 Waterland~ ; 

1-- SBA-0:::: ! 

0 
r-;~ C.-----~=1 
Ï SPQe:l'(>•thée:k érl . SOT Zuid i 
~- .. ~lilt>o~. L _ ·--~ 
i 

SSA-001976 SBA·00087J 

~m-l 
l-v~ __ .J 
Ï
SBA-000929, SSA-j 

004B8 en ! 
7239.HS.EW ! 

·--·~~!:~~~ 1 l. ·- : · - 1 ' : -
SBA-000929 Il ' 

~ . . ota~d 

·, .. :~ IBeschllet• sul>side o! o 
;Ovemop t1a ...o~eoa boek~ l O 

!o""'"op "°'g Mek)aao ! 22.536. 

T~l\lg te tletMn ~bs;;I~ ~ _ 

ubsdie opbreoosr.en of L 22.s3~ 

593.
7
941 D ..... ··1 "'" 0 8.777 9.l\2.04811 146 .. 795 

.... S 90L -3.688: ·17.772 -44.SSS 1 ·72.4821 
-;~;:~; 0 c. 78.152 <.mi l sS.900 . 28.777! 9.167.493 H.31J 

01 22.536 

-134.398 

10.141.658 

9.979.796, 

,Ovc19e opbmnsstcn ~· 284.341( r· __, ,..- c-~;~; L ___________ J 
___..j ; ...... ---- L_ _____________ 9] r ' ; : '1 n.mi ·~-~ 2.487.473! 

h-J>tale Opb~f>Men 184.J41i l H.s36f : 547.;9~l r···~·~:;;o:-~ 78.lS2i ' •·mi 

' i: t •rsoneelsj(x)Slen 165.983'1 t ' 14.395! 

'ttuf>vestilg:sl(osten 6.000 
1 . . 
:o<qao;saerc.osten 37. t 19 , 542~ ~ 

1 '' 

440.496 

lS.93A 

1ove~e: kOstefl i ! 
Oveme"' 41.198 3.380i ! 91.458 

l.764.854 36.59'3 l I 3.922 

9.000 

77.774 2.990 

1.6821 I 192 

11.723/ 1 618 

)_ SS.900! 

40.714 

2.987 

687i 
' 

28.177! 

1 
21.311 

1.933 

6.448.168 

6S4 .. lJ9 

337.060 

176.478 

20.JlS 

\.JRJ.807 

71.313! 12.467.269; 

17.921 1 f 8.9S4.363 

3.428 

35.SOO 

669.329 

479.771 

264.414 

20.776 

17.SOl l : 1.821,340 

:·-~11? j . .1 21.m, 
----==" '-----"' "-"'"-'v-"'''-'' : 9,038.294 74.3S i] .ll.ll7.147f 

IA<l;,,:elenlrmten tt.927 l 2.0o•t l 

iA~h - · en ~ ! . . . 
;~:::. - 262.227, --~==-~~_;:;;] : --;;:~~;] !, 2.142.6751 r-~=r r w2! 

j L __ : 
~ '>0 '71:.t 

tFf'll!!l'ICiQI& ~e·n en i.a.sto11 r - "'67} i __ " .... ~"-.. ----· J !....-· t t•. ·-·---· ________ J 
r~suh~t k);t~;;:;: ~ 22.~47~ ~ ...... - 2.2;~ ; o' r·-- ···~J 

····~ · ·-- 'l '"'-- . 
~uDstiieafrekenrigen voorowiae boei<J.Ven ) ~ · j !• l i_• ...... " ••.. --... ~--j 

~-- --- .-----·--·--~ 

~~---~ ~-~~---' ' . 

____ 1_6_.1_59~1 ~"·"-~-~~.~---,_-~1 c:_·,_-_·_~_1 

,___ _ __., L. _______________ j 

r··....--~---! 
-1.112! 

' ·~,,..·---··-----; 

____ _,1~61 
1 

200.7601 228.943i 

-~- ; r a~ 

rNe:Ua te9Jlaat t ll.0471 - ---"'i."'2t'°"s: o! :- -12.2;J ~ 1&.1s9: ; - ~1 ~ oi :----~ : 200.160! : -Ja! ~~-:;;;:;;i 

'o,,.rt>op,.,05i:l1e o1 LJ 11 
•Terug te betalen subsi:te ~ o ~ 
:Te.,,9 te oetal>n sul>Sld." huïlg iaar : •~.901 o: 

~eru9 te betalen .suDSt:I)? voo19aoode jaren ~ ~ 
Vooru~ontvan n subs«lles j . : . .~--'"! 

VQr li:hh n 0 SIUbSilli?S ? i 0 J 45.901 . 0· 

o:I 

J 

l 
3.6$8; 

;---. ·-·-·-; :,. ___ J ;." ------j 
· o: ·1 1.6Ssi 1 . 11.112; 

17.772 1 .1 

LJ 
19.110: 

o~ ! 
44.555~ 

96.066! 

; 

72.482 

127.641 

0 

184.39:1 

243.117 

r--~~ 200.123 1 ~ 427.515, 
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4. 7 Resultaatoverzicht Overige 

~ !G- l il 609 .r--ir, 6 :1 62 119, .§2.L . - ~ f.: -.!1!8--<. ___ ..§!!1.--; ; -- --·-·----, •--·- §JtL." .. -J ···•••• U. - ri·--· '-----i; . 
. 1 : · ; . . . ! :l ? i· 1 1Subsdeefreke'*'O i ~ : : 

l9ewone......iat"""j ! Atwioo.lng f<osol' i Geen Sobsitie i ;Spon ûwrrneldetl' !' Po<9~te1 j <n "'°roend< ; ln""'1!1ie ! ~ ! 

i : 1 r··--0----1 ~ 2016 l r o · i ~- ·····;- , r · 7 ·· i r __ ó ____ "_1 IL-;:- i - ---·- rw·c· - ·i ·w ;Beschitte substfe i j ~dj f ; ! 1 ' 0 

· OVE <bop n", •ol;ie nd boeL;joo• l l l l l 1 ° 
;01<eJ1oop .ong boetjaar ! ! j 1 i o 

!Terug te betale11 svt>sl1e ~ --~ 1 ! ~ i - °-· 
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Inleiding 

Hierbij doen wij verslag van de activiteiten van ABC Alliantie Buurtontwikkeling in 2016. Het was een 

bijzonder jaar omdat met nieuwe werkwijzen invulling is gegeven aan de noodzakelijke vera nderi n

gen van vereenvoudigen van de opdracht en aan meer samenwerking met het gebiedsteam. 

ABC Alliantie gaf in juni de eerste presentatie aan portefeuillehouder, accounthouder, gebiedscoör

dinatoren en beleidsambtenaren van het stadsdeel over de nieuwe werkwijze en uitkomsten op de 

sociale interventies. Stadsdeel West kreeg daarmee inzicht in de beweging in de wijk qua bewoners

initiatieven, -activiteiten en netwerken en ook wat betreft de matches die op individueel niveau 

gemaakt worden tussen bewoners, informele zorg en zorg. We zien daarmee hoe participatie be

weegt in de wijken, op welke thema's en met wie. In alle vier de stadsdelen waar ABC Alliantie 

/Combiwel werkt is op deze manier en tot tevredenheid van opdrachtgevers zicht gekregen op de 

beweging in de wijk. Daarmee zijn we aangemoedigd om met onze resultaatgerichte aanpak bij te 

dragen aan de resultatenmonitor die de Stad maakt voor de Basisvoorzieningen. 

De sociale interventies waar ook cijfermatig op gerapporteerd is, zijn in 2016 onderbouwd met kwali

teitscriteria en gedeeld met het stadsdeel. Op met name de interventies B-IANs en Matches zal ABC 

Alliantie de komende jaren door ontwikkelen en stad en stadsdeel van informatie voorzien. 

De multifunctionele accommodaties (MFA's) van West werden verbouwd. Nieuwe ontvangstbalies, 

werkplekken en spreekkamers zijn een uitnodiging voor 3D partners om samen te werken en klanten 

te ontvangen in de wijk. Niet alle zorgpartners werken gebiedsgericht en kunnen al gebruik maken 

van de locaties. We verwachten hierin wel een ontwikkeling de komende jaren en zijn er klaar voor! 

ABC Alliantie en Stadsdeel West hebben in 2016 een nieuwe start gemaakt. Financiële zaken uit vori

ge jaren zijn afgerond, een nieuwe opzet van de verlening voor 2017 zag het licht en een basis voor 

werken met resultaat en ruimte is vormgegeven. In 2017 is een heldere rol voor de samenwerking 

met de gebiedsteams geformuleerd, is meer focus in de opdracht gebracht en zijn de rollen van ge

biedspool, gebiedsteam, WPl-klantmanager en ABC-medewerkers verhelderd. 

In het verslag geven we een beeld van 2016. Dat doen we met cijfers, toelichtingen, verhalen en sig

nalen. 

Wij werken intussen met u aan de mooie opdracht van 2017 en bedanken het stadsdeel voor het in 

ons gestelde vertrouwen. 

dubois+co 
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1. Productie 2016 

1.1 Uren verantwoording 
ABC Alliantie rapporteert de prestaties op tijdschrijven en sociale interventies. Daarnaast op specifie

ke afspraken uit de beschikking. Hieronder als eerste onze prestatie op de afrekenbare noemer gele

verde uren. Het is het eerste jaar dat ABC Alliantie inzicht geeft in de besteding van uren. De uren

prestatie in totaal is ruim geleverd en voldoet aan de afspraken. Er zijn 36.927 uren gemaakt tegen

over de gevraagde 35.950 uren. 

1.2 

Onderverdeling Uren West 2016 

17960 , . 
13613 • • 3488 

826 

1040 

Overzicht sociale interventies ABC-Alliantie 

Initiatieven, activiteiten, netwerken 
van bewoners aanjagen, ontwikkelen en verzelfstandigen 

Matchen van burgers 
binnen informele zorg Activiteiten-Netwerken in de buurt 

Eigenaarschag accommodaties 
in samenwerking met de buurt 

Organiseren 
van vrijwillige inzet 

Tevreden h,eîd 
klanten, partners, actieve bewoners 
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1.2.1. Bewonersinitiatieven, activiteiten en netwerken(B-IAN) 
'fen fHAN is een init10tief. f'Jctl\ lte1t or N'\' e· · . • • ,"_,. b"~' oflers gewwf " 

Voor het matchen van kwetsbare bewonius in de wijl< z.ijn 13-IANs onmisbaar. ABC Alliantie koeste,rt 

actievt~ bewoners die zich hier voor' inzetten en biedt maatwerk in de ondersreuning. Hoé dat ge

beurt is rne.de afüankelijk van de fose waarin de betreffende B-IAN zich bevindt. 

Aantal 8-IANs in Amsterdam West 

1 

• TOTAAL 

WESll:RPt\RK 86 

OUOWEST 129 

BOS F-N LOMMEH 136 

OEBAARSJES 120 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 1 

Fasenng 8-IANs Amsterdam-West 

1: AANJAGEN 86 

2: ONTW1Ki<El.f.'.N 101 

.~: VEflZEi.rST AN 01Gr:N 108 

4: MONITOREN """"""""""" 97 
GESlOPT 79 

0 20 40 60 80 100 120 

Het: aantaf B-llAN s is t:en 
opt-ichte van l2 vcAgi~ns 
VE!rwacht:ing toi~g1:110 -

mti11 . D1~ !itijging is in d!~"!: 

laatste periode ii;ts n.1in 
der 5terk, v.·rnwegf! lang 
doorlopende 8-IANs uit 
1'2 . In totaal ûjn 471. g~" 

ans ondersteund . 



Thema van de B-/AN 

Verwochtmgen 2017 

ABC ver.wacht ~A 2017 ~etzelfde aanta4 B-IANs te on:derste11neA als irn 2016. 

Fores. i r:i 2017 bij B-1/l:Pïls: 
Werken aal"l duurzaamheid (maaage~np verzelf,stand!glng) van de lmlttatieven en netwerken 
Meer fioc1.:1s op ond~rsteuAen van B-IANs met eri door kwetsbaroe bewor:iers. Deze B-IANs kosten 
meer tijd aan ondersteuning, 

Het aan'1~aagfont11i11ier '100f eeA B~~AN wordt vereemvoudigd. Dit level"t mogelijk meer aanvragen op. 

Voorbeelden van geslaagde B-IANs 

Koning en koningin voor een dag 

Voor een kind is zijn of haar verjaardag vieren heel belangrijk. Toen een aantal bewoners in de Mercator

buurt hoorde dat dit niet voor alle kinderen mo,gelijk was, hebben ze samen met ABC Alliantie bedacht hoe 
dit op te pakken. In 2016 zijn twintig kinderen heel blij gemaakt, want er werd op hun verjaardag voor ze 

gezongen op school en een traktatie uitgedeeld. Daarria werd de verjaardag met alle kinderen uit de klas 

gevierd in de Tagerijn. In middels kunnen de b~u rtbewomers !l et zelf regelen en wordt het initiatief verder 

uitgerold aaar een andere buurt. 
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1.2.2. Matchen van Burgers 

"Iedereen doet mee 111 Amsterdam- West Door te signaleren en te matchen verbinden wij bewoners 

met elkaar!" 

ABC Alliantie 'matcht' kwetsbare bewoners aan initiatieven en activiteiten in de buurt. Daarnaast 

koppelen wij bewoners aan informele netwerken en laagdrempelige ontmoetingsplekken in de wijk. 

Het afschalen van zorg gebeurt binnen buurtontwikkeling met matches. De vraag voor een match 

komt van bewoners direct bij ons en wordt ook regelmatig via het netwerk gesteld. Vragen komen 

van de WPl-klantmanager, van zorgorganisaties en wijkteams. Hoe beter het netwerk is, hoe meer er 

gematcht kan worden. Daarmee kan zorg afgeschaald worden omdat de dragende samenleving dit 

overneemt. 

Matchen. Wat doen we? 

Df - 1 / 
....aAMU 1 / OllW 
aHfl~RltfN 

NnWr.RXCN &. INlr ! ATl~l/(I~ 

" 

SIGNALERING 
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Matches per thema 
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Match per doelgroep 

Doelgroepmatches 

201 "'i KwcUbecit. vro&1M'l1 

156 " 61· 

128 " 'hip.< ~· 

83 " St~"1'0IJ_, 

63 tl ~m.nl<n 

44 ' ÎNl~~-~1"4 

34 n Rt<lrogrO<'p~ 

30 
Strtloo!NMm 

30 
ver~ ... anLvB 

26 
~ot<knv1nG(;Z 

5 t o.-.., 

320 ""' CM<'oQ 

Vooruitzichten 2017 

ABC Alliantie verwacnt in 2017 hetzelfde aantal bewoners te matchen als in 2016. 
Aandachtspunten: 

o Duurzaamheid van de"matches. 
o Verhoging aantal matches WPl-trede 1 en 2 klanten. 
o Verhoging aantal matches MADI van ABC Alliantie. 
o Verhoging aantal matches op bewoner:-s met LVB·achtergrond, door samenwerking met Prisma 

Philadelphia en Cordaan 
o Meer. focus op het matcheri met klanten van Cordaan. 
o Meer focus op het matchen van bewoners in de armoede·eenzaamheidsaanpak door samenwer

king met de gebiedsteams en WPI. 



Voorbeelden von geslaagde matches 

Van meerdere markten thuis 

Via WPI kwam een man binnen op zoek naar vrijwilligerswerk. Hij is gekoppeld aan De Klinker als 

ballemedewerker. lnmlddels draait hij ook mee met het Woningnetspreekuur en de Digitafel. Hij 

gaat in 2017 met alle plezier door met dit vrijwilligerswerk. 
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1.2.3. Vrijwillige inzet in samenspraak met bewoners 

E1genaarscho,o occorrirr.odat1es 

TAGERIJN 

\ 
'··~.-

MANSVHTSCHOOL 1 IORIZON HAVELAAR 
1 

/ _________ / 

Gemiddeld aantal 1 Gemiddeld aantal dag- 1 Gemiddeld aantal 
dagen per week delen per week open uren per week 
open open (geen norm) 
Norm Gerealiseerd Norm Gerealiseerd Gerealiseerd 

De Havelaar 6 7 13" 21 80 
De Mansveltschool 16 7 13 19 80 
De Tagerijn 6 6 13 17 62 
De Horizon 6 7 13 18 70 

~ norm 13 dagdelen is de som van: 
- 9 dagdelen van maandagmiddag tot en met vrijdagmiddag, 
- ten minste 2 d~igdelen 's avonds op doordeweekse dagen 
- ten minste 2. dagdelen in het weekend 
Zie ook de verslaglegging onder het Plan van Aanpak M FA. 



1.2.4. Tevredenheid 

TnreJen/1eid ucP:gaandP B-1Arvs ( n= 164) 

Bent u tevreden over de begeleiding 
van onze medewerkers bi; de 
activiteit? 

ONTEvrmlEN 5% 

NEUTMAL - 24% 

fEVl"H:OEN 

25% 

46% 

0% 50% 

Heutt u nie1. . .we mensen leren 

~ennen tijdens het initiatief/de 
activ1te1t? 

l.00% 

M 77% 

NEE 12% 

N.V.T. - 11% 

0% 50% 100% 

Heeft u voldoende mogelijkheden 

om nieuwe activ1teite.., o;:i te 
starten? 

WEINIG 10% 

NElJT'RAAL 20% 

EEN(.lfff"JE - 19% 

JA 51% 

0% so•x, 

Tevredenheid vn;wJfi19e accommodatiebeheerders 

Hoe tevreden bent u over de 

ondersteuning van 011ze 

medewerkers biJ het beheer? 

ONTEVREDEN 7% 

NEUTRAAL - 25% 

fEV~EOEN 46% 

Zf.E:R TEVREDEN 22% 

0% 50% 100% 

Hoe tevrede'1 bent u over de totale 

openst~lling van de accommod;itie7 

ONTEVREDEN 7% 

NEUTRAAL 

TEVREDEN 

2EE"R fEVRfDEN 

0% 

19% 

35% 

39% 

50% 

100% 

100% 
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1.2.5. Signaleringen 

Bij de westbrede buurgerichte activiteitendag zijn de signalen uit 2016 per buurt gedeeld met de 
gebiedsmakelaars, WPl-klantrnanagers en de buurtwerkers. Deze uitwisseling is van onschatbare 
waarde voor ons werk. De informatie is doorgesproken en omgezet in activiteiten per buurt. 

Gentrificatie 

In meerdere buurten zoals de Hallen en DTG buurt vindt een opwaardering van de buurt 
plaats. Dit maakt dat mensen zich minder prettig voelen In de buurt en deuren dicht blijven. Er 
zullen in 2017 activiteiten worden opgezet, bestemd voor zowel de oudere doelgroep als de 
nieuwe buurtbewoners. 

dubois+ c 
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2 Afspraken gebiedsteams 

Positief in 2016: er zijn veel concrete acties van de grond gekomen. De werkmethode (inzet van 
samenwerksessies - niemand de deur uit zonder concrete afspraken, wie wat gaat doen en wanneer) 
werd als zeer prettig ervaren. Oud West kende zeven doestellingen met bijbehorende werkgroepen, 
opgesteld in samenwerking met de partners waaronder de gebiedsteams. Daar zijn onder andere de 
Bustoer voor ouderen en de Veiligheidsconferentie voor ouderen uit voortgekomen. In de Baarsjes 
werd specifiek de samenwerking met de gebiedsmakelaars als heel effectief en prettig ervaren. Er 
was een goede afstemming en er was geen ruis richting buurtbewoners. 

Gewenste ontwikkeling voor 2017: sommige aanvragen voor activiteiten van het stadsdeel, waarbij 
de samenwerking met ABC Allliantie gewenst is, komen ad hoc binnen. De medewerkers doen graag 
mee, zoals bijvoorbeeld met de Pop Up, maar voor een gedegen voorbereiding en goede 
communicatie naar buurtbewoners is het prettig om eerder betrokken te worden. Dat komt het 
resultaat ten goede. 

Vreedzaam de Baarsjes 
'Vreedzaam' heeft een betrokken en actief netwerk, bestaande uit diverse netwerkpartners in de 
buurt. Ook twee medewerkers van het stadsdeel zijn hierbij betrokken. In de procesontwikkeling 
denken zij actief mee en maken verbindingen binnen hun takenpakket, zoals rondom de pleinen in 
de buurt (Balboaplein/Columbusplein/Corantijnplein). Afstemmen, verbindingen maken en proces
gericht denken zijn de kenmerken. 

In Bos en Lommer is in 2016 gezamenlijk ingezet op de armoedeaanpak in de Kolenkitbuurt en de 

Gibraltarbuurt. Ook was er een gezamenlijke inzet op de buurtkamer Gibraltar. 

3 Plannen van Aanpak 
In 2016 is ABC Alliantie gestart met het in beeld brengen van het programma Beweging in de Wijk. 

Met de inzet van vier basis Sociale Interventies is helder geworden hoe we toegevoegde waarde bie
den aan de door het stadsdeel gestelde opdracht 'Civil Society' in Stadsdeel West. 
Door het maken van samenwerkingsafspraken met de gebiedsmakelaars en het maken van de Plan
nen van Aanpak (PvA) op West-brede thema's beschikt het stadsdeel in samenwerking met ABC Alli 
antie over een middel om tussentijds de lopende opdracht bij te sturen zonder dat het impact heeft 
op de beschikking. Hiermee wordt voorkomen dat ABC Alliantie activiteiten uitvoert omdat deze in 
de beschikking vermeld staan, terwijl in de praktijk andere activiteiten urgenter blijken te zijn. 

Opbouw van de Plannen van Aanpak: 
PvA's gemaakt op basis van de West-brede thema's: 

• Taal 
• Armoede 
• WPI participatiebijeenkomsten (Activering en Participatie) 

• Vrijwillige Inzet 
• Vrouwen Academie West+ ontwikkeling gebiedsgerichte aanpak vrouwenemancipatie 

Daarnaast is er voor elk Huis van de Buurt een PvA gemaakt: 

• Huis van de Buurt Koperen Knoop 

• Huis van de Buurt de Boeg dubo1s+co 
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• Huis van de Buurt de Klinker 
• Netwerk Huis van de Buurt de Baarsjes 

En tot slot: 
• Plan van Aanpak MFA (Multifunctionele Accommodatie) beheer+ Verbetering MFA's 

• Plan van Aanpak Klussenhulp 
Een 12e Plan van Aanpak Huiskamers valt buiten de beschikking Buurtontwikkeling 

Aanpak: 
Per wijk is een buurtwerker aangewezen die vanuit zijn/haar expertise bijdraagt aan een plan en 
daardoor verantwoordelijk is voor het uitrollen van de werkzaamheden in zijn of haar wijk. Per PvA is 
een trekker aangewezen die voor de vier wijken coördineert. De twee teamleiders van West hebben 
elk een deel van de twaalf PvA's in hun portefeuille en zijn eindverantwoordelijk voor het plan. 
De PvA's zijn tijdens werksessies onder leiding van een externe specialist tot stand gekomen. Deze 
concepten zijn door de teamleiders besproken met betrokken beleidsmedewerkers van het stads
deel, bijgesteld en waar mogelijk definitief vastgesteld. 
Tijdens de presentatie van de rapportages op het stadsdeel (juni Tl, oktober T2) is weergegeven wat 
de PvA's hebben opgeleverd. 

2016 was een jaar van experimenteren. Met de opdrachtgever is samengewerkt om tot een handza
me werkwijze te komen, waarbinnen rapportage en een regelmatige afstemming en tevreden
heidstoets bij de gebiedspool onderdelen waren. 

4. Civil Society 

4.1 Ondersteuning vrijwillige inzet algemeen en aan actieve bewoners 
ABC-West maakt het vinden van passend vrijwilligerswerk mogelijk en ondersteunt vrijwilligersor

ganisaties in het professionaliseren. 

Doelgroep 
Alle bewoners die zich vrijwillig (willen) inzetten 
Vrijwilligersgestuurde organisaties 
Kwetsbare bewoners: ouderen, bewoners met GGZ en LVB-achtergrond 
Jongeren en studenten 
Bedrijfsleven 

Wat bracht 2016? 
Aan de opdracht Vrijwillige Inzet in de beschikking is een document met prestatieafspraken toege
voegd op vier onderwerpen: 

Beheer lokale vacaturebank 
Vakinhoudelijke ondersteuning bij matching van vrijwilligers aan vacatures buiten ABC Allian
tie 
Info & Adviesfunctie voor vrijwilligers (organisaties} 
Overig: Ondersteunen jaarlijkse vrijwilligersdag, Talenten beurs, Campagne VI, 10 tips voor 
een gouden samenwerking tussen vrijwilligers en beroepskrachten 
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Met de verantwoordelijke medewerker van het stadsdeel was meermalen per maand intensief con
tact over de realisatie van de opdracht in 2016. Gezien de grootte en veelzijdigheid van de opdracht 
was dit een prima investering, die in 2017 wordt gecontinueerd. De vaste groep medewerkers die 
betrokken is bij de Vrijwillige Inzet vult elkaar goed aan. De prestaties in het kort : 

• Er zijn meer bewoners bereikt die zich als vrijwilliger inzetten. 
• De loka Ie vacaturebank is bereikbaar via de website van ABC Alliantie. De website heeft een 

koppeling met de vacatures van het VCA. Medewerkers hebben bewoners ondersteund bij 
het zoeken van de juiste match. Indien nodig gebeurde dit met gebruik van de Doe test van 
het VCA. Het Vrijwilliger Informatie Punt (VIP) was in 2016 het contactpunt voor vrijwilligers 
en organisaties, met een spreekuur in alle wijken. 

• Bewoners kunnen ook buiten deze spreekuren contact opnemen met ABC Alliantie voor vra
gen over vrijwilligerswerk. 

• In 2016 zijn de medewerkers van ABC Alliantie die betrokken zijn bij de Vrijwillige Inzet, ge
traind in de Mooi Methodiek. Deze methode helpt vrijwilligersorganisaties om een stappen
plan te maken dat als hulpmiddel kan dienen bij het opzetten of afhandelen van hun werk
zaamheden. Denk hier bijvoorbeeld aan het versterken van het kader en/of de vrijwilligers. 
ABC Alliantie kan hierbij ondersteuning bieden. 

• De werving voor de vrijwilligersdag is ondersteund 

• Tweemaal is een Talentenbeurs georganiseerd met extra inzet op deelname door jongeren. 
• Ook is de Training 1001 kracht gegeven. 
• Voor 'Wij Zijn West' zijn drie initiatieven ondersteund: vrijwilligerscommissie, werven van 

'nieuwe' vrijwilligers, vrijwilligersnieuwsbrief. 
• Het onderdeel 10 tips voor een gouden samenwerking tussen vrijwilligers en beroepskrach 

ten is niet voldoende opgepakt. Pas na de zomervakantie heeft dit aandacht gekregen. 
Er zijn verschillende ideeën voor vernieuwing in 2017 uitgewerkt. Deze worden in maart 2017 met 
het stadsdeel afgestemd. 

Een nieuwe start 
Na een gesprek met de VIP·medewerker bezocht een bewoonster de Talenten beurs om daarna een 
duurzame match te maken met het PR- en communlcatleteam van De Havelaar. Hier heeft ze het 
enorm naar haar zin en het team waarin zij Is gekomen roemt haar om haar opgeruimde karakter en 
Inzet. De bewoonster was een tijdje buiten het arbeidsproces maar ziet dit als een mooie opstap om 
weer volledig aan de slag te gaan. 



4.2 Activering en part1c1palle/Meedoen Werkt 
ABC Alliantie Buurtontwikkeling stimuleert mensen actief te worden in de buurt en de weg naar 

vrijwilligerswerk te vinden. 

Doelgroep 
ABC Alliantie Buurtontwikkeling organiseert participatiebijeenkomsten voor de brede groep van 
mensen met afstand tot de arbeidsmarkt (trede 2 en 1), met bijzondere aandacht voor de zoge
naamde focuspunten uit de gebiedsplannen: mensen op leeftijd, in sociaal isolement, met taalach
terstand, LVB en/ of GGZ-problematiek. 

Bijeen kom sten 
ABC Alliantie heeft in iedere wijk minimaal zes participatiebijeenkomsten georganiseerd voor men
sen op trede 2 niveau, in samenwerking met WPI en Blik op Talent. De samenwerking met deze par
tijen verliep in 2016 naar ieders tevredenheid. De bijeenkomsten waren succesvol: ongeveer de helft 
van de deelnemers is als vrijwilliger gematcht aan een organisatie of aan een activiteit in de wijk. 
Daar waar de ene wijk de bijeenkomsten organiseerde bij WPI, koos een andere wijk ervoor om deze 
te organiseren op locaties waar aanbod van vrijwilligerswerk was. Omdat leren van elkaa r hoog in 
het vaandel staat bij ABC Alliantie, zijn de verschillende werkwijzen in het najaar van 2016 geëvalu
eerd. Met het stadsdeel, WPI en ABC Alliantie is een evaluatiebijeenkomst gepland in maart 2017. Als 
extra inzet in 2016 is in alle wijken ook een extra bijeenkomst in samenwerking met Pantar georgani
seerd. Voor 2017 staan opnieuw zes bijeenkomsten per wijk gepland. 

Maatwerk 
De verand erde insteek van WPI om meer te kijken naar de talenten van mensen en participatie be
langrijker te vinden dan een betaalde baan, treft doel. Deelnemers zijn gemotiveerd om aan de bij
eenkomsten deel te nemen en zijn nieuwsgierig naar de mogelijkheden om actief deel te nemen aan 
de maatschappij. Er wordt nadrukkelijk gekeken of het gebodene ook past bij de betreffende deel
nemer en er is ruimte om nog even niet te matchen als het nog niet helemaal passend is. 
De klantmanagers van WPI werken steeds meer vanuit de Huizen van de Wijk. Met WPI is een sa
menwerkingsovereenkomst afgesloten. 

Aansluiting bij buurtinitiatieven 

Vanuit de participatiebijeenkomsten kan van alles ontstaan. Mensen komen met elkaar in 
contact en ABC Alliantie vertelt t ijdens de bijeenkomsten over het activiteitenaanbod en de 
mogelijkheid voor buurtinitiatieven. Resultaat Is dat met enige regelmaat mensen óf met 
elkaar een buurtinitiatief sta rten óf aansluiten bij een bestaand initiatief. 
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Signaal 

Het werkte goed om ervaringsdeskundigen uit te nodigen tijdens de participatiebijeenkomsten. 
Zij vertelden over hun positieve ervaringen met bijvoorbeeld vrijwilligerswerk en stimuleerden 

deelnemers om die stap ook te zetten. 

Het is opvallend dat er meer alleenstaande mannen zonder baan in de wijken komen wonen. In 

Oud-West is speciaal voor hen een aparte participatiebijeenkomst gehouden. Zij lijken wat te 
vereenzamen door gebrek aan financiële middelen. Vaak zijn zij ook niet op de hoogte van 
regelingen op allerlei gebied. Dit verdient meer aandacht van ABC Alliantie in 2017. 

4.3 Armoede 
ABC Alliantie Buurtontwikkeling pakt verborgen armoede aan door kwetsbare mensen de weg te 

wijzen naar voorzieningen, professionele ondersteuning en informele netwerken. 

Doelgroep 
ABC Alliantie Buurtontwikkeling organiseert haar armoede-activiteiten voor alle kwetsbare bewoners 
met bijzondere aandacht voor ouderen, mensen met LVB of met GGZ-problematiek en voor de brede 
groep van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt (trede 2 en 1). 

Plan van Aanpak Armoede 
In 2016 is dit ABC-breed ingezet vanuit de samenwerking tussen buurtontwikkeling, Schulddienstver
lening en Maatschappelijke Dienstverlening. Er is een eerste aanzet gemaakt voor een Plan van Aan

pak Armoede, waarbij in kaart is gebracht welke diensten er rondom armoede zijn en hoe deze dien
sten op elkaar aansluiten. Dit plan wordt in 2017 verder uitgewerkt. Daarin wordt ook mee.s,enom en· 
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hoe de deskundigheid van buurtontwikkeling ingezet kan worden bij de aanpak van armoede. In de 
Kolenkitbuurt en Gibraltarbuurt werkt ABC Alliantie samen met het gebiedsteam voor de armoede
aanpak. In De Baarsjes vond een pilot verborgen armoede plaats. 

Pilot verborgen armoede 
In de Baarsjes (Jan Mayenstraat) vond een pilot plaats waarbij medewerkers van bovengenoemde 
partijen bij ieder huis aanbelden om meer zicht te krijgen op verborgen armoede. Vooraf werd inge
schat dat men 100% van de bewoners zou kunnen bereiken, maar dit bleek in de praktijk slechts 50% 
te zijn, ondanks dat driemaal bij de mensen is aangebeld. Het leek of men liever niet opendoet om
dat de schaamte groot is of men vreesde voor een lastig gesprek met bijvoorbeeld een deurwaarder. 
Omdat onduidelijk is in hoeverre de pilot representatieve uitkomsten heeft geboden, krijgt het in 
2017 een vervolg in een tweede straat. Toch is wel een beeld ontstaan en kan worden geconstateerd 
dat de mensen die zijn bereikt niet in grote armoede leven, maar wel tegen de grens aanzitten. 
In de wijk zijn tevens 'pak je kans' kaarten uitgedeeld waarop met duidelijke symbolen en simpele 
bewoordingen de verschillende voorzieningen worden omschreven, die mensen kunnen aanvragen 
als zij onvoldoende financiële middelen hebben. 
Beide acties hebben ertoe geleid dat er een beweging is ontstaan en bewoners meer met vragen om 
ondersteuning komen. Het is een eerste stap om het wantrouwen dat vaak blijkt te bestaan ten op
zichte van instanties weg te nemen en te laten zien dat men hulp kan verwachten van buurtontwik
keling en samenwerkende organisaties. 

Onder paragraaf 1.2.1en1.2.2. vindt u de resultaten van de B-IANs en matches. 



Een warme maaltijd (Mobiel eten} 

Een groepje vrijwilligers en tevens ervaringsdeskundigen heeft het initiatief genomen om 
tweemaal per week eten te koken voor 18 ouderen die onvoldoende middelen hebben om een 
warme maaltijd te maken. Met financiële ondersteuning van het stadsdeel en de benodigde 
faciliteiten van buurthuis de Tagerijn bezorgen de vrijwilligers de gekookte maaltijden bij de 
betreffende bewoners thuis. ABC Alliantie heeft geholpen met het opzetten maar kan nu vol
staan met het beschikbaar stellen van de ruimte en het benodigde kookgerei. 

Signaal 

Ervaringsdeskundigen kunnen een effectievere rol spelen dan professionals, zo bleek uit ge
sprekken met bewoners die uit de schulden of armoede zijn gekomen. Zij wekken meer ver
trouwen dan de professional die vaak met argwaan wordt bekeken. ABC Alliantie onderzoekt 
in 2017 hoe deze groep een rol kan spelen bij benadering van verborgen armoede. 

De armoede neemt toe en dat is in Amsterdam West niet anders. Het is daarbij wel opvallend 
dat er steeds meer alleenstaande mannen tussen de 30 en 55 jaar op de armoedegrens leven. 
Zij hebben hun baan verloren, zijn gescheiden of hebben te maken met een te hoge hypo
theek. Naast de armoede ligt hier het gevaar van eenzaamheid op de loer. Dit is een aan
dachtspunt voor 2017. 

4.4 Taal 

ABC Alliantie Buurtontwikkeling stelt mensen in de gelegenheid de Nederlandse taal te verwerven, 
waardoor aansluiten en participeren mogelijk wordt. 

De doelgroep: 

• Bewoners die weinig tot geen Nederlands spreken en daardoor (te) weinig zelfredzaam zijn. 
• Bewoners die weinig sociale contacten hebben buiten hun eigen culturele en taalkring. 
• Bewoners die een verbetering van de beheersing van de Nederlandse taal nodig hebben om 

een stap verder te zetten in hun participatieproces. 
Deelnemers zijn verbonden aan West. We richten ons niet specifiek Alfabetisering: iedereen is wel
kom op de conversatieles. 

Afgeleide doelgroep: Vrijwilligersorganisaties, bewonersnetwerken en vrijwilligers die actief zijn als 
taaldocent of dit willen worden. 

Het aanbod 
In de vier wijken van Amsterdam West worden taallessen verzorgd door vrijwilligers van ABC Allian
tie. Zij doen dit op verschillende niveaus, beginnend vanaf de basis. Binnen een groep kan op ver
schillende niveaus les gegeven worden, maar soms is dan een extra vrijwilliger nodig. De taallessen 
vinden het hele jaar door plaats. Men kan meedoen aan de lessen zolang er vorderingen vclfetbOIS +CO 
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gemaakt. Het animo voor de lessen is groot in West en in Bos & Lommer is de vraag zelfs groter dan 
het aanbod. Dan verwijzen de medewerkers de betreffende bewoners door naar een andere locatie 
of naar het Taal Informatiepunt. Bij dit Informatiepunt kunnen bewoners ook terecht als zij nog niet 
precies weten welk taalaanbod het beste bij hen past. 
In samenwerking met de coördinator Flankerend Taalbeleid zijn er in 2016 twee netwerkbijeenkom

sten georganiseerd. Het doel: erkenning en waardering van de inzet van de vrijwilligers, informatie 

geven, het netwerk bestendigen, ophalen wat de behoefte is aan ondersteuning en deskundigheids

bevordering en afstemming van formeel en informeel taalaanbod. In de eerste bijeenkomst is er 

aandacht besteed aan de ophanden zijnde veranderingen bij de gemeente. Welke vervolgens zijn 

teruggekoppeld tijdens de tweede bijeenkomst. Vooral deze tweede bijeenkomst werd met 54 deel

nemers goed bezocht tegen 34 bij de eerste. 

De deelnemers en vrijwilligers 
De deelnemers zijn voornamelijk vrouwen, maar er is ook een paar gemixte groepen. Er is een grote 
verscheidenheid aan afkomst en leeftijd. Soms vinden de bewoners hun weg zelf naar de taalles en 
soms worden ze doorverwezen door een organisatie. Een aantal deelnemers stroomt door naar een 
volgende (taal)cursus of inburgeringstraject. Soms combineren ze dit traject met de taalles omdat in 
de lessen van ABC meer aandacht is voor conversatie. 
Zonder vrijwilligers zouden de taalgroepen niet kunnen draaien. Om een goed niveau te kunnen 
waarborgen volgen de vrijwilligers eerst een training. Daarnaast kunnen zij op gezette tijden hun 
deskundigheid bevorderen. Ook is er iedere maand intervisie onder leiding van ABC Alliantie. 

Evaluatie en tevredenheid 
Met de beleidsmedewerker van de gemeente Amsterdam is maandelijks overleg om de doelstellin
gen af te stemmen en de resultaten te bespreken. Zij kwam ook regelmatig op werkbezoek. Ook de 
aandachtsfunctionarissen komen iedere vier weken bij elkaar om de resul taten door te nemen, leer
methodes uit te wisselen en waar nodig verbeteracties in te zetten. Om eenduidig te kunnen evalue
ren is, in samenspraak met de beleidsmedewerker, een evaluatiematrix gemaakt die voor beide par
tijen goed en simpel werkt. Deze matrix zal in 2017 per wijk ingevuld worden en tertiaal worden af
gestemd. Ook wordt in 2017 een tevredenheidstoets afgenomen onder deelnemers en vrijwillige 
taaldocenten. 

Aantal taalgroepen in 2016 verzorgd door ABC Alliantie: 
Bos & Lommer 9 
Westerpark 3 
Baarsjes 6 
Oud-West 5 
Per groep waren er tussen de 10 en 15 deelnemers. 

Aantal vrijwilligers dat aan Taal is gematcht: 16 
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Signalen 

Het aanbod inzake taal voor niet-verplichte lnburseraars is groter. Het is wenselijk als men hiervoor 
wordt doorverwezen naar het $tadsdeel loket. 

Er zijn meer vrijwllligers nodig om aan de vri}ag naar taallessen te kun neo voldoen. Dat maakt het 
noodzl)lkelijk om ook na te denken over andere mogelijkhtden, :ioals het activeren van sthc:tlen en 
bibliotheken. 

De samenstelling van de groepen en de vraag naar fessen is per wijk verschillend. Dit maakt maat
werk voor de taallessen bel;;uigrük. 

4.5 Vrouwen Academie West+ ontwikkeling gebiedsgerichte aanpak Vrouweneman

cipatie. 

ABC Alliantie Buurtontwikkeling {partner in de Vrouwen Academie West) stimuleert vrouwen in 
kwetsbare posities te participeren en zo hun talenten te ontwikkelen. 

Doelgroep 
Vrouwen in kwetsbare posities in West. Met name allochtone vrouwen zonder baan met een taal
achterstand. 

Inleiding 
In Amsterdam West maakten vier aandachtsfunctionarissen van ABC Alliantie zich sterk voor de 
Vrouwen Academie West. Zij hebben elk een wijk als aandachtsgebied. 2016 was het jaar van ont
wikkelen en onderzoeken waar de mogelijkheden liggen om vrouwen in kwetsbare posities meer 
kans tot ontwikkeling te geven. Hiertoe is de werkgroep 'betrekken van vrouwen' opgericht, waar 

ook de beleidsmedewerker van de gemeente bij betrokken is. dubois +CO 
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In september kwam extra geld beschikbaar voor de ontwikkeling van gebiedsgerichte aanpak vrou
wenemancipatie (aparte beschikking). Doel is om sleutelvrouwen (actieve vrouwen binnen netwer
ken) meer in hun kracht te zetten en ervaring op te laten doen in het proces van bedenken tot het 
uitvoeren van activiteiten. Voor deze groep werd op 20 november een scholingsdag georganiseerd. 
Hierbij waren ruim 80 vrouwen aanwezig. Ook is de samenwerking tussen sleutelvrouwen en profes
sionals bevorderd. 
Hoewel men zich met name richt op allochtone vrouwen, is er in 2016 ook aandacht besteed aan 
vrouwen met een lichtverstandelijke beperking. In 2017 zal wederom gewerkt worden met een eva 

luatiematrix per wijk. 

B-IANs en Matches 
In 2016 zijn 25 B-IANs en 65 matches tot stand gekomen die betrekking hadden op vrouwenemanci
patie in West. Een mooi resultaat. Hieronder geven we een aantal voorbeelden van hetgeen is ge
daan en bereikt. 

Gematcht!! 
Een actieve vrijwilllgster in buurtkamer Westervaart met LVB wilde wat meer doen dan helpen 
met koken. Daarop is de buurtwerker met haar in gesprek gegaan om te kijken waar haar interes
ses liggen en hoe zij zich verder wil ontwikkelen. Nu schildert ze met veel plezier bij atelier De Mix 
waar zij ook de mogelijkheid krijgt om haar schilderijen te verkopen. 

Een vrouw met Alzheimer gaf aan dat zij goed kon notuleren. De redactie van de nieuwsbrief van 
Westerpark is blij dat zij bij hen als notulist aansluit en de bewoonster vindt het fijn dat zij nog 
nuttig is. 

dubois+co 
Rec1s·n::llACCO' 

Amsterdam. 



Gematcht!! 
Een actieve vrouw in Westerpark keek over de 'grens' en is nu ook actief in Oud-West bij 
Vrouwenkracht West. Maar dat was nog niet genoeg en zij wilde zich verder ontwikkelen. 
Dat leidde naar een match met WOMEN Ine en die hebben haar aan een stageplek gehol
pen bij Biblinc. Ze gaat er zelfs twee keer per week voor naar Gouda. 

Via het Vrouwen Informatie Punt werd kennisgemaakt met een bewoonster die prima leek 
te passen blj Vrouwenkoers. Zij is inmiddels helemaal in haar element en heeft een brug
functie gekregen tussen de vrijwilligers en de organisatie omdat zij letterlijk en figuurlijk de 
vertaalslag kan maken. 

Signalen 

De vrouwelijke vrijwilligers verzetten veel werk en er zijn signalen dat zij hiervoor, naast 
alle waardering die ze krijgen, ook af en toe een financiële vergoeding zouden willen. ABC 
Alliantie pakt dit signaal op en onderzoekt de mogelijkheden, zeker daar waar het vrijwilli
gers betreft die zich structureel en langdurig inzetten. Ook het stadsdeel denkt hier serieus 
in mee. 

De vrouwen die werken als vrijwilliger zijn vaak heel erg actief en dat zorgt af en toe voor 
overbelasting en/of onvrede. Soms is de scheiding tussen professioneel en vrijwilligers
werk een grijs gebied en ontstaat het idee dat de vrijwilliger het werk van de professional 
doet. ABC Alliantie vindt het belangrijk om hierover in gesprek te blijven met elkaar en 
ervoor te zorgen dat er meer vrijwilligers komen zodat het werk niet te zwaar wordt. 
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4.6 Samenwerking Welzijn met 1"' lijn 
Samenwerking met anderen is voor ABC Alliantie essentieel om te komen tot een betere dienstverle

ning aan onze doelgroepen. Daarover is het nodige vermeld in de verschillende paragrafen van deze 

rapportage. Hieronder belichten we nog een aantal samenwerkingsvormen. 

Prisma 
In 2016 heeft ABC Alliantie samen met Prisma een notitie geschreven waarin de samenwerking tus
sen deze organisaties centraal staat. Door een juiste afbakening van rollen vinden wij elkaar uitste
kend in de wijk. Het voorleesproject werd in eerste instantie aan ABC Alliantie overgedragen, maar 
bleek eind van het jaar beter bij Prisma te passen. 

Cordaan, St Philidelphia en Amstakaraad 
In het kader van de 3D samenwerking in de Huizen van de Wijk heeft ABC Alliantie het initiatief ge
nomen om tot samenwerkingsafspraken te komen met Cordaan, St Philidelphia en Amstakaraad. 
Doel van deze samenwerking is het verhogen van de participatie van de doelgroep door het vergro
ten van het aantal doorverwijzingen naar welzijn van LVB/GGZ-cliënten vanuit de locaties van de 
zorginstellingen en vanuit hun ambulante werkers. 

Resultaat: 
Wijksafari met directies waarin de informele netwerken van ABC Alliantie aangetoond zijn. 
Directies zijn ervan overtuigd hun personeel te motiveren tot verdere samenwerking. 
Stappen gezet in twee vervolgoverleggen van directies en managers voor uitwerking in de 
praktijk. 
Aansluiting gemaakt van dit 'wijksafari' overleg bij de beleidsontwikkeling dagbesteding voor 
LVB en GGZ van Stadsdeel West. 
Uitwerking samenwerkingsovereenkomst 2017 voorbereid 

Voor Huis van de Wijk De Boeg is samenwerking essentieel voor het veranderen van het Huis van de 
Buurt. Hieraan is in 2016 volop aandacht besteed. Zoals het er nu naar uit laat zien is de verbouwing 
eind 2017 afgerond. 

Samenwerking met WPI 
In 2016 hielden klantmanagers van WPI spreekuren in de huizen van de Wijk. Dit maakte de contac
ten met het WPI laagdrempelig en zorgde ook voor meer onderlinge contacten tussen bewo
ners/cliënten van het WPI. 

Maatschappelijke Dienstverlening en Schulddienstverlening 
De integrale armoedeaanpak van Combiwel met Maatschappelijke dienstverlening en Schulddienst
verlening heeft meerwaarde, zo blijkt uit de praktijk. Meer bewoners konden beter geholpen wor
den. Deze werkwijze wordt in 2017 gecontinueerd. 
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4.7 Multifunctionele Accommodatie Beheer (MFA) +verbetering MFA's 
ABC Alliantie Buurtontwikkeling zorgt met haar multifunctionele accommodaties voor bruisende 
ontmoetingspleinen waar bewoners, vrijwilligers en professionals samen zorgen voor een gevari
eerd aanbod aan activiteiten en hulp voor alle bewoners in West. 

Doelgroep 
De multifunctionele accommodaties zijn er voor: 

Bewoners( netwerken) 
Vrijwilligers( organisaties} 
Medewerkers 30-organisaties 
Medewerkers ABC Alliantie 

De MFA's zijn in 2016 toegankelijk gemaakt voor professionals van samenwerkingspartners (3D
partners) die gebiedsgericht willen werken. In 2017 gaan we met deze samenwerkingspartners een 
succes maken van het gebiedsgericht werken, door helder te zijn over medegebruik en samenwer
king te bevorderen die ten dienste staat van onze gebruikers en de klanten van de 30 partners. 

Openstelling en bezetting. 
Openstelling gaat in samenwerking met bewoners( netwerken}, vrijwilligers( organisaties), professio
nals in mede-eigenaarschap en wederkerigheid. De vier locaties, Tagerijn, Havelaar, Mansveltschool, 
Horizon, zijn alle vier open van maandagochtend tot en met vrijdagmiddag, 's avonds en in het week
end minimaal twee dagdelen. In elk pand is de bezettingsgraad hoog, minimaal 70%. Eind 2016 is 
ABC Alliantie overgestapt naar TopDesk, een reserveringssysteem dat inzicht zal geven in het gebruik 
door de 30 partners en tevens de bezettingsgraad van elk pand op een eenduidige wijze berekent. 
Deze informatie zal bijdragen aan een optimaal gebruik van de ruimte en een goede bezetting door 
de gewenste partijen. Hiermee werkt ABC Alliantie consequent aan de doelstellingen van de MFA's. 

Doelstellingen 2017 
Per accommodatie van West wordt de gewenste ontwikkeling (zie hierna) concreet gemaakt, reke
ning houdend met de specifieke kenmerken van de locatie en de behoeftes van de buurt. De sociale 
toegankelijkheid voor kwetsbare bewoners moet bewaakt worden. 
Ontwikkeling is gewenst bij: 

het binnenhalen van de juiste doelgroepen binnen; 
de inzet van partners waar nodig; 
optimale sociale toegankelijkheid; 
betrekken van de buurt, vrijwilligersorganisaties en ZZP-ers bij technisch beheer tot aan in
houdelijke programmering. 

Hoewel zelfbeheer van publieke voorzieningen ook elders in het land wordt nagestreefd, is het uniek 
dat bewoners hier systematisch kunnen leren om stap voor stap, duurzaam een accommodatie te 
beheren. 
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4.8 Huis van de Buurt de Koperen Knoop 

Doel: 
ABC Alliantie Buurtontwikkeling maakt van Huis van de Buurt de Koperen Knoop een plek waar 
kwetsbare bewoners en buurtbewoners hun zelf- en samenredzaamheid organiseren. 

Doelgroep: 
Huis van de Buurt de Koperen Knoop is er voor (alle) buurtbewoners met speciale aandacht voor: 

Kwetsbare ouderen 
Mensen met psychiatrische, verstandelijke en/of fysieke beperking (LVB en GGZ) 
Mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt 
Andere minder zelfredzame en kwetsbare bewoners 
Actieve bewoners en vrijwilligers die eigen activiteiten voor en met bovengenoemde 
(buurt)bewoners organiseren. 

Een nieuwe start 
De Koperen Knoop is gevestigd in het Westerpark (de Staatsliedenbuurt). In het kader van 30 transi
tie kunnen professionals van zorg- en welzijnsorganisaties die in de buurt werken gebruikmaken van 
de locaties van ABC Alliantie. Na een personele wisseling zijn er twee medewerkers (een zakelijk 
leider en buurtwerker) aangesteld om 'de Koperen Knoop' te ontwikkelen tot een sociaal knooppunt. 
In 2016 hebben zij daartoe de basis gelegd. Om een goede start te kunnen maken was een interne 
verbouwing en interne verhuizing noodzakelijk. Hierdoor kunnen er in 2017 meer activiteiten geor
ganiseerd worden. Er is bijvoorbeeld een mooie nieuwe ruimte gecreëerd, sfeervol ingericht, die 
voor bezoekers aanvoelt als ware het hun eigen huiskamer. 

Ontmoetingsplek 
Dat de Koperen Knoop een ontmoetingsplek is voor de genoemde doelgroepen bleek onvoldoende 
bekend. Bij navraag werd duidelijk dat men de Koperen Knoop vooral als bejaardenhuis kent. Dit 
geeft aan dat men meer naar buiten moet treden om bekendheid te generen en zo uit te groeien tot 
een bekende en stabiele ontmoetingsplek. Hiermee is in 2016 gestart door activiteiten te organiseren 
die ook nieuwe bewoners naar het huis trok. 

Samenwerking 
De Koperen Knoop is huis van de wijk met een MFA-functie en faciliteert dus ook ruimtes voor der
den. Vanaf 2017 kunnen belangstellenden via het systeem TopDesk een ruimte reserveren. Binnen 
het huis was in 2016 al een aantal professionele partijen actief, zoals het Sociaal Loket, ANBO, Cor
daan en het Sociaal Wijkteam. Zij organiseerden spreekuren of activiteiten. Ook Samen Sterk, een 
buurtinitiatief van vrouwen, heeft haar plek gevonden in de Koperen Knoop. ABC Alliantie heeft de 
partijen in 2016 (opnieuw) ontmoet en een eerste aanzet gemaakt om de samenwerking te verbete
ren. Het in 2017 te starten gebruikersoverleg zal hieraan ook een bijdrage leveren. Naar verwachting 
leidt de samenwerking tussen de verschillende partijen ook tot nieuwe matches. 

Aanbod activiteiten 
Kernactiviteiten van een Huis van de Buurt zijn het signaleren van veranderende wensen, behoeften 
en talenten van (buurt)bewoners, het initiëren van nieuwe activiteiten en het aantrekken van nieuwe 
vrijwilligers en actieve buurtbewoners. Om dit te realiseren is in 2016 gestart met een behoefte
inventarisatie bij alle partijen. Hierop wordt in 2017 een passend aanbod gedaan. Daartoe zullen 
onder themadagen behoren, zoals digitale en creatieve ontmoetingen. Ook hier is uitgangspunt dat 
de Koperen Knoop een vindplaats en matchpunt van de buurt wordt, waar buurtbewoners sociale 
contacten kunnen opdoen en waar matches gemaakt kunnen worden naar formele en informele 
netwerken en tussen kwetsbare en sterke bewoners. Het is prettig te constateren dat de:rerste b~-
woners zich al hebben gemeld om een bijdrage te leveren. Q U bo1 S >f· CO 
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Kerst 500 

Om meer bekendheid te krijgen onder de bewoners deed Huis van de Buurt mee aan Kerst 
500. Tijdens deze activiteit konden buurtbewoners genieten van een driegangen kerstdiner 
dat met levensmiddelenpakketten van een supermarkt en veel vrijwilligers geserveerd kon 
worden aan een groep van circa 50 bewoners. Het was een zeer geslaagde avond met mooie 
ontmoetingen. 

De Staatsliedenbuurt Js van oudsher een socfale en betrokken buurt, maar ook hier neemt de 
eenzaamheid toe en hebben steeds meer mensen weinig contacten in de buurt. De medewer
kers weten dat die eenzaamheid de drempel verhoogt om naar buiten te gaan en zullen daar

om ook zo veel als mogelijk bewoners thuis trachten te bereiken, bijvoorbeeld door soep langs 
de de1.1ren te brengen. Ook de zorg voor de GGZ-bewoners en mensen met armoede neemt 
toe. 



4.9 Huis van de Buurt De Boeg 
Doel: 
ABC Alliantie Buurtontwikkeling maakt van Huis van de Buurt De Boeg een plek waar kwetsbare be
woners en buurtbewoners hun zelf- en samenredzaamheid organiseren. 

Doelgroep: 
Huis van de Buurt De Boeg is er voor (alle) buurtbewoners met speciale aandacht voor: 

Kwetsbare ouderen 
Mensen met psychiatrische, verstandelijke en/of fysieke beperkingen (LVB en GGZ) 
Andere minder zelfredzame en kwetsbare bewoners. 
Voor interne bewoners én voor bewoners uit de buurt en hun mantelzorgers. 

Huis van de Buurt De Boeg staat in Bos en Lommer, in het gebouw waar ook het woonzorgcentrum 
met dezelfde naam is gevestigd. In 2016 is veel aandacht besteed aan de op handen zijnde verbou
wing van De Boeg en van het gedeelte van het Huis van de Buurt. 

Samenwerking 
De samenwerking tussen ABC Alliantie en Cordaan (waar het woonzorgcentrum onder valt) is verder 
verstevigd. Dit uit zich in de gezamenlijke visie die is opgesteld voor het Huis van de Buurt. Verder is 
de communicatie naar de bewoners toe op elkaar afgestemd. Dit voorkomt dat er onrust onder de 
bewoners ontstaat als zich veranderingen voordoen, zoals dat in 2016 gebeurde bij wijzigingen in de 
maaltijdvoorziening en de start van de verbouwing. 
Daarnaast vindt er regelmatig overleg plaats tussen Stadsgenoot, Cordaan, Stadsdeel, ABC Alliantie, 
en de vertegenwoordiger van de cliëntenraad. 

Een ander groot thema in 2016 was het professionaliseren en uitbreiden van netwerken van informe
le zorg. Doel was om de mantelzorgers rondom het Huis van de Buurt beter te bereiken en hen te 
vragen naar hun behoeften. Dit heeft geleid tot een aantal bijeenkomsten aan de Thematafel, met 
onderwerpen als omgaan met lastig gedrag, mantelzorg en werk, en een bijeenkomst over eenzaam
heid. Ook actief was de klankbordgroep voor mantelzorgers (in opdracht van het stadsdeel}, die re
gelmatig bij elkaar kwam om ervaringen uit te wisselen en met elkaar te bespreken waar ze in de 
dagelijkse zorg voor hun familielid tegenaan liepen. 

Medewerkers van ABC Alliantie waren in 2016 vijf ochtenden per week aanwezig in het Huis van de 
Buurt met de Stamtafel. Bewoners konden hier terecht voor vragen over activiteiten, vrijwilligers
werk, hulpvragen en vragen over de komende verbouwing van De Boeg. De inzet van de ABC Alliantie 
na de verbouwing zal worden ondersteund door een zakelijk leider. 

Dag van de mantelzorg 

Erkenning en even los zijn van de thuissituatie, dat is het doel van de Dag van de mantelzorg. 
De Boeg nam een deel van de organisatie van deze dag voor haar rekening. Mantelzorgers 
werden persoonlijk of via social media uitgenodigd om naar De Boeg te komen. Daar werd 
onder leiding van een groep vrijwilligers van Het Danspaleis gezongen en gedanst op muziek 
van weleer. De geknoopte rode tafelkleden, pelpinda's en schemerlampen van toen maakten 
de aankleding compleet. Het was een meer dan geslaagde activiteit voor circa 75 deelne-
mers. 
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Signaal 

De mantelzorger krijgt het steeds zwaarder. Zorg en ondersteun.ing valt weg door de bezuini
gingen en dat valt niet altijd mee. Er komt steeds meer behoefte aan het uit handen geven 
van dagelijkse taken, bijvoorbeeld aan vrijwilligers. Echter, het is lastig om hiervoor vrijwilli
gers te vinden terwijl mantelzorgers er soms moeite mee hebben om zaken uit handen te 
geven. Daarnaast speelt bij de buurtbewoners van niet-Nederlandse afkomst dat zij rekenen 
op de steun van hun familie omdat zij dat in hun cultuur nu eenmaal zo gewend zijn. Zij wor
den daarin soms teleurgesteld; hun kinderen werken en hebben geen tijd om voor hun ou
ders te zorgen. Vragen om hulp van een buitenstaander is voor deze groep moeilijk. 

4.10 Huis van de Buurt De Klinker 
Doel: 
ABC Alliantie Buurtontwikkeling maakt van Huis van de Buurt De Klinker een plek waar kwetsbare 
bewoners en buurtbewoners hun zelf- en samen redzaamheid organiseren. 

Doelgroep: 
Huis van de Buurt Oe Klinker is er voor (alle) buurtbewoners met speciale aandacht voor: 

Kwetsbare ouderen 
Mensen met psychiatrische, verstandelijke en/of fysieke beperking (LVB en GGZ) 
Andere minder zelfredzame en kwetsbare bewoners 
Interne bewoners én bewoners uit de buurt en hun mantelzorgers. 

Huis van de Buurt de Klinker is een voorbeeld voor andere huizen van de Buurt. Veel buurtbewoners 
maakten gebruik van het aanbod van De Klinker en dit Huis van de Buurt was daarmee in 2016 een 
bruisende, warme en veilige plek voor buurtbewoners. In De Klinker was ABC Alliantie minimaal acht 
dagdelen (waar vijf dagdelen de norm is) per week aanwezig en ondersteunde allerlei initiatieven, in 
samenwerking met Amstelring. Om de activiteiten onder de aandacht te brengen werd actief gebruik 
gemaakt van diverse sites en de nieuwsbrief van ABC Alliantie. Vanzelfsprekend speelde mond tot 
mond reclame ook een grote rol. 

Samenwerking: 
De samenwerking met Amstel ring werd in 2016 verder verstevigd. Een goed voorbeeld van die sa
menwerking is het aannemen en begeleiden van de vrijwilligers. Maar liefst 115 vrijwilligers waren 
actief in De Klinker, voornamelijk buurtbewoners die De Klinker een warm hart toedroegen. 

Het tevredenheidsonderzoek leverde het mooi gemiddelde cijfer 8,5 op voor alle door ABC Alliantie 
geleverde diensten en activiteiten. Een prachtig resultaat dat medewerkers en vrijwilligers dan ook 
als een blijk van waardering zagen. De bewoners gaven aan "vooral op deze manier verder te willen 
gaan." 

dubois 



N.aa!>t alle activiteiten, w aarvan een mooi overzicht op de website terug is te vinden. w aren er ook 
B-IANs en werden matches gemaakt. Deze matches c;ntstond~n vaak op informele wif7.e; een bewo
ner liep met een vraag binnen en verliet 'gemat(ht' het kantoor. l)me matches werden in 2016 lang 
niet allemaal geregistreerd. 

Spellnloop 

Iedere maandag is er spelinloop, begeleid door twee vrijwilligers. Zij hebben het op zich geno
men om mensen met een LVB- of GGZ-achtergrond een gezellige middag te bezorgen. Dat doen 
ze met heel veel plezier en passie. 

Signaal 

Toenemende armoede en eenzaamheid zijn ook signalen die gehoord worden rondom De Klin
ker. Samen met de gebiedsmakelaar werkt De Klinker aan een plan om activiteiten voor deze 
kwetsbare burgers op te zetten. Ook de veiligheid van ouderen is een aandachtspunt. Zij blijken 
steeds vaker een mikpunt van mensen die het minder goed met de medemens voorhebben. In 
2016 werd op een markt over veiligheid voorlichting gegeven en werd via toneelspel gewaar
schuwd voor de babbeltrucs die tot doel hebben om bij bewoners in huis te komen. Een ge

slaagde activiteit die zeker een vervolg verdient. 
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4.11 Netwerk Hui5 van de Buurt De Baarsjes 
Doel: 
ABC Alliantie Buurtontwikkeling maakt van Huis van de Buurt De Baarsjes een plek waar kwetsbare 
bewoners en buurtbewoners hun zelf- en samenredzaamheid organiseren. 

Doelgroep: 
Huis van de Buurt De Baarsjes is er voor (alle) buurtbewoners met speciale aandacht voor: 

Ouderen 
Mensen met psychiatrische, verstandelijke en/of fysieke beperking {LVB en GGZ) 
Andere minder zelfredzame en kwetsbare bewoners 
Actieve buurtbewoners, vrijwilligers en netwerkpartners die activiteiten voor en met boven
genoemde buurtbewoners organiseren. 

Samenwerken 
In De Baarsjes wordt op zeven locaties met een netwerk van zowel formele als informele partijen op 
gelijkwaardige basis samengewerkt. Het netwerk maakt aanspraak op de diensten van de ABC Allian
tie Buurtontwikkeling. ABC Alliantie heeft geen pand in deze buurt en wijkt daarmee af van (de ande
re Plannen van Aanpak voor) Huizen van de Buurt. 
De doelstelling is om het netwerk te versterken. Om dit te realiseren waren er netwerkoverleggen 
waarbij de versterkende en verbindende factor van samenwerking regelmatig aan de orde kwam. 
Het was en is niet altijd een eenvoudig proces, maar ABC Alliantie volhardt en is samen met de be
leidsmedewerker van het stadsdeel tevreden over de stapjes die zijn gezet. 

Het aanbod 
ABC Alliantie heeft inz ichtelijk gemaakt wat het aanbod is voor de doelgroep en waar de lacunes 
zitten zodat hierop met activiteiten kan worden ingespeeld. Vaste activiteiten van de zeven verschil
lende organisaties zijn verzameld in een boekje dat is verspreid onder de doelgroepen. Zo kregen 
circa 2.500 buurtbewoners van 65 jaar en ouder het boekje thuisgestuurd, samen met de flyer over 
de tour die door de Baarsjes is gemaakt langs de zeven locaties. Daarnaast is het boekje te vinden bij 
de locaties zelf. Hiermee krijgen de activiteiten in de Baarsjes meer bekendheid. Een nadeel van deze 
werkwijze is dat het materiaal relatief snel verouderd is. In 2017 wordt gezocht naar mogelijkheden 
om beter up-to-date te blijven. 

Onder paragraaf 1.2.1 en1.2.2. vindt u de resultaten van de B-IANs en matches. 

Samenwerking 

Hoewel de samenwerking met de zeven partijen een proces Is dat soms langzaam vordert, le
vert het ook nieuwe contacten op. Dankzij het boekje met activiteiten zoeken ook meer huis
artsen contact met een van de organisaties of verwijzen hun patiênten door. Een zijdelingse, 
maar positieve ontwikkeling. 
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4.12 Klussenhulp 

Met de Klussendienst voorzien we in de behoefte van ouderen en mensen met een lichamelijke be
perking door kleine klusjes in huis uit te voeren. Er is extra aandacht voor brandveiligheid en valpre
ventie, zaken waardoor mensen langer zelfstandig kunnen wonen. 

Doelgroep 
De Klussend ienst van ABC Alliantie Buurtontwikkeling is er voor: 

Ouderen 75+ (Notitie Herijking Klussendienst) 
Mensen met fysieke dan wel psychische beperkingen (met indicatie) 
Mensen met een verstandelijke beperking. 

De klussen worden uitgevoerd door vrijwilligers (klussers) met afstand tot de arbeidsmarkt die op 
deze manier sociaal actief zijn. 

De ervaring leert dat in 2016 de klanten pasten binnen de geformuleerde doelgroep. Daarnaast 
maakten ook bewoners met een smalle beurs, die niet terug kunnen vallen op hulp vanuit hun eigen 
netwerk, gebruik van de Klussendienst. 

Doelstellingen en resultaten: 
In 2016 bood de Klussendienst veel ondersteuning in de vorm van kleine klussen en het advies over 
veiligheid in en om het huis. Dit had als neveneffect dat de doelgroep langer en veiliger in het eigen 
huis kon blijven wonen, waardoor kosten en vaak ook persoonlijk leed voorkomen werd. 
Daarnaast hadden de vrijwilligers een signalerende functie en werd doorverwezen van en naar maat
schappelijke dienstverlening (MADI) en buurtontwikkeling over bijvoorbeeld eenzame situaties, ad
ministratieve en/of financiële problemen, vergeetachtigheid en vervuiling van klanten en/ of hun 
woning. Naast het uitvoeren van de klus bleek steeds dat het sociale contact tussen vrijwilliger en 
aanvrager van groot belang was en werd het gewaardeerd dat men even gezellig kon praten met de 
vrijwilliger. 
Opnieuw werden dit jaar medewerkers van Pantar (sociale werkplaats) ingezet, die onder begelei
ding een goede dagbesteding hadden en gestimuleerd werden in hun ontwikkeling. 

Resultaten: 

Totale productie 

Aantal klussen 1218 
Aantal bezoeken 951 
Unieke klanten 463 

Doorverwijzing van Sociaal Wijkteam (SWT) naar de klussendienst 79 
Doorverwijzing van de klussendienst naar de SWT 53 
Aantal Pantar medewerkers s 

Aa nta 1 vrijw i 11 igers 2 

Gewerkte uren Pantarmedewerkers en vrijwilligers 5250 

Uitgevoerde klussen waren zoal: het ophangen van een schilderij of planken, vervangen van een 
lampje, aanbrengen van tochtstrippen, aanbrengen van anti-inbraak strips, bijvullen en ontluchten 
van de centrale verwarming, instellen van televisie, telefoon en radio. Ook het ophangen van een 
rookmelder, het plaatsen van een deurspion en klerstandhouder, het verhogen van de tafel, bank, of 

wasmachine behoorden tot de klussen. 
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De samenwerking met MADI, buurtontwikkeling en sociale loketten was intensief en leidde ertoe dat 
de bewoner sneller door de juiste persoon geholpen kon worden. 
Verder werd samengewerkt met ergotherapeuten" woningcorporaties, tln1lszorg, huisartspraktijken 
en het stadsdeel. De brandweer gaf trainingen aan vrijwilligers voor het ophangen van de gratis gele
verde rookmelders. 

Ontwikkelingen in 2017 
Stadsdeel West heeft in november 2016 een bezuiniging voor de klussendienst aangekondigd. ABC 
Alliantie gaat met het stadsdeel aan de slag met een herijking van de Klussendienst voor 2017 en 
verder. Ook zijn er gesprekken met Philadelphia over de koppeling van hun leerwerkbedrijf en onze 
klussendienst. We hopen door deze aansluiting de klussendienst te versterken en de groei van me
dewerkers met LVB te stimuleren. 

4.13 Wijkwerkplaatsen /Buurt Praktijk Teams 
Alle bewoners in De Baarsjes zijn uitgenodigd om met een aantal organisaties, zoals het stadsdeel en 
WPI, te inventariseren wat er leeft in de wijk en welke behoeftes er zijn. Tijdens zo'n Wijkwerktafel 
kwam onder andere naar voren dat veel ouderen eenzaam zijn en niet aangehaakt bij hun buurt. Het 
WPI bleek de doelgroep 55+ langere tijd niet te hebben benaderd en met elkaar gaven ze de wens 
aan om meer aandacht aan ouderen te besteden. Hierop heeft het stadsdeel alle SS+ers uitgenodigd 
die wonen rondom het Mercatorplein. 

Ook was er een Wijkwerktafel op het H udsonhof waar verschillende disciplines werken, zoals mede
werkers van het bloedprikspreekuur en een pedicure. SS+ers behoren hier tot de doelgroep, zodat 
ook hier contacten gelegd kunnen worden. 

ABC Alliantie zorgde ervoor dat partijen bij elkaar kwamen zoals Cordaan, wijkzorg, Hudsonhof, WPI 
en het stadsdeel. Met elkaar is bedacht hoe de activiteiten logisch aan elkaar te verbinden en daar
mee een laagdrempelige vindplaats te vormen voor ontmoetingen met bewoners. De Wijkijkwerkta
fels zullen in 2017 zeker verder ontwikkeld worden. 

Stadsdeel West heeft in het kader van 'Actief zijn Werkt' de Wijkwerktafel in Westerpark in 2016 
vormgegeven met inzet van een externe procesbegeleider. Met een team, bestaande uit een mede
werker van ABC Alliantie, gebiedsmakelaar, klantmanager van WPI en een ervaringsdeskundige van 
team ED is nagedacht over speciale aandacht voor bewoners met psychische beperkingen. In 2016 
heeft de klantmanager deelnemers uit deze doelgroep geselecteerd voor drie participatiebijeenkom
sten. Uitgangspunt hierbij was dat er binnen deze werkwijze meer tijd beschikbaar is voor de deel
nemers om naar hun eigen situatie te kijken. 

ABC Alliantie had in 2016 geen specifieke opdracht meer in de Buurt Praktijk teams. Dit is per abuis 

in de beschikking blijven staan 
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Jaarrapportage 2016 
- - - ---- ----

INDIVIDUELE EN COLLECTIEVE 
Maatschappelijke dienstverlening 

SBA-001693 
SBA-001692 
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Inleiding 

Op 31 januari heeft u van ons al de gecombineerde verantwoording voor maatschappelijke 
dienstverlening stadsdeel West (SBA001693) en Gemeente Amsterdam (SBA001692) ontvangen. 
In dat bestand waren twee overzichten opgenomen: 
•productieverantwoording conform de beschikkingen, 
•urenverantwoording waarop de afrekening is gebaseerd. 
In dit verslag gaan wij inhoudelijk in op de geleverde cijfers. Om nog even de afspraken helder 
samen te vatten nogmaals de korte toelichting bij beide financiële overzichten: 

Productie verantwoording 
Bij de start van 2016 was de registratie in Regas nog niet op orde. Wij hebben u daarover indertijd 
geïnformeerd. Gedurende het jaar zijn wij er in geslaagd de registratie conform belofte op orde te 
brengen. Het gepresenteerde cijfermateriaal geeft een goede indicatie van de werkelijkheid. 
Een belangrijke bevinding is dat op de beschikking van het stadsdeel een overproductie heeft 
plaatsgevonden en dat op de beschikking van de gemeente Amsterdam sprake is van een 
onderprestatie. Het gast om 2597 uur. Eerder hebben wij hierover met u afspraken gemaakt. Deze 
afspraken zijn ook door het stadsdeel West bevestigd. 
De grootste overschrijding zit in het onderdeel collectieve ondersteuning en zorg. Deze activiteiten 
hebben direct raakvlak met de gemeentelijke subsidie. Verder moet u weten dat we de producten 
vraagverheldering en kortdurende hulpverlening hebben samengevoegd omdat in het nieuwe traject
denken deze activiteiten onlosmakelijk bij elkaar horen. Het totaalbeeld in het cijferoverzicht levert 
een onderschrijding op van 1657 uur. Dit is het directe gevolg van: 
•niet volledige (en niet meer corrigeerbare) registratie in het eerste halfjaar, 
•een hoog ziekteverzuim. 
Inmiddels is de registratie op orde en is met betrekking tot het ziekteverzuim een traject in gang 
gezet om het naar normale proporties terug te brengen. 

Fte -verantwoording 
In het overzicht van januari 2017 treft u de uren aan waarover we overeengekomen zijn dat op basis 
hiervan de eindafrekening plaats vindt. In hetzelfde overzicht treft u aan de fte's die zijn ingezet op 
de overeengekomen activiteiten op het niveau van individuele medewerkers. In de lijst worden drie 
categorieën medewerkers onderscheiden; directe medewerkers (met 1271 directe uren), indirecte 
medewerkers (zonder directe uren) en de categorie stagiaires. Deze categorie is 50% directe uren 
gezet. Het betreft hier laatstejaars studenten die onder begeleiding van professionals de laatste stap 
naar zelfstandig functioneren maken. Een aantal van deze stagiaires is na hun stage in loondienst 
gekomen. 
We zijn met u overeengekomen dat wij 47.716 uur (37,54 fte) moesten leveren. Uit het 
cijfermateriaal blijkt dat wij 50,015 directe uren (39,35 fte) hebben geleverd. Het verschil tussen de 
productieverantwoording en de fte -verantwoording wordt veroorzaakt door het hoge ziekteverzuim 
(er is 6.072 uur meer ziekteverzuim geweest dan begroot). Een deel van het verzuim is door extra 
inzet van medewerkers overgenomen van zieke collega's, met als gevolg dat een deel van het 
ziekteverzuim is gecorrigeerd. 

Inhoudelijke verantwoording 
Als afgesproken ontvangt hierbij van ons de inhoudelijke verantwoording. We houden het jaarverslag 
in de toelichting beknopt. Met uitzondering van de collectieve MaDi waar juist meer in detail is 
gevraagd het verloop te kunnen toetsen. Dat laatste kan vooral in uren en maar deels in aantal 
diensten. Verder vooral meer tabellen. De kwaliteit van de rapportagemogelijkheden is verder 
verbeterd. Maar de invoer van de data loopt daarmee nog niet altijd in de pas. We kunnen binnen de 
individuele MaDi al beter de samenhang van producten laten zien als traject, de gemiddelde tijdsduur, 
aantal contacten en duur per contact. Dit vooruitlopend op de gewenste situatie in 2017. 
De administratieve last voor medewerkers het afgelopen jaar is groot geweest Op verschillende 
beleidsniveaus lijken intenties om de administratieve last terug te brengen. De praktijkwerking lijkt 
andersom. Belangrijkste bron is de dubbele registratie in eigen systeem voor bedrijfsvoering en in RIS 
voor stedelijk inzicht. Maar ook de werkzaamheden aan het registratiesysteem om de kw~lite.it vao de 
data te verbeteren zodat er betere vergelijkingsmogelijkheden en inzicht in verloop/trerta:slJ.li{ij@ij_álJ:l+ CO 

en: 
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kunnen worden. Dit leidt veelal tot herstelwerkzaamheden van data invoer. En hierin zijn al 
verschillende rondes geweest. Naast herstel over het afgelopen jaar is ook een parallel traject 
gelopen om in 2017 beter aan de weer aangescherpte eisen voor rapportage te voldoen. 
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Bereik unieke cliënten: 3908 (was 1331 in het eerste tertiaal en 1028 in het tweede tertiaal). 
Financiën, huisvesting en lichamelijke gezondheid blijft gedurende het hele jaar in de top 3 van 
hulpvragen. 
De instroom van klanten op eigen initiatief is het grootst in Bos en Lommer. Op de voet gevolgd door 
Oud West en De Baarsjes. De instroom via huisartsen en POH zijn 203 klanten. Via het DWI/SDV 
project is de instroom 89 klanten en via schulddienstverlening 189. 
Het grootste aantal klanten is alleenstaand waarbij de vrouwen iets in de meerderheid zijn. De piek 
ligt tussen de 45 en 55 jaar. En bij de gezondheid heeft het grootste aantal mensen een lichamelijke 
beperking, waarbij het aantal vrouwen groter is dan het aantal mannen. De categorie vermoeden van 
een beperking is de tweede grote categorie. 
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De overzichten per buurt zijn gemaakt op postcodegebied gebaseerd op de indeling van stadsdelen 
zoals de gemeente Amsterdam die hanteert. De gebiedsindeling die onze opdrachtgevers hanteren is 
gebaseerd op de 22 gebieden uit de Wijkzorg. Hierdoor is te zien dat de Frederik Hendrikbuurt in de 
overzichten ingedeeld is bij Oud-West. 
Financiën staat op de eerste plaats in de top drie van problematieken. Op de voet gevolgd door 
huisvestingsvragen, en op de derde plaats vragen over lichamelijke gezondheid. 
- Landlust, de Van Lennepbuurt ,de Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt en de Staatsliedenbuurt laten 
het grootste aantal hulpvragen op financieel terrein zien. 
- Landlust en de Van Galenbuurt laten het grootste aantal hulpvragen op het gebied van huisvesting 
zien. 
- Hulpvragen over de lichamelijke gezondheid komen het meeste voor in Landlust, de Hoofdweg e.o. 
en de Kolenkitbuurt. 
Vragen over geestelijke gezondheid zijn het grootst in Landlust en de van Lennepbuurt. Bij vragen 
over sociaal-emotionele ondersteuning komen de Staatsliedenbuurt en Landlust als grootste instroom 
naar voren. Bij vragen op het terrein van huiselijke relaties zijn Landlust en de Hoofdweg e.o. het 
sterkst vertegenwoordigd. 

Veel huisvestingsvragen: 
Er blijven veel vragen op ons afkomen over het vinden van geschikte huisvesting. De 
verhuiskostenregeling geeft geen voorrang meer. De inkomensgrens is een probleem. De indruk is 
dat er teveel woningen worden verkocht en er te weinig sociale woningvoorraad overblijft. Soms helpt 
ons contact met een woningbouw coöperatie nog wel eens bij de oplossing van een hulpvraag. 
Meestal beperkt onze hulp zich tot het delen van kennis, het benutten van de juiste kanalen en het 
ondersteunen bij de wijze van zoeken. 

Toename vragen van Dak- en thuislozen: 
Deze toename is over het hele jaar te zien. 

Financiën: 
Voor de witgoedregeling is het hele jaar veel belangstelling geweest. Instroom vanuit ccl &ihiêëlES + 

R€CISTERACCOUN . 
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salons en vanuit eigen aanmeldingen. De inschatting is dat bij 2 op de vijftien hulpvragen ook een 
beroep op de witgoedregeling wordt gedaan. 

Toename complexiteit bij hulpvragers: 
Wij horen vaker dat bewoners 'de wereld te ingewikkeld' vinden. Hulpvragers (vermoeden GGZ) die 
voorheen meer begeleiding kregen en waar nu soms nog een van de weinige houvasten is om naar 
ons te verwijzen voor ondersteuning bij financiën en administratie en voor aansluiting bij activiteiten. 
Er is wachttijd voor ambulante ondersteuning en er wordt vaker lager intensieve ondersteuning 
toegekend dan aangevraagd (ingeschat). Het aandeel mensen dat niet leerbaar lijkt neemt toe. Een 
bijzondere groep als thuiswonende ouderen met psychiatrische problematiek valt hierin op. 

Rad ica li sering: 
Wij vangen geen noemenswaardige signalen op in deze richting. 

Turkse kwestie: 
Wij signaleren wel dat dit vraagstuk onderwerp van gesprek is in de wijk, maar er zijn geen 
incidenten bij ons bekend. 

Wijkzorg 

Het plan voor betere samenhang tussen ambulante ondersteuning en duurzame (vinger aan de pols) 
ondersteuning vanuit de MaDi staat even in de koelkast. Omdat Combiwel besloten heeft te stoppen 
als aanbieder ambulante ondersteuning krijgt het besproken plan met opdrachtgever op dit moment 
geen concreet vervolg. Het wordt wel ingezet bij de Alliantievorming met wijkzorgpartners. We hopen 
dat het daar omarmd wordt. 
In ieder geval is al wel de uitspraak bij de aspirant Alliantiepartners dat we gezamenlijk meer moeten 
inzetten op het werken binnen 1 ondersteuningsplan. Dat is een belangrijk onderdeel van het plan 
dat wij hebben neergelegd voor betere afstemming ambulante ondersteuning op MaDi ondersteuning. 
Wij zijn, samen met Amstelring, de trekker bij de Alliantievorming in West. 

dubois+c 

Amsterd<!fn ,3 0 M 
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Welzijn op Recept 

Eind december is er een inventarisatie gedaan welke praktijken actief verwijzen naar Welzijn op 
Recept. De hoeveelheid verwijzingen blijft nog wat achter bij de verwachtingen. Het blijkt nodig om 
langdurig te investeren op deze werkwijze. Dit is ook een landelijk gesignaleerde trend. Voor 2017 is 
in overleg met de gemeente gekozen om Welzijn op recept te positioneren bij buurtontwikkeling. 
Nauwe samenwerking met de maatschappelijke dienstverlening blijft belangrijk, vooral daar waar een 
gezamenlijke inzet nodig is op basis van de problematiek waarop de eerste lijn doorverwijst. De 
ontwikkeling met Team Ed, Kantara brug en Vrouwen West Samen Sterk is inspirerend. Met hen is de 
projectleider in gesprek voor verdieping van de activiteiten in 2017. O.a. opname van een maatjes 
arrangement samen met Team Ed wordt nader bekeken. 

Huisartsenpraktijken die actief verwijzen voor Welzijn op Recept Aantal Aantal 
december 2016 Actieve aanwezige 

verwijzers oraktiiken 
Baarsjes • Huisartsenpraktijk De Bruijn en van Rhijn 5 11 

• Huisartsenpraktijk Bonairestraat 
• Huisartsenpraktijk Postjesweg 
• Huisartsenpraktijk Kolenberg 
• De Hoed 

Bos en Lommer • Huisartsencentrum Pniel 5 8 

• Medisch Centrum Mediport 
• Huisartsenpraktijk De Admiraal 
• Huisartsenpraktijk Bos en Lommer 
• Huisartsenoraktiik Seiqnette 

Oud West • Huisartsenpraktijk Bellamyplein 3 12 
(Zijlstra/Raven) 

• Huisartsenpraktijk Van Wijngaarden 
• Huisartsenoraktiik Boraerstraat 

Westerpark • Huisartsenpraktijk Bevers en Barten 3 9 
• Huisartsenpraktijk Gangad in 
• Medisch Kwartier de Oude Houthaven 

Totaal West Deelnemende oraktiiken 16 40 

Tot en met april 2016 is gewerkt binnen de reguliere registratiemodule waar het wel mogelijk was om 
het totaal aantal "welzijn op recepten" te laten zien, maar niet verdere uitsplitsingen. Vanaf 1 mei 
2016 werken we met een aparte module Welzijn op Recept. Voor het meten hoeveel verwijzingen er 
per huisartsenpraktijk worden gedaan, moet er een aanpassing aan de module gemaakt worden. 

Verwijzingen Welzijn op Recept 2016 • 

Veiwiizinqen tot en met aoril 2016 niet uitaesolitst 42 
Baarsies 17 
Bos en Lommer 32 
Oud West 16 
Westeroark 6 
Totaal West 113 

N.B. Het totaal aantal praktijken wat verwijst en het totaal aantal verwijzingen naar ABC Alliantie ligt 

veel hoger, de hier genoemde huisartsen praktijken en cijfers zijn enkel de verwijzingen naar Welzijn 

op Recept. 

Amfllerdam. ~ 
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Toelichting 

Bij IM-eenmalige sessie zijn geen deelnemersaantallen te leveren. Bij 3 trainingen zijn open vakjes te 
zien. Deze trainingen zijn wel ontwikkeld, voorbereid en ingepland, maar bij te weinig deelnemers in 
of na de eerste bijeenkomst gecanceld. 

Bijzonderheden doelgroepen - Mantelzorg - IM 
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Verantwoording Maatschappelijke Dienstverlening 2016 ~'~ ~Alliantie Welzijn 

Gezondheid 

i'ik"z•Jndt.d t.~"m~lll)(g('r f•mlv.ll"Qf'fl Dei Tota 1 Tot>OI 

0..n~g ~~ n .:i ft! 14 11 "", I l as 
LoNmol;,i.bé..,id :!fi ·~ 4) " ~ 1) ~ 

V-vanboporilll'lg 14 0 11 ~ I'! 'C 

u.-lijlt H1P$~~ • t M 0 0 J.i 

O!lbol<tncl Il' 1t ~ 

P•ydiiS<I\ ~? 1[1 " !> i Ij 

roc..t .f.ln.r.a.'l:f' 8$ 11 R m tl Co! "' ~ 19 2l2 

Ldl-ijllbof..t.! • O X' tl 'Il ~f ,1 •: 7 !t3 

Lodl-~l.on Ps)l'll1'°"~ ~.! 1n Il 4i ,, Il H' ~ 

Psycllisel! btJflitl 1\ :!$ \\ 2') 

y..,.-• .,..,.~ 11 ·~ •7 

Gffn,,.,...."ll l1 :! , 
O.bebnd ~ 

f ~RI -(1\'t:int.,.~~ Zor;~r.c._·angf{ 9~ ;,1 S! J!Jll ~ J& 13 7.1.'llJ 

Hulpvragen 
~.Jpwagon PK lll.!tt:.tr0tOH f<.Nv>1'0HI l T"1W ra1..i 

,~ ;) 'l ·~ ~ 
Il ló I" ~ ~ ,f1 

~ 
,, 

~ IC \ i' 0 31 

......... ~ ... Of'<!- 11 I!· " ~ l& 

_,_"_"""~ '• 1; r ia 10 :Il! 

KllÖs«ip tfl>lits 0 l? 11 

Aolivit.llfll clogtl91!fflwon " ~$ ," 
Ltcll-;!OIOt- " 1 1~ 

~"' ~~ :? 11 11 

s.-"- '! ~ 

-l>Htl1)cfi" ~ :; ~ 

-~"'~'" ! " 
vclumofi~·~·u 

M!IERWAARDEN ? 

kldi•g ~ .. 
JWIU<! 

'~·"'" ·ah~~~·;r.:< w n "- 2U ., 
64 Al 10 17< 

~gt-d !fJ 11 14 " ?:! ,, 
" Il w 

Fi""'1Clfn 16 10 " 2D .. 41 

Aetivllt'ÎIO<l d>gtllJt.$• ""'•n s 21 • ;1 

GMslol•k•e>-•à ~ 21 , 11 ~· 
~l<li"I) !' 14 } i !'"' 

~'-' } Il 7 !1 -·"j- -. , 
" ~ :~ 

~ ... Jlll.n.~ ~ ' ~ tt 2 !~ 

llu1vntillg ~ , 
- bftbi9\ng 3 2 1 5 

!lildlel.31'9'1;Jk• p.w11ci,.1>e 

2015-0. ......... id 

.h.l!lliti• 

Lici.~•~na 

llME!RWMRMl\t 

'!f.11_,.;tl ·~'-~...,..~ Zll!gór.tvv~""f ~1•) 
,.., 51 2~ S1 ~ " ~ 

dubois 
REGISTEl\~CCOUN 

017 



_v._eli_a_n_~_o_o_rd_in_ig_M._a_a_ts,_'C_'h_ap,_ipe_li.J_'ke_o._1e_'lls_™_e_r._1e_m_n_9_2_01_6 ____________ @ Alliantie Welzijn 
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Toelichting 

In totaal hebben 222 mantelzorgers individuele ondersteuning ontvangen. De grootste problemen 
ervaren zij op het gebied van hun lichamelijke gezondheid, de financiële situatie en activiteiten op het 
gebied van dagelijks leven en geestelijke gezondheid. Het grootste aantal vragen om ondersteuning 
komt uit Oud West. Op de voet gevolgd door De Baarsjes. De grootste categorie mensen die 
ondersteund wordt door een mantelzorger is lichamelijk beperkt. Een lichamelijke en psychische 
beperking staat op de tweede plaats. Er is een piek te zlen van vrouwelijke mantelzorgers tussen de 
60 en 65 jaar. We hebben meer signalen van druk op mantelzorg ontvangen. Gevoelens van 
overbelasting nemen toe. De strengere PGB toetsing en de beperking op toekenning van d omvang 
van voorzieningen helpt niet mee. De actie met het couponboekje heeft positief bijgedragen aan 
meer bereik van mantelzorgers. 
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Bijzonderheden doelgroepen - Huiselijk geweld Aantal 

Uitgevoerde stappen uit meldcode huiselijk geweld 

Signalen beschreven / collegiale toetsing en/of consultatie Veilig Thuis 
uitgevoerd (stap 1 & 2) 

Besproken met cliënt, uitkomsten gewogen (stap 3/4) 

Hulp georganiseerd/ melding gemaakt bij Veilig Thuis (stap 5) 

' Toelichting 

Er is weer continuïteit door het benoemen van een nieuwe aandachtsfunctionaris. In Oud West. 
leveren we een bijdrage in het gebiedsteam m.b.t. het onderwerp veiligheid en weerbaarheid van 
ouderen. In Westerpark leveren we een coach voor de vrijwilligers van een lotgenotengroep. 

7 

5 
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Collectieve MaDi (CM) 

1. Ondersteuning en zorg 

-~-, .. --
Begroting 1 

Directe Verleend 

: Realisatie . 
Directe 

uren bedrag uren 
1 

1. Ondersteuning en zorg 
."" .. · r 

2.115 € 162.853 '· 4.904 

Toelichting 

Opbrengsten 
in Euro 

€ 377.608 

Op 1. Ondersteuning en zorg zit de grootste overschrijding in uren. O.a. veroorzaakt door ruimhartig 
de buurt in gaan naar vindplaatsen. Dit hebben we in de laatste maanden teruggebracht in omvang, 
alleen daar waar medewerkers ook individuele hulp kunnen realiseren. Deelname van activiteiten in 
huis van de buurt is binnen "vindplaatsen" geregistreerd. 

1.1 Laagdrempelige inloop 
Aantal bereikte personen per inloop: 
PPP Club: 258 
Hannie's Keukentafel: 387 
Inloop de Klinker: 370 
Vraagbaak en stamtafel: 75 
Sociaal inloopspreekuur: 828 
Inloop Oud-West: 727 

Er zijn 6 inlopen geweest. Sinds september is de PPP Club in de Koperen Knoop opgeheven en is 
de inloop verhuisd naar de Horizon onder de naam Hannie's Keukentafel Horizon. De 
deelnemersaantallen zijn bij elkaar opgeteld. Bij de Inloop is de instructie in het laatste tertiaal 
geweest eerst in te zetten op I&A en alleen, indien grote terughoudendheid bij de klant, op 
anonieme advisering inzetten. 

1.2Vrijwilligers aan balies 
Bij de balie met vrijwilligers was optimistisch voorzien in voldoende vrijwilligers/stagiaires. Dat is 
helaas niet de praktijk gebleken. Te vaak moet het team zelf in de balie voorzien. Er zijn 3 balies 
met vrijwilligers; de Havelaar, de Klinker en de Horizon. De Horizon heeft de aantal bezoekers 
niet geteld. 

Bezoekers de Havelaar: 
Bezoekers de Klinker: 
Bezoekers de Horizon: 

1.600 
793 

niet geteld. 

Aantal vrijwilligers de Havelaar: 2 
Aantal vrijwilligers de Klinker: 6 
Aantal vrijwilligers de Horizon: 3 
Aantal vrijwilligers gecombineerde balie Mansveltschool: 

5 
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1.3 Op ver.zoek bij dagactiviteiten 
MaDi medewerkers zijn aanwezig geweest bij bijeenkomsten in het weekeind in Huis van 
de Buurt de Klinker. Voorbeelden hiervan zijn Koffietafel, lunchcafé en eetcafé 'Vrouwen 
zonder verblijfsvergunning'. 

1.4 Outreachend aanwezig op vindplaatsen 
De in de beschikking afgesproken vindplaatsen zijn regelmatig bezocht. 

1.5 Voorlichting 
Er is veelvuldig beroep gedaan op voorlichtingen in allerlei settlngen. In het laatste tertiaal zijn 
we hier terughoudend in geweest. 

1.6 Preventief huisbezoek 
De preventieve huisbezoeken zijn alleen in de Baarsjes nog vervolgd In het derde tertiaal, in de 
andere wijken zijn ze stopgezet of zijn geen nieuwe huisbezoeken meer gepland. Een aantal 
vrijwilligers zijn ondergebracht bij de lopende huisbezoeken in de Baarsjes, dit om ze niet te 
verliezen. 
In 2017 gaan we geen huisbezoeken meer doen. De methode kost teveel tijd voor wat het 
oplevert aan hulpvragen of signaleringen. In alle wijken zijn in het eerste en tweede tertiaal 
huisbezoeken afgelegd. In ons systeem is wel de ureninzet van de MaDimedewerkers in beeld, 
het aantal lijsten is verspreid over een groot aantal uitvoeringsformulieren en is niet mogelijk om 
ze handmatig op te tellen. Wel is bekend dat het aantal lijsten dat afgesproken is ook is 
uitgevoerd. Bij de Wijkwerktafel in Bos en Lommer is aangeboden om 1 lijst (straat) in te zetten 
in de Erasmusbuurt in het kader van Armoedepreventie, maar de Wijkwerktafel is hier ver der 
niet op ingegaan. Men was er een voorstander van om initiatieven te laten ontstaan door 
buurtbewoners. 

2. Collectieve SRL en armoede aanpak 

Begroting 1 ······ -~ Realisatie 

1 Directe Verleend . Directe 
uren bedrag uren 

2. Collectieve SRL en ! ································· ········ 
L--~-=ar=m=o:;..;:e=d=ea=a=n:c:=ak'"'"-__ _,! 2.115 € 162.853 ~ ............. ".~.:.~.9.I 

. Toelichting 

2.1 Voorlichtingen/ kennisdelen i.h.k.v. Armoedepreventie 

Opbrengsten 
In Euro 

€ 193.039 

Ook hier vooral overbesteding op voorlichting. Ook hier de vraag of we daar terughoudender in 
moeten worden. De verklaring dat dit vaak wordt ingezet is dat het in samenwerking met informele 
partners een concreet product is wat je kunt bieden als je contact wilt versterken met een 
buurtkamer of ander initiatief. 
- 2x i.s.m. wijksteunpunt Wonen / huurverhoging 
- 3x i.s.m. Flying Squad 
- UNFM-NL 
· 2x bij bewonersgroepen over voorzieningen 
- Festival Westvaert Erasmuspark 
- Festival Kolenkit leeft 
- Talentenbeurs 
- Ouderengroep over DigiD 
- Braderie Gulden Winckel 
- Rommelmarkt B.A.C.K. 
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- Participatiemarkt Hallen 

2.2 Consultatie zelforganisaties 
Er is in 2016 een list aangeleverd met de plekken waar Sociaal Raadsvrouwen consultaties geven. 

2.3 Trainingen vrijwilligers SJD 
Er is 1 training van 12 bijeenkomsten uitgevoerd. De overige uren zijn besteed aan het verder 
ontwikkelen en up-daten van het programma zoals het was. Het was verouderd. In 2017 leggen we 
dit programma naast Wegwijs in Schuldhulp van WPI. 

2.4 Begeleiding vrijwilligers SJD 
Grootste afwijking hier te lezen is minder begeleidingsuren op vrijwilligers. Er zijn inmiddels wel 15 
gespecialiseerde vrijwilligers. De werving en begeleidlngsuren zijn echter vooral bij algemene werving 
onder punt 4 geregistreerd. Dus de overbesteding daar moet hier toegevoegd. 

2.5 Consultatie Voedselbank 
92 consultaties geweest bij 2 Voedselbanken. Zo nu en dan viel er een consultatie uit vanwege 
sluiting van de Voedselbank op feestdagen of vanwege ziekte van de Sociaal Raadsvrouw waarbij 
inzet van een collega niet mogelijk was. 

2.6 Werkplaatsen onderstenen zelfredzaamheid 
Er zijn 30 werkplaatsen geweest waarbij clienten samen met vrijwilligers hun belastingaangifte 
hebben gedaan. De Sociaal Raadsvrouw was ter plekke om elke aangifte te controleren voordat het 
verzender werd. Totaal aantal deelnemers: 240. 

2.7 'Leef je Rijk'; budgetcursus 
46 uur op geschreven. Er zijn 2 groepen geweest, verder zijn er voorbereidende werkzaamheden 
geweest zoals flyer maken en wervingsactiviteiten, maar bij gebrek aan voldoende deelnemers is het 
bij 2 trainingen gebleven. 

2.8 Thuisservice SRL met vrijwilligers 
Het is nog niet een goedlopende dienst. De ureninzet bestaat uit het kennismaken en inwerken van 
de vrijwilliger, de introductie van de vrijwilliger bij de cliënt, het coachen van de vrijwilliger bij de 
opdracht en het uitvoeren van werkzaamheden die voor de vrijwilliger te ingewikkeld zijn. Ook het 
registreren en evt. reistijd van de Sociaal Raadsvrouw zitten in deze uren. 

2.9 Uitgebreide themacampagnes 
- 'Begrijpt u uw zorgverzekering?' 
Campagne over de overstapmogelijkheden en voorlichting over de zorgverzekering van de 
gemeente. Op verzoek van SDW, ook om samenwerking met de iste-r.josgezondheidszorg te 
bevorderen. Er zijn ongeveer 65 deelnemers geweest. 

- 3x thema over zorgverzekeringen in het algemeen 
- Bijdrage SRL aan project Jan Maaijenbuurt Stille Armoede 
- 'Tel je geld'; online programma 
- Grote bijeenkomst in de Stopera waar de Pak je Kans kaarten en de kindbonnen onder de aandacht 

zijn gebracht. 
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3. Collectieve Mantelzorgondersteuning 
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Toelichting 

3.1 Dag van de Mantelzorg 
- Rondvaart door de Amsterdamse grachten. 
- High Tea in de Hollandsche Manege met paardrij demonstratie. 
- Danspaleis in de Boeg 
• Diner Restaurant Rainarai 

Reacties van deelnemers: 

Aantal deelnemers: 50 
Aantal deelnemers: 50 
Aantal deelnemers: 100 
Aantal deelnemers: 80 

Ik wil je even bedanken voor de gezellige rondvaart en de heerlijke lunch! Het was allemaal 
goed verzorgd. 
Hartelijk dank voor de gezellige avond met heerlijke maaltijd. Het contact met de 
tafelgenoten was hartverwarmend en een flinke steun om verder te gaan. 
Heel hartelijk dank voor de lekkere en gezellige high tea met de paardenshow. Bijzonder! Aan 
alle info kon ik merken dat jij en je medewerkers behoorlijk actief zijn. 
Bedankt voor de mantelzorgdag. De locatie in de manege was reuze gezellig, de sandwiches 
en andere lekkernij was heerlijk en de demonstratie van de paardrijders heel leuk om te 
zien. Al met al een fijne goed georganiseerde middag. 
Fljn dat het aanbod zo divers was dat je kon kiezen wat je zelf echt leuk vinden en op de tijd 
dat je kunt. 

Evaluatiepunten: 
- Beter kijken naar de toegankelijkheid van bv. toilet. 
- Bij aanmelding vragen naar evt mobiliteitsbeperkingen. 
- In publiciteit nog duidelijk melden dat de dag echt alleen voor mantelzorgers is. 

dubois+ 
RECIST RACCCIUNTA 

Paai na 19 vqp ).4M 
firn •<>rdl!'TI J U 

pomal voor 1de11Lhc:;arhn~> 

7 



-~-~_a_~_M_v_~_d_~_Y_M_a_a_~_~_a_~_e_~_·i_e_a_~_n_~_~_~_~_m_~_m_1_6 _ ____ _ _ ___ _ ~Allia~kWcl~ 
3.2 Zorg in Eigen Kring / Mantelzorg in Beeld 
De uren voor Mantelzorg in Beeld zijn geschreven in de casus voor inloop en ondersteuning 
lotgenoten. We kunnen ze niet apart noemen. Voor Zorg in Eigen Kring was de afspraak dat 
Buurtontwikkeling de groep zou begeleiden als een actieve groep bewoners. Op afroep zou er een 
mantelzorgfunctionaris bij betrokken worden. Dit is niet nodig geweest. Er is wel regelmatig overleg 
gevoerd met de buurtontwikkelaar die de groep begeleidt. 

3.3 Mantelzorg bijeenkomsten 
Er is een overzicht van bijeenkomsten beschikbaar. 
Er zijn 2 themabijeenkomsten voor mantelzorgers in de avonduren geweest. 
Er zijn 10 bijeenkomsten georganiseerd waarbij een thema of gezellig samenzijn centraal stond. Er 
zijn in totaal 175 mantelzorgers bereikt. 

3.4 Trainingen/ cursussen voor mantelzorgers 
Er zijn trainingen georganiseerd, maar hier wreekt zich de registratie, de trainingen zijn op zo'n 
manier weggeschreven dat ze moeilijk terug te vinden zijn in het systeem. In 2017 is alles op orde. 

3.5 Bevorderen samenwerking formele en informele zorg 
Een willekeurige greep uit de formele en informele organisaties waarmee we samenwerking aan het 
opbouwen zijn: 
Fath 
Aknarij 
Sipi / buurtverzorgsters 
Helthcare on demand 
Bewoners Postjesbuurt 
West Manifest 
Eetproject Erasmus 
Marokkaanse mannengroep in de Horizon 
Turkse vrouwengroep in de Boeg 
Odensehuis 
Samen wonen samen leven 
Multi bel 

3.6 Begeleiden mantelzorg Klankbordgroep 
6x bij elkaar geweest. De groep bestond voornamelijk uit actieve mantelzorgers. In 2017 betrekken 
we de informele partijen ook bij de Klankbordgroep. 

3.7 Inloopmogelijkheid voor lotgenotencontact 
- Het mantelzorgcafé De Horizon 
- Stamtafel mantelzorg Huis van de Buurt de Boeg 
- Inloopspreekuur De klinker 
- Spreekuur i.s.m. Mantelzorg in Beeld 
Deze 4 inlopen zijn allemaal structureel en worden goed bezocht. 

3.8 Organiseren respijtzorg, matches door Mantelzorg in Beeld 
We vragen nog na bij Mantelzorg in Beeld hoeveel matches er geweest zijn. Die informatie hebben 
we nog niet gekregen. Onze mantelzorgfunctionarls heeft 20 uur hierop geschreven. 

3.9 Mantelzorg communicatie en informatie 
Er is een facebookpagina en een mailbox die bijgehouden wordt door een vrijwilliger onder leiding 
van een mantelzorgfunctionaris. Er is een lijst beschikbaar van het aantal likes en reacties op 
facebook en van het aantal reacties in de mailbox. Er is ook een lijst beschikbaar van het aantal bij 
ons geregistreerde mantelzorgers. Er is eerder in het jaar overzicht gegeven van het aantal mensen 
die de couponboekjes in ontvangst hebben genomen. 
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4. Ondersteuning vrijwillige inzet algemeen 

Begroting Realisatie 
·----·--·---· 

Directe Verleend Directe Opbrengsten 
uren bedrag uren In Euro 

) 4. Ondersteuning vrijwillige lnz.et j 
).algem!!.!! l 1.058 € 81.443 1.409 € 108.493 

Toelichting 

Op rapportage niveau is helaas geen onderscheid te maken in wervingsuren (zichtbaar, de wijk in, 
bewoners motiveren vrijwilliger te worden), selectie (kennismakingsgesprekken en regelen contract, 
VOG en overige voorwaarden), bemiddeling/matching naar een activiteit of klant en 
Deskundigheidsbevordering. 
We gaan met functioneel beheer bekijken of dit in Regas voor 2017 wel onderscheiden kan worden 
en dit dan met instructie meer scheiden. Wat verder ontbreekt is een onderscheid in tijdinvestering in 
nieuwe en huidige vrijwilligers. Want ook bij lopende vrijwilligers is soms extra inspanning nodig 
binnen de algemene coördinatietaken (vergelijkbaar met HRM taken). Er is ook 
vrijwilligersbegeleiding bij Collectieve SJD. We stellen vast dat een deel van de algemene uren op 
deze post Is weggeschreven. Dus het is goed een relatie te zien tussen de overbesteding op deze 
post en de onderbesteding bij SJD, begeleiding gespecialiseerde vrijwilligers. 
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5. Langdurige diensten met vrijwilligers 

~egroting j ·----··-----·:·] Realis_atie 

r o· v 1 
1 o· o b 1recte . er eend 1 1recte p rengsten 

uren ! bedrag l uren in Euro 
- - - --·-· · · ... - _..._! _. 

5. Langdurige diensten met l 
'"'v_ri..._'w_i ..... lli'-"'-'-"ers--'---------' 1.058 € 81 .443 J .~61 f. 97.097 

: Toelichting 

In het 2e Tertiaalverslag Is een bijlage bijgevoegd met de specificatie van de verschillende diensten, 
het aantal keer dat een bewoner er gebruik van kan maken per jaar, het aantal professionele uren 
per dienst en een schatting van aantal vrijwilligersuren per dienst. 

Wat opvalt: 
In de raming zien we over de hele linie dat we te krap begroot hebben. Nu we op verzoek een 
genuanceerder overzicht hebben gemaakt blijkt ook voor ons zelf dat sommige diensten voor 
gemiddeld 52 uur per jaar niet te organiseren zijn. Veel van de klanten zijn al langer bekend. De 
buurtdiensten dragen eraan bij dat zij nu minder vaak een beroep doen op individueel professionele 
aandacht. 
De Administratiesalons zijn in het derde Tertiaal aangepast naar Vinger aan de Pols uit de opdracht 
IM. Overwegend is de kwetsbaarheid van deelnemers groot en is langdurige monitoring bij het op 
orde houden van de administratie nodig. 

6. Actief zijn in netwerken 

r~e.~r.~!!.n.~ [ 
1 Directe Verleend 

bedrag 
-·".-.. " .... """ .... "".". 

Realisatie 

Directe Opbrengsten 
uren · in Euro 

529 € 40.704 E 78.617 

Toelichting 

6.1 Met partners investeren in buurt (zelf)zorgconcept 
Wij hebben tijd gereserveerd om op aanvraag van partnerorganisaties mee te werken en/of mee te 
denken en/of mee te ontwikkelen van allerlei activiteiten of projecten. In 2016 zijn hier in totaal 285 
uur aan besteed. 

6.2 Netwerkbijeenkomst informele en formele samenwerking 
Ketenpartner overleg hoort onder IM indirect productief, netwerkdeelname. Bij deze netwerk 
overleggen sluiten wij aan en zetten ons in voor de initiatieven van SDW en OJZ. Denk aan de 
Wijktafels etc. 

6.3 Samenwerken in monitoring en signalering 
Wij leveren een actieve bijdrage aan klant- en dossieronderzoek voor het Meldpunt Zorg- en 
Woonoverlast. In ons systeem staat 194 uur geregistreerd. Medewerkers hebben de uren besteed 
aan het klant- en dossieronderzoek ook veel geregistreerd in de casus van de individuele klant en zijn 
dus per abuis bij IM terecht gekomen. 

dubois 
RlCl i îEHACCOUN 

Pagina z2 van 24 

Arr .• " •• 11..m 3 0 0\7 



-~-~_a_n_~_o_~_~_~_g_M_~_a_~_~_a_~_~_·k_e_D_~_n_~_e_~_k_m_~_m_1_6 ___________ @M~n•w• 

[7. Innovatie en viijë ruinitè 

7. Innovatie en vrije ruimte 

Begroting \ 
l 

r Directe 
uren 

2.432 

Realisatie 

Verleend Directe Opbrengsten 
bedrag ! uren In Euro 

~ ~······· ...•... "".~ 
: 

€ 187.264: 639 E. 49.203 

1 Toelichting 

7.1 Systematisch netwerk van hulpvragers versterken 
In netwerkversterking zijn wel al oriënterende uren gemaakt met de Regenboog en de Eigen Kracht 
Centrale, voordat de aanvullende subsidieafspraken d.d.20 juli 2016 ontvangen werden. SWD gaf 
hierin aan dit product niet te willen financieren. Daarom hebben we besloten om hier niet verder op 
in te zetten. 

7.2 Coaching hulpvragers naar vrijwilligerswerk 
Er zijn uren geïnvesteerd om (ex)klanten tot vrijwilligerswerk te verleiden. Hiervoor is een 
groepsopzet geprobeerd maar die blijkt niet succesvol. De investering en korte uitvoering van 2 
groepen is wel al gedaan. We gaan hier niet mee door. We zijn er wel trots op dat het aantal 
vrijwilligers die eerder bij ons beroep hebben gedaan op individuele hulpverlening, nu actief zijn 
geworden als vrijwilliger. Effect voor de medewerkers was dat ze na een hulpverleningstraject dit 
onderwerp sneller aan de orde stellen bij hun cliënt. 

7. 3 Ontwikkelen ondersteuningsmiddelen zelfredzaam heid 
De seniorengids is tot stand gekomen. Dit volgde uit het gebiedsplan van Oud-West. Ook was het de 
bedoeling om uit deze gelden een filr:npje te (laten) maken waarin ervaringsdeskundigen vertellen hoe 
zij uit hun schulden zijn gekomen en welke hulp ze daarbij hebben gekregen. Omdat SDW graag 
wilde dat dit in samenwerking met SDV tot stand kwam is het in deze samenwerking niet tot een 
uitwerking gekomen. 

7 .4 Ontwikkelen inzet ervaringsdeskundigheid naast professionele inzet 
Op dit onderdeel is in de beschikking die we in juli hebben ontvangen behoorlijk afwijkend beschikt 
t.o.v. onze offerte. Team ED is ingehuurd voor 4 uur per week om de samenwerking van onze 
medewerkers met ervaringsdeskundigen te bevorderen bij hulpvragen. De samenwerking vindt 
voornamelijk plaats in de Klinker, waar de Vliegende Brigade gelijk een nieuw spreekuur startte. 
Team ED is ook ingezet bij de motivatietraining voor SDV cliënten. Een laatste onderdeel van hun 
inzet is de samenwerking met buurtontwikkeling, vooral in Westerpark, en bij Welzijn op Recept zijn 
de ervaringsdeskundigen inmiddels ook betrokken. Er is een evaluatie beschikbaar van team ED. 
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Blue netwerk 
Bij het Blue netwerk in Westerpark is in 2016 een maatschappelijk werker betrokken geweest als 
coach van de vrijwilligers. Zij heeft 84 uur ingezet op de onderstaande onderdelen: 

Inhoudelijk aanspreekpunt en coaching vrijwilligers 
30 weken x 1 uur = 
Deelname aan thema/uitwisseling/intervisie bijeenkomsten 
7 bijeenkomsten x 2 uur = 
Aanvullend onderhoud professioneel netwerk 
2 uur per maand = 
Deelname en mede organiseren netwerk bijeenkomsten 
2 bijeenkomsten x 3 uur = 
Afstemming met Coördinator 
10 maanden x 1 uur = 

Toelichting Accountantsverklaring 

30 uur 

14 uur 

24 uur 

6 uur 

10 uur 

84uur 

Voor de Accountantsverklaring Combiwel 2016 waar Maatschappelijke Dienstverlening onderdeel van 
uitmaakt is uitstel aangevraagd en verleend. De verklaring volgt op 1 juni 2017. 

Toelichting Klachtenrapportage 

In 2016 is er 1 klacht geweest van een cliënt over ongewenst gedrag/bejegening door een MaDi 
medewerker. Deze klacht is volgens protocol afgehandeld en is deels gegrond bevonden, er zijn geen 
maatregelen toegepast. De cliënt heeft per mall laten weten akkoord te zijn met het gespreksverslag 
en de gemaakte afspraken. De klacht is ontvangen op 12 juli en afgesloten op 24 juli. Verder geen 
klachten. 



MADI 2016 ·Productieverantwoording 

Beschikking Realisatie Verschil 

Urennorm Uurt~riof Kcw.ten Aantal Directe Verleend Ur@nnom1 Uurtan~t Koston Aantal D irecte Verjeend Untr1 J'lorm U u rtariet l\OS.len ~ntal D1tac.te V&rleend 
dil.'nt diensten Uren Bedraq di·ent die nsten Uren Bedra9 di·ont diensten Uren Bedra\l 

1.00 E 77.00 f 77.00 2115 162.853 1.00 77,00 77,00 4.904 377.608 2.789 214.755 
1.00 € 77.00 ~ 77.00 2.115 162.ssJ 1,00 77,00 77,00 2507 193.039 392 30.186 

1.00 € 77,00 E 77,00 1.058 81 .443 1.00 77,00 n .oo 1.409; 108.493 3~! 27.050 
1,00 € 77,00 c 17,00 1.058 81.443 1,00 77,00 77,00 1.261 97.097 203 15.654 
1,00 E 11.00 e 77,00 529 40.704 1,00 77.00 77,00 1.021 78.617 492 37.913 
1.00 E 77.00 t 77,00 2An 187.299 1,00 77,00 77,00 639 49.203 -1.793 -138.096 

Mantelzorg onderst&uning 1 1.00 € 77.00 c 77.00 1.117 86.000 1,00 77,00 77.00 1.279 98.483 162 12.483 
o t..len . 

" '. 
1,0() € 78,54 E 76.54 977 977 76.743 1,17 78,5• 91,85 1.387 1.622 127.392 0.11 13 4 10 645 So.649 

Informatie en Advies: Consullatie 1,00 li 78.5• 4 78,64 569 569 44.n4 1,07 76.54 84,04 200 214 16.808 O.Q7 5 -369 -355 ·27.916 
Vraagvert,(tld&ri~ •.Oo li 76,54 E 3 14,15 2.091 8.304 656.914 78,54 . ·2.091 ·8.364 ·656.914 
Kortdureode hulpvef1ening 7,00 E 76.54 E 549,78 1.170 8.189 643.188 6,57 76,54 515,83 2.209 14.508 1. 139.458 -0.43 ·34 1.039 6.3 19 496.270 
Welzijn op Recepl 3.95 76,54 309,99 113 446 35.029 3,95 79 310 113 446 35.029 
Groep.strajeeren. Eer'ltnalige s~sstes ' 4,00 <i 78,64 e 3 14,18 50 200 15.708 5.32 78,54 418,11 34 18 1 14.216 1,32 104 -16 -19 -1.492 
GroepSl<ajecten: i<ort traject ? 16,00 E 76,54 E 1.Z5e,M 22 352 27.646 5.69 78.54 446,78 61 347 27.253 ·10,31 . ·810 39 .5 .393 

Groepttajecten: Lang traject 48,00 E 78.54 E 3.769.92 22 1.056 82.93a 5,97 76,54 469,02 106 633 49.716 -42,03 . ·3.3()1 84 -423 ·33.222 

12.00 € 78.54 c 942,•8 994 11.928 936.825 7,79 78.54 611,47 634 4.936 387.673 -4,2 1 - -331 ·360 ·6.992 -549.152 

· nget aan <Ie pols: Mor'liro1in9 vnjw:1Uigers 9.00 c 78,54 c 706,86 66 594 46.653 78.54 . - ·66 .594 -46 .653 

Huise4iik gewe1d en kindermishandeling 3.43 78.54 ~9.26 7 24 1.885 3.43 79 2e9 7 24 1885 
lndire<t prodU<:tiel: Wîjkzocg 3.00 ( 78.54 t 235.62 81 243 19.085 78~ ·81 ·243 ·19.085 
IOOlraci pnxkJ<:lilll: AMets 3.00 € 18,M ( 235,62 60 180 14.137 78.54 3.499 174.811 -60 3.319 260.674 

0$~~· 60.319 - •MOO ·11.619 

3.57 4.641 364.504 5,21 78.SA 5 6.619 519.856 1.64 79 5 1.978 155.352 
t io2 -· . 

Totaa1 4 t T1ó J 791 S/9 .:ût>oi9 3l)..a513a ., 6157 . i4-ö 841 
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MADI 2016 - FTE verantwoording 

Oirau MM.i.ltlf 
Olrut Aallou-th - Bouniit F 

Dlrtet A.b~rJ:a"i S 
011'9c.t Ahmad ~7. 

Oh•ct Alfnnk MPH 
()lr1nt B~llftG 

Dlr~t 8ennl11g CP 
Olffct 8.odde t. 

Oil'Cct 0odok MM 

Oire<t Ookel 
Ofrtct 8osm.an J 
Direct l'louch.ahd.a S 

Olrec.t Ouurolada F 
()rfft C~n • 80U1ne AF'S 
Oirec.1 Cho»s ~mitez RM 

°'1.C:I ~/\A( 

Okt<1 E.nw-OH.-

Oi<e<t c11"aou; s e1 
°''Kt Goirom S 

Direct G1oen AA 

0.1 C<:t Groen AA 

Oi:reet Ha~n MLM de 
Olrtct Mabet MIC 

Direct Hilali - ben Haddou Nel 

Oliec:t Hoge1vors1 - Vouen AHLM 

Olrtet H6te1vorst - Vossen AHLM 

Ol•e't Husuin IZ 
Ol1ect J.anse JMM 

Oirect Kasriou S 

Olrctt Kohinor ECW 

Otrt<t Kurt· Ortun N 
OitKt Miahrovf 0 

Oitect M;am~ S 

Orcct Mamno.1.S 

Direco IMjerFW 
Oirect MeNje<S 

Direct MenourH 

Dl1ecl MMsaoudi f<J El 

()heet Ou&l>lwu G 
Olt•c.t 0111.11~ S 

Oir.et Roe(s MJM 

Ol1ect Roele P 
Olrtct Roeit P 
Oirtct Aoeç JC 

Vlrtct Safonov.a EV 

Oirccl Saruhan f'I 

Oittct Sjoutte - le~mJM )'JM 

Oirtct Sminia - IC~ldl!rs A 

Greet Sd1:0llS 

Ou«t fant se 
Direct Tffinl 
Oittet Vetffke H 

i:W1ed YermNlen AC 
Dlre-tt Ve.1meu,cn Ml 
Dlt•Ct VernlP.UIP.ll Ml 

Olre<t Vonk JP 

Olf<i<t S.Ou1di · Raji N 
DirHt v~:u.kuilen SMW 
Direct WateN.al EM 

Oir~Gt Oe Matos Teh(eira PM 
Direct V<i~\uilen SMW 

Sotiaalculturet:I we1b'f l(P&A) 
M<\Qt'5dlap1M'4i}t D1ens:tvitrlitMP.f 
Miat~t.~v1Jvli1~ w11l:•r 1 

Maatschapp•lijlc wt1tu~1 ll. 
MaatKhapp•lijk wtrktr 1 

Maatsch111)J)Cllik Olenstvertener 
Maatsc.happ~lljt OleMtve1lener 
Mntsc.happelijlt werlcet l 
So<.iHI 1~adJm1n 
Sociaal çi..ltur~ul W9rktr 3 (Z&MO) 
Maatuhappt rijk ~rli.er 1 

A.si.i1.tent SCICl.nl RHdsman 
MNt.sc:h~a... Ot..:n,twrt.ner 

M:wt~~'lc wtrker l 
ti.t~appei11\werke11 

Mut.sdwHClijk ~er J 

~r tcwtUba1v c1oepen 
MutKhapp-tli~ \W.rl:'tr 1 

Ad\•iseur Kw•1sb1re 11101>pitn 

S~dtl'al Cûthm:"I Werker lb (Z& Ml)) 

Sociaal Roc1$M:\l'I collectief 
MaatKhappelljk wti~itr 1 
Sociaal Culturtt• Werker 2b (2&MD) 

Aclt/ls.eor ICwetsb"rt sroepen 
Adviseur Kwctsll•re &roepen 

Ma.tts'h'Ptiflilk. Ol~n,tv11tener 
Maatsch.lpptlijt w1rl(t:1 l 
Suda-<11 Raad,m•n colltctiief 

Soci31AI '"lt"rctl ~--.rk1r l (Z&MO] 

Socia,alcuft1ottt wvrbr J (Z&MO) 

Mu1.sc:happt1ijk ... ",ter 1 
MaalsthapptltJk ...,.,._" 1 

Mul$<h'99<fijk-IM 1 
AdviM!UI ~WC11bKCI iroepen 
Muts.chappt4ijt w11·t er 1 

Maabchappelijk wt rk1r 1 
M~abc-ha pptlîJt. Ditftltvtrll"r1le-r 

MaatschappeJIJk Olcn•tve1len•r 
Adviseur Kwellblrt &10<ll>i!R 
S<>m1al Knd1man coll1ctlef 

Met1t!ocl\~upel ljk Dienstverlener 
Maatsch&pP4&1ijl( Olenstvcrlener 
MaatS<happt lijk wt1ker 1 
M$tl\S(h3'pptliik wtrbr 1 
Maatsch-'PO~lllk Ol•nnverlener 
Muts<h-<1pp•l~jk. wtrlcfr l 
Ma;ib<tQPClt'"1k. O..ru.f\H'r~ntf 
MutscMwtljL W4tktr 1 
Advïwur Kw~ubart- lfOt'ptn 
Mntsdlappdljl: WMktr t 

r.w"l<h•PP<t'Jk -" 1 Ma;.-.titn'1!woC\;1c wtrlttt l 
AdYiseur l(w1u.b11e ifOC&Hrn 

Adviseur KwttM>11111rl'lot:~tn 
ri.bat5ooeh3f>pOliJk wt1S:er 1 
Maatsd'IAl)f)tli1k Olcnstv1rlene1 
Maatschapp•llik Ol•nUverlenet 
Maatschappelijk Olenstverltl\~• 
Maatsçh-'Pt>Clijk werker l 
MHtsd'1<1ppe l•lk Olenstvtrlener 
Totut direct 

lf'ldlr~et Oruhui~ -Van den Herik W Locatieu~i5'~•lt 

ll'ldlritct Dlinu JU Locatie ~1.siuenc 
lndwec.1 Goedkoop MAA l.oc:<1He il$SUl'lnl 

tndlren KonschMte MAl lcx.M~ u "lltnl 
tnchr.ct Hamr~i f El 8.al~owqrLtr 

~lrect N~~ g loatie <t~~t 

lndve<ll bhman · flamsim~p H loatie u s.""" 
tndirtCll 5.meut«sCG Proit.>rtieder 

Indirect H~verkamp G LeJcrln'-e~vendt Wtltijn A 

lnd•rcd Kurl BO Leidingg•ve-nde Wt-ltljnA 

lrdjrest T~na W Leidin11<!iv•oi1e 2a tpMl 

St4;1ar Helde, MSS 

St1'Rll)r Uussain IL 
Staal..r «:;.s,t?IS HM 

Staclu Must3mu R 

Staclar Voskuilen SMW 

St•,_" Weperen JIM ... an 
S1 111.:1~r Y\!e1A 
St>alv AllMll 

St•i/1< BoefA 

St-.p11 R.ltanSR 

Totaal ll'ldirut 

Stagi~ir 

Stagiair 

St<l&Jair 
Stagiair 

Sh1ti.air 
Stagiair 

Sta&iaif 

Stagiair 

St.o1giair 
St"l'!!r 

Ziekle ver iuim (dh•ct• medewe1k~rst 
Begroot 'i4tl<hrvt1 l.l1l1n 
Hoger ziak1everzulm t.o.y. beschikking/offerte 

Indirect uren t•K zl•ktl en vt1loH 

lndi•e(t~ itrtn t:o"forrn bHchikkins/offc1te 

Oirect ce"cinr"rde 11rtl'\ conform Reca s 

°"""ld ..... d 

o.•s 
0,6/ 
O,R9 
0,1, 

0,89 
L,00 

0.73 
0.78 

0.'3 
O.R9 
0.78 

0,7! 
0,67 

o.so 
1,00 

o,s, 
O,i7 
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0,89 

0,78 

0,67 
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0,67 
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Inleiding 

Marwa Michel (30 jaar) struint de aanbiedingen op het plein af. Haar zoon van vijf helpt haar 
woorden te vinden. Ze woont zes jaar in Amsterdam, maar heeft na haar taalcursus vier Jaar 
geleden bijna nooit meer Nederlands gesproken. Haar man is schoonmaker. Ze hoeven "net niet 
naar de voedselbank". Ze heeft wel openstaande rekeningen, zegt ze. 
Wat een ingewikkeld land is dit ook, met waterschappen, gemeenten en rijk waar je allemaal 
verschillende belastingen aan moet betalen. "Het is moeilijk om geen schulden te maken." 
(Bron: NRC 16 december 2016) 

Het multidisciplinaire team schulddienstverlening bestaat uit een diverse samenstelling van ervaren en 
minder ervaren collega's, collega's vanuit verschillende culturen en achtergronden en collega's met 
een divers specialisme in kennis, kunde en levenservaring. Het is een hecht team waarbinnen 
intensief wordt samengewerkt. Het afgelopen jaar zijn een aantal collega's toegevoegd aan het team, 
waardoor het team inmiddels uitgegroeid is tot 90 medewerkers, waarvan 47 professionals en 43 
vrijwilligers. De sfeer en de arbeidsethos zijn bijzonder goed. Binnen deze setting is het mogelijk om 
de hoogst mogelijke kwaliteit van dienstverlening te bieden die een cliënt nodig heeft voor zijn/haar 
situatie en problematiek. De intrinsieke motivatie van onze medewerkers zorgt ervoor dat onze 
cliënten op ons kunnen rekenen en dat wij voor hen klaarstaan. 

In 2016 hebben er in totaal 1781 aanmeldingen voor Schuldhulpverlening, Buurtbudgetgesprekken, 
Budgetadviesgesprekken en Informatie & Advies gesprekken plaatsgevonden. Hiervan zijn 880 
intakegesprekken met inwoners van West gevoerd, waarvan het grootste deel doorstroomde naar een 
schuldhulpverleningtraject. Op de WPI werkpleinen zijn ruim 300 gesprekken gevoerd en bij (Vroeg) 
Eropaf zijn er ruim 500 mensen bereikt. Bij Sociaalraadslieden en de Financiële Salons zijn 3300 
unieke bewoners uit West gesproken. Al met al een fantastisch resultaat en het geeft een goed 
gevoel om zo veel bewoners in West bereikt te hebben en de gelegenheid te kunnen bieden om een 
hulpvraag te bespreken en daar waar mogelijk direct een concrete oplossing te bieden. 

Deze positieve punten zijn nog maar het topje van de spreekwoordelijke ijsberg. We nodigen je graag 
uit om het verhaal van Team Schulddienstverlening te lezen. Een verhaal over een jaar vol mooie en 
leerzame ervaringen. 

- Dorothea van der Veen, Erik Uijting, Romy van Veldhoven & Ali Guney dubois+co 
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1. Schuldhulpverlening 
In dit hoofdstuk volgt een weergave van de cijfers en een toelichting bij trajecten die substantieel 
afwijken van de beschikking of t.o.v. afgelopen jaar. Vervolgens wordt ingegaan op de kwaliteit van 
de schuldhulpverlening en een aantal belangrijke Kritieke Prestatie Indicatoren, zoals de 
doorstroming, uitval, de hersteltermijnen en de succesratio's van de aanvragen Gemeentelijke 
Kredietbank. Ten slotte wordt stilgestaan bij de audits, NWK, Klachtenafhandeling en de 
samenwerking i.h.k.v. armoedeaanpak. 

1.1 Productieresultaat 

Tabel; aantal geholpen cliënten en kosten SHV 2016 

Beschikking 
Realisatie 2016 Kosten 

2016 
Percentage 

Aantal uren Uurtarief Totale 
Omschrijving Aantal Aantal van de 

besteed (€) kosten(€} 
beschikking 

lntegrale 
Aanmeldgroep 600 886 148% 886 70,52 62.481 

Voorlichting&Advies 
Crisishulpverlening 400 272 68% 1088 70,52 76.726 

lntegrale 
Aanmeldgroep 1120 880 79% 3740 70,52 263.745 

Compleet 
Voorwaardelijke 

900 757 84% 1741 70,52 122.782 
Budgettraining 
Aanvullende 

300 364 121% 1238 70,52 87.276 
Budgettraining 

Stabilisatie Basis 100 65 65% 273 70,52 19.252 
Stabilisatie Middel 150 198 132% 1624 70,52 114.496 

Stabilisatie Intensief 550 707 129% 8625 70,52 608.263 
Aanvraag 

501 483 96% 2415 70,52 170.306 
Schuldregeling GKA 

Dwangakkoord 75 119 159% 595 70,52 41.959 
Moratorium 50 34 68% 136 70,52 9591 

Toeleiding WSNP 130 149 115% 894 70,52 63.045 
Nazorg 650 728 112% 1602 70,52 112.945 

totaal (ex 
104% 1.781.744 

aanmelding) 

1.2 Toelichting per traject 
Het traject Informatie en Advies is gedurende 2016 aanzienlijk minder toegepast dan in 2015; een 
daling van 1398 naar 886. De reden hiervoor is dat gedurende de eerste helft van 2016 de werkwijze 
in de voorfase efficiënter is gemaakt. Daarnaast is er in de loop van 2016 een toename geweest in 
het aanbieden van budgetgesprekken. Deze gesprekken zijn aangeboden aan cliënten met 
hulpvragen op gebied van budgetondersteuning en eenvoudige en/of enkelvoudige schuld- of 
financiën problematiek. Deze hulpvragen werden in 2015 nog middels een Informatie en Advies 
gesprek beantwoord. 

dubois 
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Het traject Crisishulpverlening is in 2016 sterk gedaald t.o.v. 2015; van 375 naar 272. De verwachting 
was dat het aantal van 2015 stabiel zou blijven, dit aantal was trouwens een ongewenste stijging 
t.o.v. 2014. Het aantal inwoners van West met een crisis is gedaald door een effectievere preventieve 
aanpak. Door het extra scherp zijn en doorvragen op, onderzoeken van, mogelijke crisissen in de 
eerste (twee) contacten worden al veel escalaties voorkomen. Door een uitbreiding van de vroeg 
signalering; middels financiële salons, Budgetadvies gesprekken en betere samenwerking met 
wijkzorg komen de problemen eerder in beeld. Ook is het aantal crisissen tijdens de actieve 
dienstverlening afgenomen. (NB; hiervan zijn geen gegevens bekend, maar gebaseerd op het gevoel 
en indruk van het team schuldhulpverleners) 

Het traject Integrale Aanmeldgroep (Integrale Intake) is gedaald van 1037 (in 2015) naar 880 in 
2016. De reden hiervoor is dat de potentiële schuldhulpverlening cliënt voorafgaand of tijdens de 
integrale intake bewuster een keuze maakt om wel of niet een langdurig en -voor velen
gecompliceerd traject in te gaan. De 'alternatieven' worden ook steeds ruimer, bijvoorbeeld op gebied 
van Budget -advies en -ondersteuning, hulp bij voorliggende voorzieningen vanuit Sociaal 
Raadslieden en diverse ondersteuningsvormen vanuit netwerk cliënt of Wijkzorg. 

De trajecten Voorwaardelijke Budgettraining en Aanvullende Budgettraining zijn vrijwel gelijk 
gebleven aan 2015, echter veranderen de verhoudingen wel. De verhouding tussen de Integrale 
Aanmeldgroep en de Voorwaardelijke Budgettraining is nu vrijwel gelijk aan elkaar, dit verschil was 
groter in 2015. Ook het verschil tussen de Voorwaardelijke Budgettraining en de Aanvullende 
Budgettraining is kleiner geworden. De Voorwaardelijke Budgettraining wordt altijd aangeboden 
tijdens de integrale intake; ongeveer de hel~ van de cliënten die doorstromen volgen een 
Voorwaardelijke Budgettraining in een groepsetting, de rest een individueel traject. Dit vanwege 
achterliggende gedragsproblemen. 

De trajecten Stabilisatie -Basis, -Middel en -Intensief zijn gezamenlijk (t.o.v. vorig jaar) gestegen van 
902 naar 970. Er zijn meer 'zwaardere' trajecten afgesloten. Veelal is gestart met een basistraject, 
waarna deze is opgeschaald naar een zwaarder ondersteuningstraject. Deze trend is typerend voor de 
huidige dienstverlening; de flankerende problematiek(ken) en de financiële situaties worden steeds 
complexer. Nieuwe doelgroepen zoals; hoog opgeleiden (veel verdieners) vragen een specifieke 
benadering en andere oplossing. 

Bij de overige vijf trajectsoorten is geen significante wijziging t.o.v. 2015, bij Dwangakkoord is een 
lichte stijging waar te nemen. Dit dwangmiddel is wat vaker nodig geweest, waaruit blijkt dat de 
schuldeisers minder vaak vrijwillig akkoord gaan met een afkoopvoorstel vanuit de GKB. Stedelijk is 
deze trend minder waarneembaar. Het aantal nazorg trajecten is licht gestegen. Het totaal resultaat 
is in 2016 op 104% van de beschikking uitgekomen. De groei die in 2014 is ingezet, zet zich voort in 
zowel 2015 als 2016. 

1.3 Kwaliteit 
De kwaliteit van de schuldhulpverlening is in 2016 zeer goed geweest. De kwaliteit komt tot uiting in 
de professionaliteit van de dienstverlener, de kwaliteit van de aanvragen GKB, dwangakkoord, 
Moratorium en WSNP. Daarnaast de mate van tevredenheid van de schuldhulpverlening cliënten, het 
minimaal aantal klachten en de effectiviteit en efficiëntie van de dienstverlening. Deze laatste tlNee 
punten komen terug in de 49 Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI's) en uiteraard de bespreking elk 
Tertiaal. In 2016 zijn twee prestatie dialogen gevoerd, met als richtlijn het 'dashboard'. Het invullen 
van het dashboard wordt door ons als zeer prettig ervaren en geeft een overzichtelijk beeld van de 
prestaties, de kwaliteit en de verbeterpunten. dubo1 S +CO 
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In 2016 zijn de medewerkers uitvoerig getraind en (bij)geschoold op diverse gebieden, welke vanuit 
de medewerkers zijn aangedragen. Er zijn trainingen verzorgd op gebied van ZZP-ers en Eigen 
Woning bezitters in de schuldhulpverlening en bij komende belasting vraagstukken. De berekening 
VTLB en Beslag Vrije Voet is opgefrist en een geselecteerde groep medewerkers is getraind in het 
geven van de budgettraining (een train de trainer cursus). Eind 2016 is een start gemaakt met het 
trainen van gespreksvaardigheden en motiverende gespreksvoering. 

Door het specifieke aannamebeleid ontstaat er een gevarieerd team, waarbij in de afgelopen jaren is 
toegewerkt naar een mindset van gezonde competitie. Door het inzetten van intervisie en 
intercollegiaal consult wordt er op zeer diverse gebieden kennis en ervaringen uitgewisseld. Dit 
bevordert de werksfeer, de bredere kijk op het werkveld, de samenwerking en de dienstverlening aan 
de cliënten. Door de uitvoerders van de dienstverlening te betrekken bij het verbeteren van de 
dienstverlening en te betrekken bij hun eigen deskundigheidsbevordering ontstaan veelzijdige 
professionals die cliënten maatwerk gerichter kunnen bed ienen. Zij kunnen zich beter inleven in de 
situatie van de cliënt, gerichter doorverwijzen, meer informatie geven en meer afgewogen adviezen 
geven. Hierdoor hebben zij betere aansluiting met de cliënt, waardoor uitval wordt vermindert en de 
klanttevredenheid toeneemt. 

De wachttijd in de beginfase is het verschil tussen de datum aanmelding en de datum eerste gesprek. 
Deze is In zowel de werkwijze als de praktijk binnen de twee weken. Het komt zelfs regelmatig voor 
dat als een cliënt zich aanmeld, deze dezelfde dag een integrale intake gesprek heeft. In ieder geval 
dezelfde dag een Informatie & Advies gesprek krijgt aangeboden. De wachttijd na de intake, voor een 
vervolgafspraak bij sociaal raadslieden en de budgettraining is binnen de twee a drie weken, dit 
wisselt per periode. 

1.4 Doorstroom per fase 
In 2016 is 65% binnen drie maanden in het voortraject doorgestroomd. Het voortraject betekent de 
fase; aanmelding, (eventueel een screening/pre-intake/informatie & adviesgesprek) integrale 
aanmeldgroepen voorwaardelijke budgettraining. Een groot deel van de cliënten die er langer dan 
drie maanden over doen, hebben een individueel traject budgettraining nadat zij waren uitgevallen bij 
het groepsaanbod. 

In de stabilisatiefase zien we dat 83% binnen een jaar is gestabiliseerd en dat de succesvol 
afgeronde dossiers in de stabilisatiefase, een gemiddelde doorlooptijd hadden van 199 dagen. 
Stedelijk is dit respectievelijk het op een na hoogste percentage en de kortste periode. Stedelijk zijn 
de verschillen van zowel de percentages als doorlooptijd in dagen erg groot. Onze werkwijze is erop 
gericht om onze cliënten zo efficiënt mogelijk te ondersteunen in de stabilisatie fase. Dit doen wij 
ondermeer door middel van het aanbieden van het raad & daad spreekuur, waar cliënten terecht 
kunnen om hun praktische zaken te regelen gedurende de stabilisatie periode. 

De gemiddelde doorlooptijd in dagen van de succesvol afgesloten dossiers in de GKB- aanvraag fase 
is van ABC Alliantie de op een na kortste op stedelijk niveau. Ook hier zijn de verschillen erg groot. 
Het percentage wat binnen de zes maanden toegeleid wordt naar de GKB- aanvraag is 66%. Stedelijk 
is dit het op twee na hoogste. Hier is nog een verbeterslag te maken in het komende jaar. 

dubois ro 
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1.5 Uitvalcijfers per fase 
In de voorfase en voortraject is de uitval 10% en ABC Alliantie heeft stedelijk een van de minste 
uitval. De uitval in het voortraject betreft de no show bij de Integrale Aanmeldgroep (Integrale 
Intake) en bij de afspraak op het WPI werkplein. Door het benadrukken van het belang van het 
gesprek en de eigen verantwoordelijkheid voor een oplossing, wordt de motivatie verhoogt en uitval 
vermindert. 

De uitval gedurende de stabilisatie fase is 40%. Het betreft de niet succesvolle uitstroom uit de 
stabilisatie fase (t.o.v. de volledige uitstroom uit de stabilisatie fase). Het percentage, en aantal van 
106 cliënten, is wat ons betreft veel te hoog en vormt een van de prioriteiten van het komende jaar. 

1.6 Gemeentelijke Kredietbank Amsterdam 
Sinds begin 2015 past Team Schulddienstverlening van ABC Alliantie het vierogen principe toe bij de 
aanvragen saneringskrediet die worden ingediend bij de Kredietbank. Binnen het Team SDV zijn vier 
ervaren schuldhulpverleners aangewezen voor deze taak. Doel is om de kwaliteit van de aanvragen 
en daarmee de dienstverlening te verhogen. Tevens verhoogt een vermindering van het aantal 
hersteltermljnen de doorlooptijd en efficiëntie in het traject omdat het repareren van de omissie in de 
aanvraag extra tijd vergt. 

De vier schuldhulpverleners die deze taak uitvoeren houden ook de ontwikkelingen van het beleid van 
de Kredietbank in de gaten en koppelen dit terug aan de collega's. Ook dragen deze 
schuldhulpverleners zorg voor het contact met de Kredietbank, in die enkele gevallen waarbij mogelijk 
onterecht een hersteltermijn door de Kredietbank is opgelegd. Daarnaast bespreken deze vier 
schuldhulpverleners ook opvallende onvolkomenheden die in aanvragen waren aangetroffen. Een 
neveneffect van het vierogen principe is dat er intern meer uniformiteit ontstaat en deskundigheid 
wordt bevorderd en geborgd. Een ander neveneffect is dat punten waarover onduidelijkheid is aan de 
Kredietbank wordt teruggekoppeld. 

Sinds de invoering van het vierogen principe is het aantal hersteltermijnen ten opzichte van 2014 
(22%) in 2015 (10%) drastisch gedaald en in 2016 Tertiaal 1 (9%), Tertiaal 2 (7%) en Tertiaal 3 
(4,5 %) laat ABC Alliantie ook een verbetering zien ten opzichte van 2015. 

Het succesratio van afgesloten dossiers (succesvolle uitstroom in stabilisatie, GKB, WSNP) is 87%.ABC 
Alliantie staat hiermee stedelijk op de derde plaats. Het succesratio van aanvragen GKB (positieve 
oplossing) is 68%, ABC Alliantie staat hiermee stedelijk op de tweede plaats. De succesratio van de 
aanvragen Moratorium en dwangakkoord zijn bij ABC Alliantie zijn belde tussen de 90% en de 100%. 
Stedelijk heeft ABC Alliantie een flink aandeel in het aantal aanvragen Moratorium en Dwangakkoord. 
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Casus cliënt met aanvraag GKB 
Voor een cliënt hebben wij een aanvraag voor een saneringskrediet ingediend bij de 
Gemeentelijke Kredietbank Amsterdam. De aanvraag betrof voor een alleenstaande moeder met 
een dochter van 19 jaar. Tussen het schuldenpakket was een vordering opgenomen voor 
orthodontie kosten van de dochter. Deze vordering is ontstaan toen de dochter nog de 
minderjarige leeftijd van 16 jaar had. 
De Gemeentelijke Kredietbank Amsterdam heeft de schuldenregeling niet rond gekregen omdat er 
een weigerachtige schuldeiser was, namelijk de tandarts inzake de kosten voor de beugel van de 
dochter. Deze schuldeiser stelde zich op het volgende standpunt; namelijk dat deze schuldeiser 
helemaal geen vordering op moeder, maar op dochter had. Hoewel dochter minderjarig was ten 
tijde van de behandeling, was zij zelfstandig bevoegd tot het aangaan van medische handelingen, 
en nu zij de meerderjarige leeftijd had bereikt, viel deze vordering onder het vermogen van 
dochter en zou dochter zelf verantwoordelijk zijn voor het betalen van de kosten. 
De Gemeentelijke Kredietbank Amsterdam heeft op dat moment het dossier weer aan ons 
overgedragen ter beoordeling voor een dwangakkoord. In dit geval stond niet alleen voor ons ter 
beoordeling of een dwangakkoord kans van slagen had volgens de normaal geldende criteria, 
maar ook of hetgeen de schuldeiser stelde een juridische grondslag had waardoor een 
dwarigakkoord geen kans van slagen zou hebben. Na jurisprudentie onderzoek, stuitten wij op 
een uitspraak van de kantonrechter. Waarbij er in een soortgelijke zaak in het voordeel van cliënt 
werd beslist. Gezien deze informatie achtten wij de kans van slagen voor het dwangakkoord groot 
en hebben deze ingediend bij de rechtbank te Amsterdam. 
Ter zitting heeft: de weigerachtige schuldeiser een arrest ingebracht van de Hoge raad waarbij er 
in een soort gelijke zaak in het nadeel van cliënt werd beslist. Gezien de verschillend ingebrachte 
uitspraken kon de rechter niet direct een uitspraak doen. Deze volgde een week later. De 
rechterbank besliste dat de ingebrachte uitspraak van de Hoge raad door de tegenpartij niet 
relevant was omdat er toch verschillen zaten in de beide zaken. De rechtbank heeft derhalve de 
weigerachtige schuldeiser, gedwongen mee te werken aan het voorstel van de Gemeentelijke 
Kredietbank Amsterdam. Het indienen van het dwangakkoord was hiermee geslaagd! Hiermee is 
er een oplossing gekomen voor de problematische schuldsituatie van cliënt waar zij zich al een 
geruim aantal jaren in bevond. Cliënt is blij dat ze nu eindelijk kan beginnen met het aflossen op 
al haar schulden en er nu uitzicht is op een schuldenvrije toekomst! 

1.7 Audit HKZ en WPI 
In maart heeft de HKZ een kwaliteit audit uitgevoerd bij Combiwel. ABC Alliantie is in deze externe 
audit ook uitvoerig onder de loep genomen op diverse kwaliteitscriteria op gebied van: werkproces, 
dossiervorming, (agressie) protocollen, verzuimbeleid, aansturing, communicatie met de cliënt, 
beheersing van monitorings- en meetinstrumenten en het bepalen van de productie eisen. 

In oktober heeft WPI een audit uitgevoerd, deze was gericht op de uitkomsten uit het eerste Teriaal 
verslag (de zgn. Dashboard). De nadruk lag op de no show, uitval in stabilisatie fase en de wijze van 
registratie van no show en uitval. Gedurende de audit is ingezoomd op een aantal specifieke dossiers 
om hierbij te constateren of het hoogst haalbare doel is bereikt, of deze op de juiste wijze is 
geregistreerd en of deze overeenkomt met de inhoudelijke rapportage. 

dubois+co 
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1.8 Nederlandse Vereniging van Volkskrediet 
Medio 2016 verliep het aspirant lidmaatschap van de NWK, van de organisatie ABC Alliantie 
Combiwel. Voorafgaand aan de afloopdatum van 1september2016 heeft er veelvuldig contact 
plaatsgevonden tussen ABC Alliantie en de NWK auditeur. Dit met als doel het verkrijgen van een 
volwaardig lidmaatschap. Om dit te bewerkstelligen zijn er afspraken gemaakt t.a.v. de financiële 
positie van de Holding Combiwel, alsmede over een aantal werkinhoudelijke aspecten van de 
uitvoering van schuldhulpverlening. De NWK heeft voorts een aantal criteria vastgesteld waaraan wij 
als organisatie dienden te voldoen om het lidmaatschap te verkrijgen. Nadat aan alle 
werkinhoudelijke vereisten was voldaan, is alsnog het lidmaatschap niet verleend vanwege financiële 
omstandigheden. Het doel voor het komende jaar is het verkrijgen van een lidmaatschap NWK en 
aan alle gestelde criteria voldoen. 

Naast dat het voor het verkrijgen van het NWK lidmaatschap noodzakelijk was om aan gestelde 
kwaliteitscriteria te voldoen, hebben wij vanuit ABC Alliantie deze situatie aangereikt om ons eigen 
werkproces te verbeteren. Zodoende zijn voor 1 september een Plan van Aanpak en een crisisprotocol 
toegevoegd aan het werkproces en heeft de implementatie plaatsgevonden door deze documenten 
op te nemen in de werkinstructie en deze uitvoerig te bespreken in werkoverleggen. 

De gevolgen van het ontbreken van een NWK lidmaatschap zijn voor de uitvoering van de 
schuldhulpverlening te overzien. Er zijn een aantal praktische zaken die uiteindelijk iets meer 
werk/tijd vragen van de schuldhulpverlener of door de cliënt zelf. Het is met name de imagoschade 
naar deurwaarders, schuldeisers, collega schuldhulpverlening bureaus, ketenpartners en 
opdrachtgever(s). Belangrijkste is dat wij thans voldoen aan de -door NWK gestelde
kwaliteitscriteria en dat onze cliënten de hoogst mogelijke kwaliteit van ondersteuning en 
dienstverlening krijgen. 

1.9 Klachtenafhandeling 
Het klachtenbehandelingproces omvat het proces vanaf het moment waarop de cliënt onvrede ervaart 
en overweegt deze te uiten aan de organisatie, tot en met het moment dat is vastgesteld dat de 
klacht naar tevredenheid van de cliënt afgehandeld. 

dubois+ 
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Tabel,· overzicht klachten en meldingen SDV team 2016 
Klachten 

Naam Soort klacht Locatie Ontvankelijk Gegrond Afgesloten Maatregel 
Dhr Ongewenst Bos & Ja Ja 5 februari Ja* 
Ama gedrag/bejegening Lommerplein 
Dhr Ach Ongewenst Bos & Ja Nee 8 juni Nee 

gedrag/bejegening Lommerplein 
Dhr Ess Beleid/procedures Bos & Ja Nee 6 juli Nee 

Lommerplein 
Mw Lig Ongewenst Bos & Ja Nee 14 Nee 

gedrag/bejegening Lommerplein december 
Meldingen 

Naam Soort melding Locatie Omschrijving Herstelactie Afgesloten Maatregel 
Dhr.Att Agressie door cliënt Bos& Meldingsnum Uitnodiging 22 juli Gedrag is in 

naar balie en shv Lommerplein mer voor strijd met 
medewerker M1606258 en gesprek onze 

nr M1605646 d.d. 23 juni huisregels, 
hierop 
gewezen en 
officiële 
waarschuwi 
ng 
verstuurd. 

Bij* is de maatregel dat de betreffende medewerker in een gesprek is aangesproken op de 
onduidelijke communicatie en is besproken wat de gewenste professionele bejegening naar de cliënt 
toe dient te zijn in conflictsituaties. 

Het aantal klachten is gedaald t.o.v. afgelopen jaar. Vorig jaar waren er nog in totaal 7 klachten, 
waarvan er vijf over de bejegening gingen en twee over het beleid of werkwijze van 
schuldhulpverlening. Twee klachten werden gegrond verklaard, twee deels gegrond verklaard. Dit is 
aanzienlijk hoger dan dit jaar. Dit jaar is wederom het 'preventieve spreekuur' gehouden, waar 
collega's een afspraak konden inplannen voor een cliënt die ontevreden was over de dienstverlening 
of de samenwerking met de medewerker. Het gesprek met de leidinggevende bood in bijna alle 
gevallen voldoende vertrouwen om de dienstverlening te continueren. Hierbij is regelmatig 
waardevolle feedback ontvangen ter verbetering van onze dienstverlening. 

1.10 Armoedeaanpak/Integrale werkwijze ontwikkeling 
Medio 2016 is vanuit ABC Alliantie een intern project gestart met als doel de samenwerking tussen de 
werksoorten binnen ABC Alliantie op het gebied van Armoedeaanpak te verbeteren. Door 
schuldhulpverleners, outreachend werkers, sociaal raadslieden, maatschappelijk werkers en 
buurtontwikkelaars wordt ondersteuning geboden aan bewoners die meervoudige problemen hebben 
waarbij er een samenhang is tussen financiële problemen en andere sociaal -maatschappelijke 
problemen. 

De uitgebreide specifieke kennis die nodig is binnen de werksoorten maakt dat het moeilijk is dat één 
dienstverlener op alle terreinen van de maatschappelijke dienstverlening optimale ondersteunin~ a~n • 
een cliënt kan te bieden. Daarom werken binnen ABC Alliantie specialistische professionals me~bo1 
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generalistische blik en gaan wij de integrale samenwerking het komende jaar nog verder 
intensiveren. Mogelijk zelfs het uitbreiden van ons multidisciplinaire team, zodat een bredere 
multidisciplinaire aanpak effectiever verloopt. 

Door de interne samenhang tussen de werksoorten te verbeteren wordt beoogd de maatschappelijke 
dienstverlening effectiever en efficiënter te maken. Aandachtsgebieden daarbij zijn het vergroten van 
het financieel gedrag, preventie en vroegsignalering. In de eerste plaats heeft de projectgroep een 
overzicht gemaakt van de diensten vanuit ABC Alliantie op het gebied van financiële armoede, om te 
zien waar de diensten elkaar raken en of er hiaten zitten in het aanbod. Daarnaast is ingezet op het 
onder medewerkers creëren van een groter draagvlak voor -en bewustwording van- de noodzaak om 
beter samen te werken en gerichter te verwijzen. 

dubo1s "co 
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2. Projecten&. Innovatie 
Naast de reguliere dienstverlening is in 2016 actief meegewerkt aan projecten en experimenten in het 
kader van schuldhulpverlening en armoedebestrijding. Wij hebben het als een bijzonder jaar ervaren. 
Bijzonder, omdat er ruime gelegenheid is geweest te experimenteren met meer maatwerk gerichte 
hulp en in een vroegtijdig stadium mensen spreken. 2016 hebben we als leerjaar ervaren: deels om 
te ontdekken hoe en wat werkt, maar ook om een nieuwe ontwikkeling in te zetten naar een meer 
maatwerkgerichte hulpverlening in de gehele stad. 

In 2016 hebben we samengewerkt met klantmanagers en inkomensconsulenten van WPI. De 
samenwerking vond het gehele jaar plaats binnen het project Schuldhulpverlening op locatie WPI en 
vanaf mei 2016 ook via het project Voorkomen woningontruimingen: geregelde betalingen. Daarnaast 
zijn er bijzondere projecten tot stand gekomen en verder uitgewerkt In het kader van hulp aan 
kwetsbare doelgroepen: GGZ project: samenwerking met Mentrum en LVB project: samenwerlcjng 
met MEE. Tevens vond samenwerking plaats met en voor Blijfgroep: een financieel spreekuur en hulp 
bij schulden op locatie en HVO: hulp bij schulden op locatie HVO De Roggeveen. Ten slotte konden 
we samenwerken met diverse deurwaarders, onder andere via VISH. We hebben hiervan geleerd en 
op basis hiervan trainingen verzorgd voor hulpverleners en vrijwilligers in de stad in het kader van 
Wegwijs in Schuldhulpverlening. 

Stedelijk zijn we aanwezig geweest bij de Pressure Cooker om in heel Amsterdam tot een meer 
werkbare en uniforme werkwijze te komen. Tevens hebben we een bijdrage geleverd aan de 
stedelijke opleidingsacademie en hebben we enkele stappen gezet om te komen tot een 
schuldregeling aan de voorkant. 

2.1 WPI: 'SHVop locatie' en 'Voorkomen woningontruiming: geregelde betaling' 

Tabel; Integrale SDV Werkp!einen (WPI) 

Aantal uren Uurtarief Offerte Realisatie 
Uitputting 

Activiteiten 
besteed {€) 2016 {€) 2016 {€) 

beschikking 
{%) 

Budgetadvies 1928 70,52 139.912 135.963 97,18 
Inkomensreparatie 864 70,52 62.199 60.929 97,96 

Preventieve 
Budgettraining 0 70,52 - - -
(groepswerk) 

Overig 480 70,52 34.555 33.850 97,96 
Totaal 3272 70,52 236.665 230.742 98,76 

Sinds 2014 werken we samen met klantmanagers en inkomensconsulenten van WPI. We werken 
samen op locatie van het WPI werkplein om cliënten met (mogelijke) schulden te spreken. Indien 
nodig, bieden wij cliënten direct een aanbod voor vervolghulp, bijvoorbeeld bij schuldhulpverlening of 
inkomensreparatie. In 2016 was het streven wekelijks 20 cliënten te spreken. 

dubois co 
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Mina Aznabet, schuldhulpverlener: Ik ben vanaf het begin van dit project betrokken. Al sinds oktober 
2014 ben ik aanwezig op de werkpleinen en ik heb al heel veel klanten gezien en gesproken. 
Alhoewel ik al geruime tijd op de werkpleinen ben, valt het me de laatste tijd op dat veel reguliere 
klantmanagers met mij in gesprek willen. Doordat ik aanwezig ben, willen ze graag casussen met 
betrekking tot schulden van klanten aan mij voorleggen. Het gaat niet altijd om een aanmelding bij 
schuldhulpverlening. Maar ook vragen over goede bewindvoerders, WSNP etc. Het is fijn om zo 
aanwezig te zijn en als aanspreekpunt vanuit schuldhulpverlening te fungeren. 

Wat opvalt is dat cliënten vaak een vertekend beeld hebben van schuldhulpverlening. Veel cliënten 
hebben het beeld dat er In schuldhulpverlening voor hen geen enkele vrijheid meer is, dat 
budgetbeheer verplicht is, en dat het wekelijkse leefgeld veel te weinig is. Veel cliënten komen dan 
ook met lood in de schoenen naar een gesprek. Het is prettig de beeldvorming te kunnen aanpassen. 
Helemaal fijn als cliënten met een positief en opgelucht gevoel de spreekkamer verlaten, en klaar zijn 
om echt iets aan de schulden te doen. 

Vanaf mei 2016 is het project 'Voorkomen woningontruimingen: geregelde betalingen' erbij gekomen. 
Cliënten van de woningbouwvereniging die twee maanden huurachterstand hebben, worden gemeld 
bij WPI. Indien ook WPI deze cliënt kent (als er een uitkering is) wordt cliënt opgeroepen door 
klantmanager en schuldhulpverlener. Cliënten krijgen een persoonlijk gesprek waarbij direct gekeken 
wordt of en zo ja, welke hulp nodig is. Daarnaast wordt (tijdelijk) de vaste huurbetaling door WPI 
overgenomen; dit ter voorkoming van extra oplopende achterstanden. 

Budgetadviesgesprekken SHV op locatie 
Aanmelding Budgetadviesgesprek 301 

Gevoerde gesprekken 247 
Aanmeldingen voor schuldhulpverlening 73 
Aanmeldingen voor Inkomensreparatie 117 

Aanmeldingen voor preventieve budgettraining 0 

Voorkomen woningontruimingen - geregelde betalingen 

Aanmeldingen gesprek Geregelde betaling 66 
Gevoerde gesprekken 65 

Aanmeldingen voor schuldhulpverlening 11 
Aanmeldingen voor inkomensreparatie 31 

Aanmeldingen voor preventieve budgettraining 0 

Aanmeldingen Weet wat je Besteedt 9 

In totaal zijn voor beide projecten samen 312 cliënten gesproken. Hiervan zijn er 84 doorverwezen 
naar schuldhulpverlening. In veruit de meeste gevallen lopen deze trajecten nog. 148 cliënten hebben 
een afspraak voor inkomensreparatie gekregen. Opvallend te merken is dat veel cliënten die werden 
gemeld door de woningbouwverenigingen, geen uitkering bleken te hebben. De mensen die wij 
hebben gesproken samen met de klantmanager hadden allemaal wel een uitkering. 

Van deze groep waren er een aantal mensen die aangaven geen verdere grote schulden te hebben. 
Zij bleken niet erg gemotiveerd om naar een preventieve budgettraining te gaan. Om deze reden zijn 
we in september 2016 gestart met het aanbod Weet wat je Besteedt. Tijdens dit (langlOPtfc(l{)'êjjCS 
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wordt met cliënt gekeken naar financiële zaken, maar heeft dezelfde hulpverlener nadrukkelijk ook 
aandacht voor niet-materiële zaken. Door het opbouwen van een vertrouwensrelatie blij ft de cliënt 
beter en langer in beeld en kan er integraal worden gewerkt. 
De eerste uitkomsten van dit experiment zullen in de loop van 2017 duidelij k worden. 

Tabe'1· Programma SDV 2016 

Uren 1 Uurtarief Offerte Realisatie 
Uitputting 

Experiment 
doorontwikkeling {€) 2016 {€) 2016 (€) 

beschikking 
(%) 

Innovatiebudget 
29.971 

programma SHV 
SHV voor GGZ 
(Geestelijke 

238 70,52 16.783 
Gezondheidszorg) 

cliënten 
SHV voor L VB (Licht 

Verstandelijke 43 70,52 3032 
Beperking) cliënten 
Gewijzigd aanbod 

GKA (Gemeentelijke 
Krediet Bank 10 70,52 705 

Amsterdam): EWB 
(Eigen Woning Bezit) 

Gewijzigd aanbod 
GKA: ZZP 

22 70,52 1551 
(Zelfstandlng Zonder 

Personeel) 
Delivery inzet 

100 70,52 7052 
overkoepelend 
Samenwerking 

deurwaarders: VISH 
41 70,52 2891 

(Verwijsindex 
Schuld Hulpverlening) 

Totaal 
454 70,52 29.971 32.016 106,82 

In novatlebudget 
Samenwerking: HVO 

384 70,52 7405 27.080 365,69 
de Roggeveen 
Samenwerking: 

160 70,52 7405 11.283 152,37 
Blijfgroep SHV 

Wegwijs in 
284 70,52 20.310 20.027 98,61 Schuldhu/p 

Buurtbudget consult 520 70,52 45.485 36.670 80,62 
Budgetadvies 500 70,52 35.260 35.260 -

Beloningssysteem 
8000 8279 103,49 

SHV budgettraining 
Totaal 1848 153.836 170.616 110,91 
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2.2 Kwetsbare doelgroepen 

2.2.1 GGZ doelgroep 
De samenwerking rondom GGZ cliënten is vormgegeven door intensief contact te zoeken met Arkin. 
In 2015 Is een experiment gestart voor deze doelgroep, welke in 2016 is doorgelopen. 
Aanleiding voor dit experiment was dat het voor deze groep cliënten soms lastig is om zelfstandig te 
voldoen aan alle regels en verwachtingen van schuldhulpverlening. Juist voor deze groep cliënten 
wilden we bekijken wat schuldhulpverlening, of een externe partner, meer kan betekenen voor deze 
diënten. Samen met schuldhulpverlening van Centram en onder begeleiding van mevr. Rotteveel van 
bestuurscommissie West, is het experiment vormgegeven. Vanaf 1 mei 2015 is gestart met een 
intensieve samenwerking met Arkin. Dit betekent dat de begeleiders vanuit Arkin een cliënt - veelal in 
een vroegtijdig stadium - aanmelden, waarna met schuldhulpverlening en de GGZ begeleiding 
gezamenlijk een plan van aanpak en de vervolgstappen werden vastgesteld. 

In totaal zijn tussen mei 2015 en december 2016 34 cliënten volgens de experimentele werkwijzen 
ondersteund. Het experiment is na een jaar, augustus 2016 stedelijk geëvalueerd. Het experiment 
bleek succesvol, in die zin dat schuldhulpverleners en medewerkers van Arkin een aanmerkelijke 
verbetering van het schuldhulp traject van cliënten waarnamen. Bovendien wisten de hulpverleners 
elkaar beter te vinden dan voorheen. Cliënten gaven tevens aan zich goed geholpen te voelen. 

Mevrouw Is een alleenstaande vrouw met begeleiding vanuit Mentrum. Er is schizofrenie bij 
mevrouw gediagnosticeerd en er is een vermoeden van zwakbegaafdheid, maar dit Is nlet formeel 
getest. Mevrouw ontvangt al twintig jaar een uitkering van de gemeente Amsterdam 
(WPI). Mevrouw vindt het moeilijk om met haar geld om te gaan. Al enkele jaren is zij aangemeld 
voor budgetbeheer. Toch wordt mevrouw in 2016 gemeld bij schuldhulpverlening. Er blijkt namelijk 
een huurschuld te zijn ontstaan. 

Deze huurschuld is ontstaan doordat mevrouw het niet eens was met de huurverhoging en het 
haar niet duidelijk was dat zij haar huurverhoging kon aanvechten bij de huurcommissie. Zij heeft 
de huurverhoging niet doorgegeven aan de budgetbeheerder en zodoende is deze lange tijd 
onbetaald gelaten. Het probleem van het niet betalen van de huurverhoging was niet bekend bij 
haar begeleiders van Mentrum, waardoor zij niet eerder konden ingrijpen. Door het niet betalen 
van de huurverhogingen was er inmiddels een ontruiming aangezegd. Mentrum hee~ voor hulp 
voor het voorkomen van de ontruiming schuldhulpverlening ingeschakeld. Door een vlotte 
samenwerking tussen begeleider van Mentrum en schuldhulpverlening kon de ontruiming worden 
voorkomen. Er is op creatieve wijze onderhandeld met de woningbouwvereniging. Mevrouw is 
ondertussen aangemeld voor beschermingsbewind (een zwaardere, maar in dit geval 
noodzakelijke, oplossing dan budgetbeheer) en zij kan gelukkig in haar eigen woning blijven 
wonen. 

2.2.2 LVB doelgroep 
In 2016 intensief samenwerking gezocht met MEE, voor begeleiding aan diënten met een 
(vermoedelijke} licht verstandelijke beperking (LVB). Deze diëntengroep meldt zich veelvuldig bij 

schuldhulpverlening, maar het lukt niet altijd om te voldoen aan de eisen van schuldhulpverlening. 
Hierdoor duurt het proces soms erg lang en is moeilijk voor de cliënt. Daarom is samenwerking 
gezocht met MEE, als specialist in het begeleiden van deze cliëntengroep. Zowel vanuit dd_ubois 
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begeleiders van MEE, als vanuit Schuldhulpverlening, zijn opleidingen en trainingen aan elkaar 
gegeven zodat er meer (in)zicht werd verkregen in elkaars werk en het herkennen van de problemen. 
Na de kennismakingen, zijn er door beide partijen cliënten bij elkaar aangemeld. De samenwerking is 
door beide partijen als zeer positief ervaren. Om voortvarendheid voor de cliënt te bewaken, is tevens 
Vonk betrokken. In totaal zijn 18 cliënten vanaf eind 2015 tot en met eind 2016 via dit experiment 
begeleid. 

Mevrouw meldt zich begin 2016 bij ABC Alliantie voor hulp bij haar schulden. Mevrouw is 
alleenstaand en bewoont een zelfstandige huurwoning met een tijdelijk huurcontract. De woning 
heeft mevrouw na het overlijden van haar moeder gekregen. Mevrouw geeft aan moeilijk voor 
zichzelf op te kunnen komen, maar wil eigenlijk geen andere hulpverlening omdat ze niet in een 
hokje wil wo11den gestopt. Haar inkomen bestaat sinds enkele jaren uit een Wajong uitkering. 
Mevrouw denkt tussen€ 5000 tot€ 10.000 aan schulden te hebben. Ze vertelt recent een vriend 
geholpen te hebben die zich bij haar heeft ingeschreven en dat zij hierdoor verder in de financiële 
problemen is geraakt. Ze ontvangt geen huurtoeslag meer en heeft een huurachterstand. 

Een maand later laat mevrouw weten dat ze geen schuldhulpverlening meer nodig heeft, omdat 
haar vader een miljoen dollar heeft gewonnen in een loterij en zij de helft van hem krijgt. De 
budgettraining waar ze inmiddels mee begonnen is wil ze wel afmaken. 

Iets later is er opnieuw een gesprek tussen mevrouw en haar schuldhulpverlener. De 
woningbouwvereniging heeft laten weten dat er geen huur betaald wordt. Mevrouw geeft aan dat 
ze de huur niet heeft kunnen betalen omdat ze al haar geld aan een vriend heeft gegeven op wie 
ze verliefd is: hij heeft beloofd haar de volgende maand terug te betalen. De al eerder genoemde 
persoon heeft: zich niet laten uitschrijven, ze durft het hem niet te vragen. 

Er volgt een gesprek samen met een consulente van MEE Amstel en Zaan, de schuldhulpverlener 
en mevrouw. Mevrouw heeft inmiddels ingestemd met maatschappelijk werk vla MEE en belooft 
tijdens het gesprek de maand erop weer huur te gaan betalen. Mevrouw vertelt na enige tijd aan 
de MEE consulente dat ze haar inkomen overmaakt naar het buitenland. Ook blijken er meerdere 
mensen bij haar in huis te wonen. De wijkagent en later de zedenpolitie worden ingeschakeld: er 
zou sprake zijn van misbruik. De drie personen die bij haar in de woning verbleven zijn er door de 
politie uitgezet. 

Omdat mevrouw niet goed voor zichzelf kan zorgen wordt in gezamenlijk overleg besloten dat door 
MEE curatele zal worden aangevraagd. Medio 2016 beslist de kantonrechter dat mevrouw wegens 
haar geestelijke toestand onder curatele wordt gesteld. 

2.3 Eigen woning bezitters en ZZP'ers 
Beide projecten hebben in 2016 geen vervolg gekregen binnen ABC-Alliantie. 

Voor de Eigen Woning Bezitters wordt samengewerkt met het Hypotheekteam Amsterdam. Alhoewel 
in januari 2016 nog wel een aanbod is gedaan voor het afvaardigen van een ervaren 
schuldhulpverlener, besloot het hypotheekteam alleen nog met medewerkers met WFT papieren te 
werken. Een schuldhulpverlener met deze papieren was op dat moment niet aanwezig. Om deze 
reden is onze inbreng in het team geëindigd. 
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De pilot voor ZZP'ers bleek geen succesvolle samenwerking. De eerste helft van het jaar waren er 
vanuit ABC-Alliantie slechts twee cliënten met inkomen als ZZP'er aangemeld: dit was dermate weinig 
dat een effectieve samenwerking uitbleef. In mei 2016 is de pilot gestopt. Zelfstandig ondernemers 
en ZZP'ers worden direct doorverwezen naar Ondersteuning Ondernemers van gemeente Amsterdam. 

2.4 Standaardisatie ketengegevens en pressure cooker 
Tijdens een week eind mei 2016 is met schuldhulpverleners en maatschappelijk werkers vanuit alle 
uitvoeringsinstellingen in Amsterdam nagedacht over een haalbaar en optimaal aanbod voor de cliënt 
met schulden. Na afloop van een week hard werken en samen optrekken, zijn er vijf thema's 
benoemd die om herziening vragen: 

• Werkproces - aanmeldroute 
• Doelgroepen - meetbaarheid 
• Modules - wie heeft iets aan wat 
• Methodiek - motiverende gespreksvoering en oplossingsgericht werken 
• Schuldregeling - aan de voorkant 

Het stedelijk uniformeren en standaardiseren van werkwijzen, werkprocessen, registratie en 
verantwoording vinden wij vanuit ABC Alliantie erg belangrijk. Vanuit ABC Alliantie is deelname aan 
het project aangeboden, om zodoende een constructieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van 
bruikbare producten. Vanuit het SAS overleg en de Delivery bijeenkomsten zullen wij de voortgang 
nauwgezet volgen en coöperatief meedenken. 

De ingezette ontwikkeling in 2016 wordt in 2017 gecontinueerd op het gebied van doelgroepen 
onderzoek, beschrijving van modules en het vereenvoudigen van de beginfase van het werkproces. 
ABC Alliantie heeft in 2016 een belangrijke rol gehad in de ontwikkelingen binnen de pressurecooker 
en zal deze in 2017 verder vormgeven. Wij zijn de 'trekker' van het onderdeel doelgroep 
doorontwikkeling en zullen een wijze beschrijven om met een doelgroepindeling tot een meer 
effectieve dienstverlening te komen. Wij staan als organisatie open voor input, feedback en geven 
graag een 'kijkje in de keuken' gelegenheid voor overige MaDi's. Wij zijn bereid informatie, werkwijze 
en ontwikkelde documenten te delen. 

Alyssia Theijs, schuldhulpverlener: 'Ik vond het een zeer inspirerende week. De combinatie van 
samenwerken met mensen uit verschillende disciplines, de tijd die er was om alles goed uit te 
werken, de inzichten vanuit het onderzoek van Roeland van Geuns. We hebben vier klantgroepen 
ontwikkeld met elkaar en ik had ook het gevoel dat de inbreng van iedereen serieus werd 
genomen en er op een prettige manier over gecommuniceerd werd. Ik vind het idee van werken 
met modules interessant en ook goed om cliëntgericht te werken en meer maatwerk kunnen 
bieden. Er is enorm veel neergezet op papier in deze week en ik hoop dat er ook echt mee 
gewerkt zal worden. Wel vind ik het jammer dat er weinig terugkoppeling over is gegeven en dat 
er nog niet verder mee aan de slag is gegaan in 2016'. 

2.5 Stedelijke Academie 
Sinds oktober 2016 is ABC Alliantie via de uitvoering betrokken bij de stedelijke academie. Er zijn een 
aantal bijeenkomsten georganiseerd voor SHV professionals vanuit alle Maatschappelijke Diensten in 
Amsterdam. Het doel van deze bijeenkomsten was om de verwachtingen over de SDV Academie in 
kaart te brengen en een opleidingscurriculum te ontwerpen. 
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Er is een programmalijst opgesteld en hieruit zijn 8 thema's gefilterd waarvan de Madi's vinden dat ze 
prioriteit moeten krijgen in 2017. Veel van de gezamenlijke genoemde thema's had ABC Alliantie al 
aangeboden in het opleidingsplan 2016. In 2017 wordt de medewerking aan de Academie voortgezet. 

2.6 Schuldregeling voorkant 
ABC-Alliantie gelooft sterk dat er meer mogelijk is voor cliënten, en meer mogelijk zou moeten zijn, 
om uit de schulden te komen. Een van de mogelijkheden zou kunnen worden gezocht om zo snel 
mogelijk een schuldregeling op te zetten, naast de reguliere wijze van aanvragen van een 
schuldsanering. Tijdens de netwerkdagen van de GKA raakten wij in gesprek met voorzitter van de 
Nederlandse vereniging van incassobureaus (NVI) André Groot (tevens directeur van incassobureau 
BVCM). Eind van het jaar hebben meerdere gesprekken plaatsgevonden over hoe wij een 
samenwerking en snellere schuldregeling voor elkaar zouden kunnen krijgen. Wij zien het als een 
ingewikkeld, maar wel buitengewoon interessant proces, om te zien hoe cliënten met schulden, 
schuldhulpverleners en schuldeisers meer naar elkaar kunnen toegroeien. In 2017 geven wij hier, 
stedelijk, een vervolg aan. 

,......._. __ ~~ ~!:'"""'!'!?.'~ "--.·~?==:!: cu;:z:r. ~~.-~~;..RE?~~~ ~~~ 

i Martijn van Gelder, schuldhulpverlener: 'Op 8 december 2016 ben ik met Dorothea op bezoek 1 

geweest bij incassobureau BVCM en daar hebben wij gesproken met directeur van BVCM André ! 
Groot. Deze afspraak was een vervolg op een kennismakingsgesprek bij de GKA netwerkdagen. ! 
André is duidelijk zeer gedreven en ambitieus en irriteert zich aan het ogenschijnlijk lange traject Î 

1 
bij de schulddienstverlening. Volgens hem kan het allemaal veel sneller als we een en ander i 
meer automatiseren. André is ook een groot voorstander van snel saneren tegen een liefst 
standaard afkooppercentage voor iedereen, ongeacht het inkomen. Hij noemt zelf 5%. Volgens 
hem zouden de schuldeisers meer geïnteresseerd zijn in snel saneren dan in een hoog 
afkooppercentage. Vanuit ABC-Alliantie bekijken we of zijn ideeën ook in de praktijk uitvoerbaar 
zijn met het oog op privacywetgeving, andere schuldeisers (groot en klein) en type klanten. In 
2017 gaan wij gezamenlijk hiermee verder.' 

2.7 Verwijs Index Schuldhulpverlening (VISH) 
Sinds 2015 werken wij intensief met gerechtsdeurwaarders samen voor het verwerken en opvolgen 
van meldingen vanuit VISH. Indien een deurwaarder in het systeem ziet dat er sprake is van 
schuldhulpverlening, krijgt ABC-Alliantie een seintje en geven wij globaal de verwachtingen in het 
dossier aan. In 2016 hebben wij gesproken met deurwaarders Van der Hoeden Mulder en Syncasso 
om hen ook 3 maanden na een melding opnieuw een statusupdate te geven. Tevens hebben wij van 
de mogelijkheid gebruik gemaakt hen te wijzen op het aanbod van budgetadviesgesprekken voor 
cliënten. 

In 2016 hebben wij 149 meldingen van deurwaarders ontvangen. Opvallend is dat bijna de helft 
hiervan in het laatste deel van 2016 binnenkwam. Naast meldingen over stand van zaken, zaten er 
ook enkele inhoudelijke meldingen tussen. Wij hebben de deurwaarders erop gewezen dat deze 
meldingen beter met de schuldhulpverlener kunnen worden afgestemd. VISH meldingen kwamen 
binnen van: Syncasso, Van der Hoeden Mulder, Flanderijn, Hafkamp, TeRecht, M.G. de Jong, Nijstad 
en Toonen, DWK Jansen, Geerlings en Hofstede, LAVG, Agin Boeder en Webcasso. 
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2.8 HVO De Roggeveen 
Al sinds 2014 werken we vanuit schuldhulpverlening intensief samen met HVO de Roggeveen, een 
voorziening binnen de maatschappelijke gezinsopvang. Deze voorziening biedt woonruimte en 
begeleiding aan meestal alleenstaande moeders met kinderen. Deze gezinnen zijn door problemen 
dak- en thuisloos geraakt en zijn (tijdelijk) niet in staat zich op eigen kracht te handhaven in de 
samenleving. Bij de moeders, en soms vaders, is er sprake van psychosociale- en psychische 
klachten, (vermoedelijke) licht verstandelijke beperking, schulden, verleden van huiselijk geweld of 
een combinatie van genoemde. De samenwerking vindt plaats op locatie van HVO De Roggeveen en 
is een nauwe samenwerking tussen begeleiders, schuldhulpverleners en cliënt. Het doel is de 
gezinnen door de aanpak van schulden in combinatie met andere problemen, een snelle(re) 
doorstroming te bieden naar een zelfstandige manier van leven. 

In 2016 hebben we aan 42 hulpvragers hulp op het gebied van schulden geleverd. Door de intensieve 
samenwerking met HVO, waarbij de begeleiders van HVO de ZRM op het gebied van financiën 
aangrijpen op direct actie in te zitten, kan veel sneller worden gewerkt. We hebben 40 alleenstaande 
moeders gezien, 1 alleenstaande vader, en 1 echtpaar. Veelal zijn dit (zeer) jonge moeders die niet of 
niet goed geleerd hebben een zelfstandig huishouden te draaien. Sinds 2016 zijn er tevens een aantal 
vrouwen die gestopt zijn met hun werk in de prostitutie. Zij worden in een uitstaptraject begeleid 
door HVO. Opvallend is dat veel van deze vrouwen schulden hebben. In hun werk als prostituee 
worden zij als zelfstandig ondernemer aangezien, en hebben deze dames de verplichting aangifte 
omzetbelasting te doen. In de praktijk blijkt dit onwerkbaar voor deze doelgroep. 

2.9 Blijfgroep 
In 2016 is gestart met dedicated schuldhulpverleners voor de Blijfgroep, om een aanpak van schulden 
voor deze bijzonder kwetsbare doelgroep effectief en efficiënt te maken. Eind 2015 is de Blijfgroep 
Amsterdam in zijn geheel ondergebracht in een pand in Amsterdam West. Veelal betreft het vrouwen 
met een migratieachtergrond. Vaak is er sprake van een taalachterstand, soms LVB indicaties of een 
zeer lage opleiding. In alle gevallen is er sprake van geweldsproblematiek geweest waardoor veel 
cliënten niet in staat zijn zelfstandig praktische zaken aan te pakken. 

In 2016 zijn er 16 cliënten (14 vrouwen, 2 mannen) aangemeld via de Blijfgroep. In 2016 was het 
voornamelijk nog zoeken naar een ideale samenwerking. De begeleiders van Blijf groep en 
schuldhulpverlening hebben elkaar enkele keren gezien en wederzijds is voorlichting gegeven over de 
manier van werken. Door de veelheid aan problematiek van de cliënten is een snelle en langdurige 
oplossing van de schulden echter een moeizaam proces gebleken. 

2.10 Financiële inloop Blijfgroep 
Parallel aan de schuldhulpverlening bij de Blijfgroep is gestart met een financieel en juridisch 
spreekuur voor bewoners van de Blijfgroep. Twee sociaal raadslieden zijn wekelijks aanwezig op een 
vast moment in de week. Wij zien een bijzondere doelgroep met ingewikkelde problematiek, 
waarvoor meer tijd nodig is dan een reguliere vraag en een regulier spreekuur. vaak hebben 
bewoners niet de juiste inschrijving, inkomensgegevens of beschikken niet over de juiste papieren. 
Wij zien veel bewoners zonder geldige identiteitspapieren of verblijfsstatus. Veelal loopt er tegelijk 
met het opzetten van financiële zaken, een vreemdelingenzaak via de rechtbank. Deze groep 
bewoners is kwetsbaar, om deze reden hee~ de Blijfgroep verzocht om een inpandige faciliteit. Wij 
zijn sinds mei 2016 wekelijks een inloopmoment gestart, waarbij we 55 bezoekers hebben ontvangen. 
Vanaf september zijn ook vrijwilligers via Humanitas en De Regenbooggroep aangesloten. Door de 
ingewikkeldheid van de vragen van de bezoekers, wordt aan de medewerking van vrijwilligers geen 
vervolg gegeven in 2017. àuboi 
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2.11 Wegwijs in SHV 
De training WegWijs in Schuldhulp is begin 2016 opgezet onder stedelijke aanpak. Vanaf januari zijn 
er twee schuldhulpverleners getraind en gestart met het verzorgen van de training. Een derde 
schuldhulpverlener wordt sinds het najaar van 2016 opgeleid. Tijdens de (een of tweedaagse) 
scholing worden andere hulpverleners getraind over schuldhulpverlening. De training wordt als zeer 
waardevol gezien door de deelnemers. De training wordt gemiddeld beoordeeld met een 8,5. 
Opmerkingen die de deelnemers maken waren: "de training was boven verwachting", "de training 
was leerzaam en nuttig", "ik heb nu meer inzicht in het traject van schuldhulpverlening", "door de 
verschillende organisaties aan tafel, leer je ook van elkaar" In totaal zijn er in 30,5 trainingsdagen 
verzorgd voor hulpverleners. 

Daarnaast hebben wij in samenwerking met stadsdeel West, Wegwijs in SHV en de 
vrijwilligersacademie een training opgezet en gegeven voor sleutelfiguren in West. Ook deze 
trainingen met praktische tips voor de sleutelfiguren werd als bijzonder nuttig ervaren door de 
deelnemers. In totaal zijn hier 40 uur in geïnvesteerd. 

2.12 Buurtbudgetgesprekken 
Per 1 mei 2016 is begonnen met het verzorgen van buurtbudgetgesprekken in Amsterdam West. In 
totaal hebben er in 2016 112 gesprekken met buurtbewoners plaatsgevonden. Deze buurtbewoners 
zijn via verschillende wegen bij ons in beeld gekomen. Dit betreft veelal via Vroeg Eropaf, via de 
Financiële Salons, via diverse ketenpartners en zelfmelders aan de hand van een ontvangen flyer. 
Wij hebben in het begin van dit project extra geinvesteerd in het leggen van contacten met 
ketenpartners. Zo hebben we contact gehad met PuntP, HVO, Voedselbanken, enkele 
woningbouwverenigingen, Hudsonhof, Kolenkitkerk, De Wending, SIPI, Samenwonen Samenleven, 
Makelpunt Vertrouwenspersonen. Ook is getracht contact te leggen met Samen Doen, UWV en OKT, 
deze laatste drie krijgen in 2017 een vervolg. Als aandachtswijk hadden wij in 2016 de Kolenkit in Bos 
en Lommer: voor deze plek zijn we dan ook regelmatig aanwezig geweest bij diverse 
armoedebijeenkomsten. 

Verwezen Vroeg Financiële Netwerk Intern via 
Zelf melders 

Aanmelding 
door Eropaf Salons partners MADI via flyeren 
Aantal 

63 20 10 2 3 14 
gesprekken 

De buurtbudgetgesprekken richten zich voornamelijk op buurtbewoners die moeite hebben rond te 
komen met een laag inkomen. Of bewoners die door inkomensverlies in financiële problemen dreigen 
te komen. Onze dienstverlening is preventief en voornamelijk gericht op het opstellen van een 
budgetplan. Daarnaast is er oog voor het indiceren van gemeentelijke voorzieningen en 
inkomensreparatie. Ten slotte kijken we ook naar de sociale omstandigheden van buurtbewoners en 
verwijzen we vaak in overeenstemming met de buurtbewoner door naar passende hulp. Veel 
doorverwijzingen gaan bijvoorbeeld naar Stichting !Woon ·voor het indiceren van achterstallig 
onderhoud in de woning, of naar Sociaal Raadslieden ·voor een belastingaangifte. 

Bij de gesprekken viel op dat veel meerpersoonshuishoudens door de kostendelersnorm in financiële 
problemen zijn of dreigen te komen. Daarnaast zien we dat door de verrekening van toeslagen 
regelmatig financiële problemen ontstaan. En verder viel op dat veel buurtbewoners geen WA of 
inboedelverzekering hebben. Het risico op het krijgen van financiële problemen voor de groep zonder 
eigen financiële buffers is aanwezig. Een WA verzekering als toevoeging aan de gemeentelijke 
voorzieningen voor minima valt wellicht te onderzoeken. 
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Mevrouw heeft via een folder gezien dat de mogelijkheid bestaat voor een budgetgesprek. Mevrouw 
heeft altijd een goede baan gehad. Ze is door ziekte vanuit de WIA voor het eerst in 
in haar leven in de bijstand terecht gekomen. Omdat deze situatie nieuw voor haar is, heeft zij nooit 
eerder zo op haar geld hoeven letten. Samen met mevrouw is een budgetplan opgesteld. lijdens het 
budgetgesprek geven we mevrouw praktische tips over hoe te leven met weinig geld en hoe te 
reserveren. Daarnaast hebben we samen een aantal gemeentelijke voorzieningen aangevraagd. 
Waaronder kwijtschelding gemeentelijke belastingen, een gratis identiteitskaart en een gratis bezoek 
aan de dierenarts voor haar zieke kat. Mevrouw was zeer tevreden over onze dienstverlening en het 
budgetadviesgesprek voor haar een eye-opener. 

2.13 Budgetadviesgesprekken 
In 2016 hebben wij 309 gesprekken gevoerd. Deze gesprekken vonden plaats wanneer een cliënt zich 
wilde aanmelden voor schuldhulpverlening, maar waar in het eerste gesprek bleek dat de hulpvraag 
anders lag. Of wanneer de cliënt toch afzag van hulp. Na afloop van deze gesprekken vond er over 
het algemeen dus geen vervolghulp van schuldhulpverlening plaats. Intern hebben wij dit 
geregistreerd als Informatie & Advies (in het reguliere SDV dossier) en hier zijn de aantallen op 
gebaseerd. 

2.14 Individuele inkomenstoeslag - budgettraining 
Oiënten die met succes de budgettraining hebben doorlopen krijgen een extraatje. Het programma 
van de budgettraining werd in 2016 zo opgebouwd, dat na afloop van de vierde bijeenkomst er 
gezamenlij k boodschappen kon worden gegaan. Cliënten kregen een opdracht om zo dicht mogelijk 
bij de€ 20,- uit te komen. Dit om het prijsbewust van cliënten te vergroten. Veelal maakten cliënten 
er echt een sport van. Cliënten waren erg blij met hun extraatje. In totaal is met 215 cliënten 
boodschappen gedaan aanvullend op de budgettraining. Helaas krijgt deze vorm in 2017 geen 
vervolg. Zowel de cliënten als de medewerkers gaven aan dit te betreuren. 

2.15 Raad en Daad 
Raad en Daad is bedoeld als extra ondersteuning voor schuldhulpverleningscliënten. Raad en Daad is 
eind 2015 opgezet als extra ondersteuningsspreekuur. lijdens een spreekuur zijn er (assistent) 
schuldhulpverleners, stagiaires en vrijwilligers aanwezig om klanten van schuldhulpverlening te 
ondersteunen bij praktische zaken. Op drie momenten in de week kunnen klanten op afspraak langs 
komen met hulpvragen zoals het nabellen van schuldeisers, het opstellen van een schuldenoverzicht, 
het schrijven van een toelichting, het aanvragen van inkomensbeheer of het sorteren van de 
administratie. 

Dit project is vooral bedoeld voor cliënten die moeite hebben om zelfstandig zaken aan te pakken. 
Waar in het verleden de cliënten vaak gevraagd werd zelfstandig dingen op te pakken, merkten we 
dat sommige cliënten dat niet goed voor elkaar kregen. Via Raad en Daad bieden we meer 
stabilisatiemogelijkheden voor een groep cliënten. Na verloop van tijd krijgen deze cliënten 
voorbeelden hoe zaken op te pakken, en leren ze een en ander zelfstandig op te pakken. Bijvoorbeeld 
bij het nabellen van schuldeisers krijgt de cliënt advies over wat zij moeten vragen en zeggen. 
Hierdoor leren de cliënten hoe zij zaken moeten oppakken en wordt hun zelfvertrouwen en daarmee 
zelfredzaamheid vergroot. 
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Mevrouw had veel stress en durfde geen contact te leggen met l~aar schuldeisers. De eerste keer dat 
zij bij Raad en Daad kwam, heeft een vrijwilliger voor haar gebeld met een schuldeiser. Mevrouw 
kon zien en horen hoe zo'n gesprek verliep. De volgende schuldeiser die gebeld moest worden, deed 
mevrouw zelf. Die eerste keer dat zij het zelf deed vond zij erg ongemakkelijk. De vrijwilliger hielp 
haar bij het gesprek. In latere contacten werd mevrouw steeds zelfverzekerder. Zij kreeg veel 
vertrouwen in zichzelf en was uiteindelijk erg trots dat zij deze stap had gezet. Hierdoor werd zij ook 
steeds gemotiveerder om vervolgstappen te zetten in het proces voor een aanvraag naar de 
Kredietbank. Voor de schuldhulpverlener van deze klant was dit een erg groot voordeel. Het traject 
verloopt erg soepel en er is hierdoor minder risico op uitval. 
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3. (Vroeg) Eropaf 
Het Outreachend Team heeft in 2016 met een aantal uitdagingen te maken gekregen, dit heeft een 
negatieve invloed gehad op de bereikpercentages. Daarnaast is het aantal meldingen in de breedte 
gedaald. De pilot 'geregelde betalingen' is gestart en er zijn ontwikkelingen op gebied van de 
'ontruiminglijsten/boedelbeheer'. De samenwerking met deurwaarders en woningbouwverenigingen 
is, net als voorgaande jaren, zeer goed. De investering om elkaar eens/periodiek te ontmoeten en de 
samenwerking te bespreken is zeer de moeite waard. 

3.1 Bereikcijfers en productieresultaten 

Tabel,· resultaten van (Vroeg) Eropaf 2016 
Vroeg 

Vroeg 
Vroeg Vroeg Vroeg 

Eropaf 
Eropaf 

Resultaat 
Eropaf 

Eropaf Eropaf Eropaf 
Zilveren 

Zilveren 
huur Kruis 

huur Energie DGBA 
Ach mea 

Kruis 

E.I 
Ach mea 

Bereikt 58 189 75 44 9 251 
Niet bereikt 22 107 114 78 1 300 

Nog geen actie 43 32 25 9 0 102 
Totaal 123 328 214 131 10 653 

Percentage 
730/o 64% 400/o 360/o 900/o 460/o 

bereik 

Tabel; declaraties {Vroeg) Eropaf 2016 

Maand Declaraties(€) 

Januari 30.115 
Februari 29.930 
Maart 19.840 
April 28.576 
Mei 18.387 
Juni 10.147 
Juli 25.506 

Augustus 22.386 
September 18.670 

Oktober 18.621 
November 27.188 
December 21.535 

Totaal 270.906 

In 2016 zijn er minder meldingen geweest dan in 2015. In totaal waren er 1682 meldingen in 2015 
en 1459 in 2016. Eropaf huur en vroeg eropaf zilveren kruis zijn gelijk gebleven, de meldingen van 
vroeg eropaf huur, energie en DBGA zijn alle drie flink gedaald. De daling bij de vroeg eropaf huur 
wordt deels verklaard door het starten van het project 'geregelde betalingen'. 
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Daarnaast zijn de bereikcijfers bij Eropaf, vroeg eropaf energie, OBGA en Zilveren kruis hetzelfde 
gebleven, bij Vroeg eropaf huur en energie zijn de bereikcijfers gedaald. De norm percentages van 
vroeg eropaf worden niet gehaald. Aan het eind van 2016 heeft het team met elkaar een brainstorm 
sessie gehouden over de mogelijke oorzaken van het lage bereik en de mogelijke nieuwe of andere 
werkwijze om het bereik te verhogen. Tevens is er stedelijke toenadering gezocht om met alle MaDi's 
de werkwijzen te delen om zodoende van elkaar te leren en de stedelijke bereikcijfers hoger te 
krijgen. Deels doordat het team niet het gehele jaar operationeel was, zijn er in de werkwijze wat 
aanpassingen geweest. Dit kwam met name tot uitdrukking bij het enkelvoudig huisbezoek (bij geen 
bereik) en minder belpogingen bij geen bereik. Door maatregelen eind 2016 is het team weer volledig 
(zo is er bijvoorbeeld een administratieve ondersteuning toegevoegd) en zullen het aantal bereik 
pogingen weer geïntensiveerd worden. 

3.2 Trends en signalen 

3.2.1 Boedelbeheer 
In het laatste kwartaal van 2016 zijn via boedelbeheer meldingen gedaan in RIS. De bedoeling was 
dat ontruimingen eerder in beeld kwamen dan wanneer ze via de lijst van het meldpunt zorg en 
woonoverlast binnen kwamen. Ook zouden via deze weg alle meldingen in beeld komen die anders 
ook niet door Woningcorporaties gedaan werden. Het is gebleken dat dit weinig effect heeft gehad. 
Meldingen kwamen alsnog laat of helemaal niet. Ook waren er veel dubbele meldingen, omdat 
'normale' Eropaf meldingen gedaan waren door de Woningcorporaties/deurwaarder. Tevens waren 
er nog steeds meldingen waar er sprake was van onrechtmatige bewoning, bedrijfspand, 
parkeergarage, overlast etc. Dit zijn meldingen geregistreerd als niet bereikt. Dit heeft een negatief 
effect gehad op de percentages van de bereikcijfers. 

3.2.2 Zilveren Kruis Achmea 
Er zijn meer Zilveren Kruis Achmea meldingen gedaan dan de jaren ervoor. Een signaal is dat veel 
mensen contact opnemen en aangeven dat het niet klopt of dat zij wantrouwend zijn. ABC Alliantie 
heeft veel te maken gehad met bewoners die lieten merken dat zij er niet van gediend waren om zo 
maar gecontacteerd te worden met een hulpaanbod. Wij hebben zelfs te maken gehad met een 
aantal dreigementen. 

3.2.3 (Vroeg) Eropaf Huur 
Er zijn minder huur meldingen gedaan. Het vermoeden is dat dit door de geregelde betaling via de 
gemeente Amsterdam komt. Tevens wordt opgemerkt dat nog steeds Eropaf meldingen worden 
gedaan zonder dat er eerst een Vroeg Eropaf melding is gedaan. 

3.2.4 Foutieve meldingen 
Bij DBGA meldingen is het opgevallen dat veel mensen niet meer op het adres wonen. Bij Zilveren 
Kruis Achmea zijn er ook vele foutieve meldingen. Dat betekend dat mensen ook niet meer op het 
adres wonen, zijn overleden of geen achterstand hebben. Ook zijn er meldingen met een postadres. 
Daarnaast is het opgevallen met Zilveren Kruis Achmea meldingen dat veel bewoners bellen om te 
laten weten dat zij zelf al een regeling hebben getroffen en geen hulp wensen. 

3.2.5 Recidivisten 
Het valt ABC Alliantie op dat veel mensen voor een tweede keer in beeld komen. Er zijn dan opnieuw 
achterstanden bij de huur, energie of ziektekosten. Om recidive te voorkomen is het belangrijk om 
nazorg aan te bieden en hierbij aandacht te besteden aan het aanvragen van voorzieningen en 
toeslagen, het maken van een budgetplaatje en het aanbieden van flankerende hulpverleei'H'bois 
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Samenwerking met deurwaarders en woningbouwverenigingen 
De samenwerking met de Woningcorporaties en deurwaarders gaat goed. De lijntjes zijn kort en er 
wordt snel op elkaar gereageerd. Sommige deurwaarders brengen de medewerkers van de ABC 
Alliantie op de hoogte als een regeling niet wordt nagekomen. 
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4. Sociaal Raadslieden 
De Sociaal Raadslieden werken nauw samen met medewerkers van schuldhulpverlening en met 
medewerkers vanuit de wijkteams om een brede groep bewoners te kunnen helpen. 
Sociaal Raadslieden werken zowel preventief als curatief. Preventief door signalen te ondervangen 
voordat het echt een probleem wordt. Curatief door te interveniëren bij ontstane problemen. 
Op hoofdlijnen onderscheiden we de volgende diensten van de Sociaal Raadslieden: 
- Eenmalige dienstverlening 
- Kortdurende dienstverlening 
- Inkomensreparatie 
- Financieel salon 
- Grip op je Geld salon 
- Voorlichting en advies en groepsbijeenkomsten 

Intern zijn de onderdelen van voorlichting en advies en het aanbieden van collectieve hulp 
ondergebracht bij de teams in de wijken. Een toelichting op de inzet bij de Financieel salons en Grip 
op je Geld salon staat in de volgende hoofdstukken. 

4.1 Cijfers 

Tabel; Realisatie Sociaal Raadslieden 
Type 

Uurtarief Kosten 
Aantal Aantal uren Totale kosten 

dienstverlening Diensten besteed (€) 

Eenmalige 
70,52 53 1446 1085 76.479 

dienstverlening 
Kortdurende 

78,54 216 2126 5972 459.184 
dienstverlening 

Inkomensreparatie 78,54 236 1071 3213 252.349 
Totaal 4643 10.270 788.012 

Sociaal raadslieden worden regelmatig geraadpleegd voor advies. Dit is dan ook een van de 
kerntaken. In 2016 hebben er 1446 consulten plaatsgevonden: dit betekent dat de Sociaal 
Raadslieden een cliënt op weg helpen door aan te geven hoe een probleem kan worden opgelost. 
Dit gebeurt bij bewoners die met een relatief eenvoudige vraag komen, en waarbij de inschatting is 
dat deze bewoners er zelfstandig weer uit kunnen komen. Hiermee zetten de Sociaal Raadslieden een 
middel In om de zelfredzaamheid van de bewoners te bevorderen door het bieden van eenmalige 
dienstverlenl ng. 

In andere gevallen waameer de problemen te groot zijn en/of de zelfredzaamheid van de cliënt laag 
is, gaan sociaal raadslieden een traject aan waarbij in meerdere contacten stappen gezet worden om 
het probleem te verhelpen (kortdurende hulp). In 2016 zijn er 2126 van deze trajecten uitgevoerd. In 
2015 waren dat er 2363. De meeste vragen van clienten kwamen voor op het gebied van sociale 
zekerheidsrecht, arbeidsrecht, consumentenrecht, vreemdelingenrecht, belastingen en huisvesting. 

Daarnaast bieden Sociaal Raadslieden voor iedere cliënt die is aangemeld bij schuldhulpverlening een 
inkomensreparatie. Dit houdt in dat het inkomen van iedere cliënt wordt gecontroleerd op juistheid: 
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ontvangt iemand de uitkering en toeslagen waar hij/zij recht op heeft, kloppen de gegevens met de 
situatie waarin de cliënt zich momenteel verkeert, zijn er situaties waarin er actie ondernomen moet 
worden, is de beslagvrije voet juist gehanteerd? 
Dit traject is belangrijk zodat de cliënt kan rondkomen van zijn inkomen en geen nieuwe schulden 
hoeft te maken. Mede door de effectieve en snelle inzet van dit aanbod, zien wij een 
effectiviteitswinst in het schuldhulpverleningstraject. In 2016 zijn er 1071 trajecten afgerond. In 2015 
waren dat er 960. 

4.2 Trends en signalen 
Om alle werkzaamheden goed uit te kunnen voeren en om op de hoogte te blijven van alle huidige 
ontwikkelingen, hebben Sociaal Raadslieden regelmatig contact met (overheids)instanties, 
schuldeisers, bewindvoerders en betrokken hulpverleners. 

4.2.1 Belastingen 
In 2016 werd vooral het contact met de Belastingdienst steeds intensiever. Er hebben meerdere 
overleggen plaats gevonden met medewerkers van de afdeling Landelijk Incasso Centrum (UC) en de 
afdeling Toeslagen. Een aantal collega's hebben tevens deelgenomen aan de intermediairsdagen van 
de Belastingdienst. 

De Toeslagen zijn voor gezinnen met een laag inkomen een belangrijk onderdeel van het inkomen. 
Het missen van (deel van) de toeslagen levert direct financiële problemen op. Zonder de toeslagen is 
er in principe geen sociaal minimum voor de doelgroep. Dit is een lastig onderdeel binnen het werk 
van de Sociaal Raadslieden en vergt veel uitzoekwerk. 

Wat opvalt is dat met betrekking tot belastingen het begrip toeslag- en fiscaalpartner ingewikkeld 
blijft en steeds meer verwarring oproept. Veel clienten begrijpen de termen en het onderscheid niet. 
Daarnaast blijkt regelmatig dat afdeling Toeslagen veel later (soms maanden later) pas tot een 
conclusie komt dat er sprake is van een toeslagpartner. Dit leidt regelmatig tot terugvorderingen met 
terugwerkende kracht. 

Tevens geven de diverse terugbetalingen aan de belastingdienst zeer regelmatig extra problemen. De 
terugbetaling van rijksbelastingen en toeslagen gaat vaak niet gelijk op, waardoor clienten zich 
geconfronteerd zien met opeenvolgende invorderingen die zij qua betalingscapaciteit niet kunnen 
nakomen. 
Met name de volgende twee groepen hebben hier veel problemen mee: 

De alleenstaande ouders 
De gehuwden, die als alleenstaande ouders moeten wonen (door bijv. een partner in het 
buitenland) 

Een alleenstaande moeder heeft wegens een scheiding tijdelijk een kamer gehuurd bij een 
particuliere verhuurder. Zij is ten onrechte door de Belastingdienst als partner aangemerkt van 
iemand die eerder in de kamer heeft gewoond en nog ingeschreven stond. Hierdoor heeft zij 
maandenlang minder toeslagen ontvangen. Deze mevrouw heeft door alle emotionele problemen 
geen zicht op haar financiën en weet niet waarom ze minder toeslagen krijgt. 
De Sociaal Raadsvrouw heeft stapsgewijs met de cliënt de toeslagbeschikkingen nagekeken, 
uitgezocht wat er aan de hand is en bezwaarschriften opgesteld naar de Belastingdienst. 
De toeslagen worden uiteindelljk met terugwerkende kracht hersteld en mevrouw kan met het geld 
de gemaakte schulden aflossen en hoeft in de toekomst geen nieuwe schulden te maken. 
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Omdat de Sociaal Raadslieden zoveel problemen zagen en zien met betrekking tot de Belastingdienst, 
is er een training ontwikkeld over belastingzaken. Deze training is bedoeld voor collega-hulpverleners 
die minder met deze zaken te maken hebben en voor vrijwilligers. Omdat we er veel waarde aan 
hechten dat er voldoende basiskennis aanwezig is bij degenen die vanuit ABC-West de helpende hand 
bieden bij het doen van belastingaangifte, hebben Sociaal Raadslieden daarvoor een training 
ontwikkeld en gegeven in 2016 aan 24 deelnemers. Het betrof een basis- en een gevorderde cursus. 
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5. Financieel salon 
In iedere wijk in Amsterdam West is er ln 2016 wekelijks minimaal één Financieel Salon gehouden. 
De uitvoering vindt plaats onder leiding van Sociaal Raadslieden. De Financieel salon is bedoeld als 
een laagdrempelige inloop voor bewoners van stadsdeel West waar zij terecht kunnen met allerhande 
financiële vragen. 

Wekelijks vinden er zes Financieel salons plaats, verspreid over de verschillende wijken. 
Sinds de (hernieuwde) start van Financieel Salons in 2014, weten cliënten en verwijzers de salons 
goed te vinden. Vanaf september zagen de Sociaal Raadslieden op meerdere plekken een enorme 
toeloop van cliënten. De hulpvragen liepen uiteen: van vragen over voorzieningen, schulden, klachten 
over bijv. woningbouwverenigingen, nutsbedrijven of werkgevers en belastingen. 

Tevens wisten veel ketenpartners de salon goed te vinden door hun cliënten door te verwijzen naar 
de salon. Doorverwijzingen vonden met name plaats vanuit de wijk, bijvoorbeeld door 
maatschappelijk werkers, artsen en bewindvoerders. 

5.1 Cijfers 

Tabel; Realisatie Financieel Salon 2016 

Uurtarief Tarief Deelnemers 
Deelnemers 

Locatie 
(€) 

Uitvoeringen Uren 
(€} 

per salon 
{gemiddeld} 

Bos&Lommer 

Bos& 
77 101 12 93.324 1633 16 

Lommerplein 
Mansveltschool 77 55 12 50.820 903 16 

Westerpark 

Koperen 
77 4B 12 44.352 688 14 

Knoop 
Horizon 77 51 12 47.124 658 13 

Baarsjes/Oud-
West 

Tagerijn 77 51 12 47.124 759 15 
Totaal 306 12 282.744 4641 15 

Exact conform prognose zijn in 2016 306 salons uitgevoerd. Zoals is bovengenoemd schema te zien 
is, hebben de meeste financieel salons plaatsgevonden in Bos en Lommer. Hier bleek tevens de vraag 
het hoogste door het hoogste gemiddelde aantal deelnemers. 
Tijdens de salons zijn er twee Sociaal Raadslieden aanwezig voor de coördinatie, voor inhoudelijke 
vragen en om de vrijwilligers te begeleiden en ondersteunen. Gemiddeld zijn er 5 vrijwilligers per 
salon aanwezig om de hulpvragen van de cliënten op te pakken en waar mogelijk zelfstandig af te 
handelen. In totaal zijn er 4641 hulpvragen beantwoord. In 2015 waren dat er nog 3647. ln het 
volgende hoofdstuk is te zien hoe deze aantallen zich verhouden tot het bezoek aan de Grip op je 
Geld salons in Oud-West en Westerpark. 

5.2 Trends en signalen 
Veel bezoekers kwamen langs met vragen over rijksbelastingen, toeslagen, betalingsregelingen. Ook 
vragen over inkomen of administratie komen veelvuldig voor. Tevens waren er regelmatiag vra~en • 
over specifieke onderwerpen zoals de witgoedregeling en ziektekostenverzekering. U bOlS" 
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Vooral na de zomer zagen de sociaal raadslieden bij verschillende salons een grote toeloop van 
bezoekers. Alhoewel de medewerkers en vrijwilligers twee uur klaar staan voor de bezoekers, kon het 
gebeuren dat binnen twee uur lang niet alle bezoekers hun vraag beantwoord konden zien. Vaak 
probeerden de Sociaal Raadslieden en balie ter plekke een passend alternatief voor de bezoekers te 
vinden. Over heel 2016 zijn er meer bezoekers geweest dan in 2015. Deze stijgende bezoekers 
aantallen houden de sociaal raadslieden scherp in de gaten, zodat indien nodig hierop kan worden 
geanticipeerd. 

Veel mensen kwamen met vragen omtrent de witgoedregeling naar de financieel salon. De Sociaal 
Raadslieden constateerden dat lang niet iedereen recht had op deze voorziening, al is het erg goed 
dat deze voorziening juist onder de aandacht is gekomen van de burgers. Vaak bleek het compleet 
genereren van een overzicht van inkomsten en uitgaven niet haalbaar tijdens de salon doordat 
bezoekers niet alle benodigde stukken bij zich hadden. Inmiddels worden hiervoor 
budgetadviesgesprekken ingezet. 

Aan de eind van het jaar waren er veel bewoners met vragen over de zorgverzekering. In 
samenwerking met wijkzorg is hiervoor een groepsaanbod ontwikkeld. Vaak blijkt echter dat 
bewoners het laatst mogelijke moment kiezen om een vraag hierover te stellen. Het kostte in de 
salons dan ook veel tijd om met bewoners mee te kijken naar de verschillende zorgverzekeringen. 
Een specifiek advies geven over een bepaalde verzekeringsmaatschappij zien de sociaal raadslieden 
echter niet primair als hun taak. 

In Westerpark, primair in de Koperen Knoop, zagen we ondanks het diverse en veelvuldige aanbod 
van spreekuren, toch een forse toeloop naar de Financieel salons. Hier zagen de Sociaal raadslieden 
dan ook veel complexe vragen in plaats van relatief eenvoudige vragen. Tevens was de GGZ 
doelgroep hier extra aanwezig: deze doegroep vraagt net wat meer tijd en aandacht. 

NRC 16 december 2016: Met de tv-serie Schuldig in het achterhoofd, en het kabinetsvoorstel van 
deze week om schuldenaren te beschermen, gaan we naar Bos en Lommer in Amsterdam. Daar 
kampt ruwweg een kwart van de bewoners met schulden - rond het stedelijk gemiddelde. 
Donderdagochtend is er een 'financiële salon' van welzijnsorganisatie ABC Alliantie. Bij de balie 
staan tientallen mensen in donkere winterjassen. Ze hebben plastic tasjes bij zich en 
dubbelgevouwen enveloppen vol rekeningen, aanslagen, aanmaningen. 
Er staat één witte man tussen die advies nodig heeft om bezwaar te maken tegen de korting op 
zijn AOW, er zit één witte mevrouw met haar zoon te wachten. De rest bevestigt wat wethouder 
Arjan Vliegenthart altijd zegt: armoede heeft een kleur in de stad. 
In de salon zelf, een zaaltje met zes bureaus, buigen medewerkers en vrijwilligers zich over de 
paperassen. Een Egyptische Nederlander blijft zijn rekeningen maar op stapeltjes sorteren. "Bijna 
alles gaat weg." Hij is 23 jaar slager geweest bij een groothandel. In 2011 is hij ontslagen, deed 
hij zijn Citroën AX weg en sindsdien leven ze met zijn zessen (het jongste kind is net geboren) 
van 1.300 euro per maand, plus toeslagen voor zorg, huur en kinderen. 
Hij laat een rekening van de Belastingdienst zien: 380 euro te betalen vóór 31 december. Hij 
snapt het niet. Hij had een regeling getroffen voor geld dat zijn vrouw ten onrechte had 
gekregen, 22 euro per maand betaalt hij af. 
De vrijwilliger belt de Belastingdienst en hoort dat die aflossing eigenlijk 63 euro per maand te 
laag was. Nu komt er een nieuwe betalingsregeling. En dan zijn er nog de rekeningen van Menzis, 
school, tandarts. Hij heeft nog vijftig euro: "Daar moet ik tot 26 december van eten." De 
vrijwilliger, bemoedigend: "De uitkering komt vóór Kerst, hoor." . 
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In oktober van 2016 zijn er interviews afgenomen met een aantal veelgebruikers van de salons. In 
onderstaande tabel staan de uitkomsten per gebied. In totaal zijn er 11 bezoekers gesproken. Deze 
11 bezoekers komen vaak wekelijks naar de inlopen, steeds met een andere vraag. 

Tabel; Bevindingen vee/gebruikers Financieel Salon 2016 

Onderdeel 
Bos& 

Baarsjes 
Oud- Wester-

Totaal O/o 
Lommer West park 

Aantal diënten gesproken 3 3 3 2 11 100 
Hoeveel bezoeken per week 

2 2 1 1 1,5 
gemiddeld 

Reden van frequent bezoek 
Vertrouwen in hulpverlening/geen 

3 3 2 1 9 82 
vertrouwen in netwerk 

Taalachterstand/analfabeet 3 3 1 0 7 64 

Moeite met leren 3 1 0 0 4 36 

Gevolgen van bezoek 
Administratie verbeterd 3 3 3 2 11 100 

Financiële situatie verbeterd 2 2 2 2 8 73 

Herkennen termen als 
3 2 2 1 8 73 

'herinnering'1 'aanmaning' 
Leren bellen met instanties 2 2 2 2 8 73 

Verbeterpunten 
Meer privacy: in aparte kamer 

3 3 1 1 8 73 
hulp ontvangen 

Tevreden over Financieel 
3 3 3 2 11 100 

Salon 

Opvallend te noemen is de uitkomst dat de meeste frequente bezoekers van de financiële inlopen dat 
niet perse doen uit een gebrek aan netwerk. Veel bezoekers gaven aan wel over een netwerk te 
beschikken, maar voor zaken die over geld, belastingen en administratie gaan, veel liever hulp van 
een professional inroepen. Dit omdat ze dan meer vertrouwen hebben in de uitkomst. Het feit dat er 
in alle salons ook hulp door vrijwilligers wordt geboden, baarde een aantal bezoekers dan ook wel 
zorgen. Ze ondervonden daar echter geen last van, zolang deze vrijwilliger goed werd aangestuurd 
en begeleid door een professional. 
Intern proberen de sociaal raadslieden te allen tljde veelvuldig bezoekers ook te motiveren voor een 
alternatief aanbod: veel bezoekers geven echter aan tevreden te zijn met een laagdrempelige 
financiële inloop en geven aan dat dat is wat ze zoeken. 

Als verbeterpunt noemden bijna alle bezoekers privacy. Enkele bezoekers gaan vaak naar een salon 
verder van hun huis, in de hoop geen bekenden tegen te komen. De meeste bezoekers lijken de 
voorkeur te geven aan één op één hulp in een aparte ruimte. In 2017 zullen we de mogelijkheden 
onderzoeken. 

Ondanks dat veel bezoekers regelmatig blijven terugkomen, geeft een grote meerderheid aan 
positieve gevolgen te ondervinden van de regelmatige bezoekjes. Zo heeft 100% de indr'{5-ff [fê j S 
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administratie fl ink verbeterd is, en vindt een overgroot deel meer stabiliteit op het gebied van 
financiën. 

Geconcludeerd kan worden dat een laagdrempelige financiële inloop ruimschoots voorziet in een 
behoefte van de buurt. 

<lubo1s - co 
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6. Grip op je Geld 
De inloop Grip op je geld is een stedelijke samenwerking voor een laagdrempelig inloop voor 
bewoners. Deze samenwerking gebeurt tussen de maatschappelijke diensten, MEE Amstel en Zaan, 
De Regenboog Groep en Humanitas. De inloop is een initiatief waarbij op structurele basis 
professionele en informele zorg samenwerken. Door de samenwerking worden o.a. bewoners met 
een beperking bereikt en kan er passende ondersteuning worden geboden aan deze doelgroep. 
lijdens de inloop zijn naast professionals ook vrijwilligers aanwezig die bewoners ondersteunen. 

In 2016 zijn in samenwerking met MEE Amstel en Zaan, De Regenbooggroep, Humanitas twee Grip 
op je Geld salons uitgevoerd in Amsterdam West. De salon in Oud-West, in De Havelaar, heeft het 
gehele jaar gedraaid. Vanaf april is de inloop in Westerpark, in de Horizon, hieraan toegevoegd. 
Vanaf april vonden beide inlopen wekelijks plaats gedurende 2 uur in de week. Tijdens de inloop 
konden bewoners zonder afspraak binnenlopen en gebruik maken van het aanbod, o.a. door gebruik 
van telefoon, computer en printer. 

6.1 Cijfers 

Tabel; Realisatie Grip op je Geld 2016 

Locatie 
Uurtarief 

Uitvoeringen Uren Tarief(€} Deelnemers 
Deelnemers 

{€) (gemiddeld) 
Havelaar 78,54 50 5,52 21.671 728 14,56 

Horizon 78,54 38 4,61 13.757 209 5,5 
Totaal 88 35.428 937 10,65 

In 2016 zijn er 50 inlopen Grip op je Geld uitgevoerd in de Havelaar. Het bereik per inloop was een 
kleine 15 deelnemers per openstelling, dit is een stuk meer dan het ingeschatte bereik van 12 
deelnemers. In totaal hebben wij 728 bewoners bereikt. 

Vanaf april zijn er 38 inlopen Grip op je Geld uitgevoerd in de Horizon. Het bereik per inloop lag wat 
lager, gemiddeld 5,5 bezoeker per openstelling. In totaal zijn er 209 bezoekers bereikt. Deels is dit te 
verklaren doordat het een nieuwe inloop is, daar is altijd wat opstarttijd mee gemoeid. Daarnaast zijn 
er relatief veel andere inlopen in Westerpark. 

6.1.2 De Havelaar 
De inloop in de Havelaar is in 2014 gestart. Vanaf het begin wisten veel bewoners de weg te vinden 
naar deze inlopen, en tot op heden is dit nog het gevat. In 2016 zijn hebben er 50 inlopen 
plaatsgevonden, waar 728 deelnemers zijn geweest. 



Eindverantwoording 2016 -Aanvraag tot vaststelling subsidie 

180 
160 
140 - 127 
120 .. 
100 . 
80 -
60 
40 -
20 

0 

80 

50 

Hulpvragen 

167 

80 
56 

34 
14 

102 

64 

30 38 

Veruit de meeste vragen van bezoekers hadden betrekking op rijksbelastingen en toeslagen. Dit is 
een trend die ook bij andere financiële inlopen wordt teruggezien. Dit blijkt keer op keer een 
ingewikkeld onderwerp voor bezoekers waar dan ook veel hulp voor nodig is. 

Een relatief kleiner percentage is doorverwezen voor hulpverlening elders. Dit betekent dat veel 
hulpvragen tijdens de inloop konden worden opgelost. 
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6.1.3 De Horizon 
Op verzoek van stadsdeel West is vanaf april gestart met een Grip op je Geld salon in de Horizon op 
woensdagochtend. Dit betrof een samenwerking tussen ABC Alliantie, MEE Amstel en Zaan, 
Humanitas, De Regenbooggroep en ook team ED sloot aan bij deze inloop. Daarnaast werd de dag en 
tijdstip bewust gekozen vanwege het feit dat een klantmanager van WPI team Activering aanwezig 
was op dit moment. WPI besloot samen met ABC Alliantie team buurtontwikkeling een extra aanbod 
te doen een cliënten met een GGZ indicatie. Tegelijk een Grip op je Geld inloop leek een prachtig 
moment om voor deze doelgroep een aanbod te doen. 
Vanaf april hebben er 38 inlopen plaatsgevonden. In totaal zijn er 209 bezoekers geweest. Vanwege 
het feit dat er in Westerpark al een heel aantal andere inlopen zijn, is dit niet een heel hoog 
gemiddelde. 
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Veruit de meeste bezoekers bleken vragen te hebben over Rijksbelastingen en toeslagen. Daarnaast 
kwamen administratieve- en inkomensvragen veel voor. Ook tijdens deze inlopen zagen we geen 
opvallend andere cliënten dan bij andere inlopen, ook niet vanuit het feit dat WPI bijzondere cliënten 
uitnodigde op dit tijdstip. Je zou kunnen stellen dat de bezoekers veelal gedreven worden door het 
feit dat er geografisch gezien een inloop in de buurt is op een tijdstip dat hen schikt. 

6.2 Samenwerking 
Alhoewel de inloop Grip op je Geld, een financiële inloop voor bijzondere doelgroepen, in eerste 
instantie opgericht om een bijzondere doelgroep te bedienen, zien wij dat in de uitwerking niet geheel 
naar voren komen. We zien veel inzet van alle partijen. De bewoners die de weg naar deze inloop 
vinden, zijn echter eerder geografisch ingegeven dan dat het een bijzondere doelgroep betreft. Wat 
dat betreft wijkt de inzet van Grip op je Geld niet af van een andere financiële inloop. 

Vanuit ABC Alliantie is er een vaste Sociaal Raadsvrouw/man aanwezig geweest bij de inlopen. Ook 
vanuit stichting MEE is er een Sociaal Raadsvrouw aanwezig. Vanuit Humanitas en De 
Regenbooggroep zijn er wekelijks veelal dezelfde vrijwilligers aanwezig. 

Vanwege de hoeveelheid bezoekers per inloop, zien we dat een bezetting van twee professio~-aJs.l r · . 
zeker geen overbodige luxe is. De inhoudelijke vraag beantwoording, coördinatie, doorverwij~p,M«.((~! S 
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inplannen van vervolghulp hoort bij professionals. Alhoewel de meeste vrijwilligers goed in staat zijn 
zelfstandig te werken, zijn veel hulpvragefl van dien aard dat een blîk of hulp van een professional 
noodzakelijk Is. Het begeleiden van bewoners bij administratieve zaken is juist een taak die veelal 
vrijwilligers geheel zelfstandig kunnen uitvoeren. 

Tijdens de nabespreking worden alle zaken inhoudelijk kort doorgenomen. Hier bleek bijvoorbeeld dat 
een van de vrijwilligers zelf een bezwaarschrift voor een cliënt schreef, terwijl naar de mening van de 
twee Sociaal Raadslieden dat een taak is die niet door een vrijwilliger en niet in een inloop thuishoort. 
Dergelijke zaken komen aan de orde en zijn prettig om met elkaar door te spreken. 

6.3 Toekomst 
Vanwege het Idee dat de Grip op je Geld inlopen op vrijwel dezelfde manier werken als de reguliere 
financiële inlopen, en dat via de huidige werkwijze de bijzondere doelgroepen weinig wordt bereikt, 
voeren we In 2017 gesprekken over de vorm en inhoud. Een bezetting van twee professionals, 
aangevuld met vrijwilligers, is een uitstekende constructie voor het aanbieden van een financiële 
inloop. Hoe de bijzondere doelgroepen nog beter bereikt kunnen worden en of de expertise van 
bijzondere doelgroepen op dezelfde wijze ingezet zou moeten worden, is een gezamenlijk 
bespreekpunt. 2017 gebruiken we gezamenlijk als tussenjaar om te komen tot een eenduidige 
naamstelllng en werkwijze. Eind 2017 verwachten we de gezamenlijke plannen te presenteren. 

duboi~ ~ ·o 
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7. Wie is wie 

7.1 Teamverdeling 
Het multidisciplinair team Schulddientsverlening bestond in het jaar 2016 uit zesenveertig 
medewerkers en één teamleider. Ook hebben we vijf stagiaires begeleid; dit werd gedaan door zes 
medewerkers. De groep medewerkers was als volgt onderverdeeld: 

Verdeling medewerkers 
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De teamleider werd ondersteund door een projectleider Schuldhulpverlening & Outreachend Team en 
een projectleider Innovatie & Projecten voor kwetsbare doelgroepen. Deze taakverdeling bleek 
succesvol in 2015, met name doordat op deze manier de juiste aandacht, inhoudelijke en functionele 
aansturing aan de medewerkers geboden kon worden. Dankzij een Intensieve samenwerking in 2016, 
is deze lijn op positieve wijze doorgezet en zal deze behouden worden in 2017. 

De Schuldhulpverleners houden zich bezig met de begeleiding van cliënten in het schuldhulptraject, 
outreachend werken en het voeren van budgetadviesgesprekken op locaties. De Sociaal Raadslieden 
werken ten behoeve van schuldencliënten voor Inkomensreparatie en in de wijken voor schuldvragen. 
De locatieassistenten ontvangen mensen bij de balie en zijn met hun klantvriendelijke uitstraling het 
visitekaartje van de locatie Bos & Lommerplein. 

In 2017 zullen we er qua personeelsbeleid rekening mee houden om ervaringsdeskundigen aan te 
nemen. Tot slot zal er in 2017 een PR en Communicatiemedewerker en een Aandachtsfunctionaris 
Huiselijk Geweld worden aangesteld binnen ABC Alliantie. 
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7.1.2 Leeftijdsopbouw 
Er is een mooie spreiding van leeftijden te zien binnen het Multidisciplinair Schulddienstverlening 
team van ABC Alliantie. De medewerkers zijn onder te verdelen in vier leeftijdsgroepen tussen de 
achttien jaar en vijfenvijftig plus. De grootste groep medewerkers is tussen de zesentwintig en 
veertig jaar. Hieronder de gehele verdeling: 

Verdeling leeftijd 
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7.1.3 Man/vrouw 
Het is duidelijk dat er één groep sterk vertegenwoordigd is binnen het Schulddienstverlening team 
ABC Alliantie: de vrouwen. 83% van het team bestaat uit vrouwen. Dit zijn er achtendertig in totaal, 
tegenover acht mannen. 
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7.2 Gelukkig zijn op het werk 
Binnen ons team staat "gelukkig zijn op het werk" hoog in het vaandel. Wij monitoren dan ook de 
balans tussen werk en onze persoonlijke doelen/wensen op regelmatige basis. Met onze vrijwilligers 
doen wij dit zowel op de formele wijze middels periodieke evaluatiegesprekken, maar ook op een 
informele manier via geplande of spontane groepsgesprekken en individuele gespreken op de 
werkvloer. Onze vrijwilligers zijn een volwaardig onderdeel van Team Schulddienstverlening: 
deelname aan onze eindejaarsborrel/ eindejaarsgeschenk is voor ons dan ook vanzelfsprekend. Het 
gevoel van een hecht team, wordt niet alleen door de professionals van ons team onderschreven, 
maar ook door onze vrijwilligers. Als Team Schulddienstverlening vinden wij het belangrijk om bij te 
dragen aan de maatschappelijke participatie en de persoonlijke ontwikkeling van onze vrijwilligers. 
Het doet ons dan ook goed wanneer onze vrijwilligers hun persoonlijke doelen weten te bereiken door 
middel van vrijwilligerswerk binnen ons team. 

Onderstaand bericht ontvingen wij van één van onze vrijwilligers. lïtia Ashruf biedt ondersteuning 
aan buurtbewoners bij verschillende financieel/administratieve hulpvragen tijdens de spreekuren 
Financieel Salon en Raad&Daad op het Bos en Lommerplein. 

Titia Ashruf, vrijwilligster: 'Soms als je een bedrijf/organisatie binnenloopt, en je kijkt om je heen, 
dan is er geen kip te bekennen. Het is er dan ook stil, de enige persoon die er is, is de 
receptionist(e). De stilte schept ook weer een koude en ongezellige sfeer in zo'n gebouw, en ik 
houd persoonlijk niet van stilte. Het hoeft natuurlijk geen circus te worden, maar een beetje 
gezelligheid voelt wat prettiger. Klanten voelen zich er iets gemakkelijker bij, dan In een stille 
ruimte te zitten wachten vooral als ze lang moeten wachten voordat ze geholpen worden. 

De eerste dag bij ABC Alliantie Team Schulddienstverlening dacht ik bij mezelf "Yes! Er is hier 
leven in de brouwerij". Mensen die langs elkaar liepen, de receptie die de klanten te woord stond, 
collega's die op de gang een gesprek voerden, in en uit lopende mensen. Ja! Dit is wat ik zoek, 
een organisatie waar er leven is. Dat voelde fijn, warm en er hing een gezellige sfeer. 

Mijn gevoel werd bevestigd tijdens de eerste kennismakingsgesprek met Jennifer. Een lieve 
spontane jongedame, geduldig, begripvol en altijd wel een luisterend oor. Ik kan ook niet anders 
zeggen over Halima en Meriam, geweldige lieve dames waar het gelijk mee klikte. Als ik de 
organisatie binnenloop, word ik begroet met een vriendelijke ''goedemorgen" ongeacht of ik deze 
collega's ken of niet. Het geeft mij niet alleen een goed gevoel, maar ook het gevoel dat ik erbij 
hoor. Het is prettig werken met de medewerkers van het team Schulddienstverleners. Wat ik 
ontzettend fijn vind van de medewerkers, is de waardering en respect die ze tonen voor de 
vrijwilligers en andersom. Het geeft een goed gevoel als er tegen je wordt gezegd "Dankjewel dat 
je er was". Het woordje "dankjewel" is een groot woord. 

Daar doe ik het voor, niet alleen de fijne sfeer en leuke gezellige collega's, maar omdat het op prijs 
wordt gesteld dat je er bent, de waardering die je ervoor terug krijgt. Ik noem het daarom ook 
'Ons Team' omdat we het samen doen. En als het een dagje niet mee zit, ach ja, morgen weer een 
nieuwe dag dus weer nieuwe kansen. 

Ik ga met plezier naar mijn werk, en na het werk ga ik met een goed gevoel naar huis. 

Mijn naam is Titia Ashruf, vrijwilligster bij ABC Alliantie Team Schulddienstverlenlng 

dubois 
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7 .3 Opleidingsplan 
In de voorgaande jaren heeft de focus nog niet sterk gelegen op een opleidingsplan. Dit veranderde 
in 2016. We zijn begonnen met een inventarisatie; welke thema's zijn nuttig om aan te bieden en op 
welke manier kunnen we opleidingen op een structurele basis verwerken in onze organisatie? 

We startten met de planning. De medewerkers werden verdeeld in vier groepen en we benoemden 
de dinsdagmiddag tot 'opleidingsmiddag'. Zo kon elke groep maandelijks een opleidingsmiddag 
volgen: elke week, elke dinsdagmiddag één groep. 

Vervolgens onderzochten we wat relevante thema's zijn voor onze medewerkers. Hieruit kwamen de 
volgende thema's naar voren: 

• Schuldhulpverlening voor ZZP'ers en Eigen Woning Bezitters 
Geschikt voor Schuldhulpverleners 

• Beslagvrije Voet en Vrij Te Laten Bedrag (een basiscursus en een cursus voor gevorderden) 
Geschikt voor Schuldhulpverleners en Outreachend Team 

• Gesprekstechnieken en Methodisch Werken 
Geschikt voor Schuldhulpverlenef"St Outreachend Team en Sociaal Raadslieden 

• Het geven van een Budgettraining 
Deelnemers worden geselecteerd 

• Belastingwetgeving voor ZZP'ers en Eigen Woning Bezitters 
Geschikt voor Sociaal Raadslieden 

• Motiverende Gespreksvoering 
Geschikt voor Schuldhulpverleners 

De opleidingen Gesprekstechnieken en Budgettraining vonden uiteindelijk voor het eerst plaats in 
2017. De rest is aan bod gekomen in 2016. De stedelijke opleidingsacademie heeft haar programma 
uiteindelijk ontwikkeld op basis van de zeven thema's uit ons opleidingsplan. 

7 .3.1 Evaluatie 
Eind 2016 evalueerden we hoe de medewerkers dit opleidingstraject hebben ervaren. Hieruit bleek 
dat ze blij waren met zo'n uitgebreid programma. De thema's zijn goed gekozen, gaven ze aan. Als 
verbeterpunt kwam naar voren dat de inhoud van de trainer soms niet helemaal aansloot op de 
praktijk. Dit nemen we mee als leerpunt voor 2017. Het feit dat het programma zo positief is ervaren, 
is een goede motivatie om dit opleidingsplan het komende jaar door te zetten. 

7.4 Communicatie 
De communicatie werd in 2016 opgepakt middels een Werkgroep Communicatie, welke bestond uit 
vier schuldhulpverleners. Elke maand werd er een overleg gehouden, waarbinnen de volgende 
projecten aan bod kwamen: 

• Zorgen voor een scherm in de bezoekershal, waarop relevante informatie wordt getoond. 
• Een afsprakenkaart maken voor cliënten. 
• Een promotievideo produceren en verspreiden via de online kanalen. 

De eerste twee projecten zijn gerealiseerd. Het scherm hangt in de bezoekershal en dit biedt de 
mogelijkheid om bezoekers en cliënten te informeren over nuttige zaken, zoals openingstijden en 
algemene tips op het gebied van schulden. Daarnaast zal het nummersysteem gekoppeld worden aan 
dit scherm, zodat mensen in de wachtruimte zien wanneer zij aan de beurt zijn. 

Dan gaan we door naar het tweede project: de afsprakenkaart. Ook deze is een feit. HieroP,:R~!llVbQ)iS 
llEG15Tl!RACCO 
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cliënten zien wanneer zij een afspraak hebben, met wie deze afspraak zal zijn en welke documenten 
zij mee moeten nemen. De afsprakenkaart is opgemaakt in onze huisstijl, waardoor we meteen 
werken aan onze zichtbaarheid. De kaart wordt continu gebruikt en is dus een goed Initiatief 
geweest! 
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Tot slot de promotievideo. Het doel is om een video te maken, welke we kunnen verspreiden via 
social media, onze website en websites van eventuele partners. Zo willen we meer bekendheid 
genereren. Het concept voor de video is in grote lijnen bedacht en dit wordt verder uitgewerkt in 
2017. 

7 .4.1 Nieuwe richting 
Tijdens de dagelijkse uitvoeringspraktijk in 2016 is er een behoefte aan een PR en 
Communicatiemedewerker bevonden. De Werkgroep Communicatie had maar een paar uur per 
maand tijd om hieraan te besteden. Zij zagen echter dat er nog genoeg te doen en te behalen valt op 
dit gebied. Het maken van flyers, zorgen voor een goede vindbaarheid in Google, de website 
updaten, een uniforme manier van communiceren initiëren en handhaven, etc. Ook medewerkers 
buiten de Werkgroep gaven blijk van de behoefte aan een medewerker Communicatie. Daarom is er 
eind 2016 een werving gestart en werkt er vanaf maart 2017 een medewerker PR en Communicatie 
bij ons. 

7 .5 Vrijwilligers 
Er zijn 43 vrijwilligers die zich inzetten voor team Schulddienstverlening binnen ABC Alliantie. Zij 
bieden ondersteuning tijdens de Financiële Salon, Raad&Daad en andere dagelijkse werkzaamheden. 

7.5.1 Een plek binnen de organisatie 
De vrijwilligerspoule bestaat onder andere uit ervaringsdeskundigen, studenten, buurtbewoners en 
werkzoekenden. Allen hebben de behoefte om vanuit hun eigen persoonlijke doelen gezamenlijk onze 
cliënten te ondersteunen bij hulpvragen. Je komt onze vrijwilligers op verschillende lagen van ons 
werk tegen: bijvoorbeeld als receptioniste bij onze balie, als gastvrouw/heer in onze wachtruimte, als 
hulpverlener/ondersteuner tijdens onze spreekuren maar ook in de back-office ter ondersteuning van 
een sch uldhulpverlener. 

Voor de werving van vrijwilligers maken wij gebruik van de website van VCA en onze contacten in de 
wijk. Elke persoon die zich bij ons aanmeldt voor vrijwilligerswerk, wordt uitgenodigd voor een 
kennismakingsgesprek met onze vaste vrijwilligerscoördinator. Tijdens dit gesprek worden onder 
andere de wensen, ambities, persoonlijke (leer)doelen en de motivatie van de vrijwllliger be~Rn:Jk~oll. "' 
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Aan de hand van deze pijlers zoeken wij een gepaste vrijwilligersplek. De persoonlijke doelen van 
onze vrijwilligers staan altijd voorop bij de plaatsing voor vrijwilligerswerk. 

In sommige gevallen hebben wij binnen het team Schulddienstverlening geen gepaste werkplek 
beschikbaar. In dergelijke gevallen dragen wij de potentiële vrijwilliger intern voor bij andere teams 
(bijv. buurtontwikkeling/buurtparticipatie) of externe ketenpartners waar wij een nauwe 
samenwerking mee hebben, zoals de stichting Samenwonen-Samenleven. 

7.5.2 Ervaringsdeskundigen 
In 2016 benaderden we ervaringsdeskundigen met de vraag of zij wilden meedenken in een 
'stedelijke groep'. Zo werd hen gevraagd of zij input konden geven op de stedelijke 
communicatiecampagne die ontwikkeld werd. Daarnaast vroegen we toestemming om de gegevens 
van de ervaringsdeskundigen op te mogen nemen in een communicatfedatabase, zodat wij hen 
konden benaderen om deel te nemen aan communicatieprojecten. Tot slot werden er 
spiegelgesprekken gevoerd met de deskundigen. Dit hield in dat de deskundigen één op één 
gevraagd werden hoe ze het intern vonden verlopen, hoe zij het op persoonlijk gebied ervoeren, of ze 
feedback hadden, etc. 

Teamdag Schulddienstverlening 
Donderdag 25 augustus was het dan eindelijk zover: het team schu[ddienstverlening mocht 'op 
teamdag'. De grote lijnen van het programma waren van te voren bekend gemaakt. We zouden 
een workshop krijgen, een stadswandeling maken en afsluiten met een barbecue. De pr·ecieze 
inhoud van de workshop en wandeling was ons nog niet bekend. We wisten wel dat het: een 
zonnige dag zou worden, dus de barbecue was welkom. 

Om 9.00 uur stonden we met z'n allen klaar bij het Wilde Westen, dat op een steenworp afstand 
van het kantoor aan het Bos en Lommerplein lag. Om 9.30 begon de workshop Gelukkig Werken. 
Nog geen half uur later had iedereen een opgeblazen ballon met een prikker in zijn handen. Het 
was de bedoeling om aan elkaar een geluksmoment te vertellen. Aan wie je dit mocht vertellen, 
werd bepaald door de briefjes in de ballonnen. 

De workshop was ontzettend interessant en leerzaam. De medewerkers van Bureau Happiness 
vertelden ons dat bijna iedere werknemer een dag ongelukkig is op het werk, hoe gelukkig werken 
bijdraagt aan een hogere arbeidsproductiviteit én grotere klanttevredenheid. Gelukkige mensen 
functioneren beter, blijkt uit verscheidene praktijkvoorbeelden. Kortom: een win-winsituatie! We 
eindigden de workshop met het geven van complimenten aan elkaar en laten we eerlijk zijn, wie 
wordt daar nou niet gelukkig van. 

Direct na de workshop hebben we lekker geluncht, alvorens we onze Teamdag vervolgden in het 
hart van Amsterdam: de Jordaan. Met dertig graden en een scherpe zon op onze bol, hobbelden 
we in teams met een kaart van de Jordaan door de kleine straatjes, op zoek naar goede plekken 
om foto's te schieten en vragen te beantwoorden om een competitie te winnen. Velen van ons 
namen dit zeer serieus op één team na, welke op het eerste terras aan een kanaal is gaan zitten 
tot de competitie afliep. (Jullie weten wie jullie zijn!!). Uiteindelijk kon maar één team de winnaar 
zijn en dat was het team Anthony's Angels. Chapeau! 

Onze tocht vervolgde zich op het zonnigste terras van Amsterdam: Bos en Lommerplein 156, drie 
hoog. Chane had de koelkast vast vol gezet met koude drankjes en de barbecue en het vlees 
stonden klaar. We hebben gegeten en gedronken. Sommigen van ons zijn op tijd naar huis 
gegaan, anderen niet. ; ) .1 
Het was een zeer geslaagde dag die zeker zijn doel heeft bereikt. Teambuilding en verbe~Jfl.Laf:i>l 
de teamspirit waren aan de orde van de dag. REctsnRAc~ 
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8 ABC Alliantie Combiwel in de stad 

8.1 Stedelijke ontwikkelingen 

Vanuit het Programma Schuldhulpverlening is vanaf 2014 de stedelijk uitgezette focusaanpak 
uitgewerkt. De stedelijke ambitie 'Minder problematische schulden in Amsterdam', is uitgewerkt in vij f 
thema's: 

1. Preventie: het voorkomen van schulden 
2. Vroegsignalering 
3. Effectiviteit van de keten: het effectiever aanpakken van schulden middels reguliere 

schuldhulpverlening, 
4. Samenwerking tussen hulpverleners: effectiviteit hulpverlening verbeteren door betere en 

snellere samenwerking met SHV 
5. Schuldeisers: de rol die bedrijven en grote (overheids)schuldeisers hebben In de 

schuldenproblematiek in de stad beïnvloeden. 

In 2016 is in West actief verder gewerkt aan al deze vijf thema's. Meer inhoudelijke informatie kunt u 
lezen in het hoofdstuk Projecten en Innovatie. Op ieder onderdeel van deze thema's hebben er 
experimenten en samenwerkingen plaatsgevonden. 

Een belangrijk thema in 2016 is het verbetertraject van de schuldhulpverlening. Om verbeterslagen te 
maken in de effectiviteit van de keten, is medewerking verleend aan het Best Practices onderzoek van 
Hogeschool van Amsterdam; een onderzoek naar de beginfase van de schuldhulpverlening bij de 
verschillende schuldhulporganisaties in Amsterdam. Medio 2016 is meegewerkt aan het vervolg van 
het onderzoek en het formuleren van nieuwe acties, door een bijdrage te leveren aan de 
gezamenlijke Pressure Cookerweek, en het vervolg van 'standaardisatie ketengegevens'. 

Eind 2016 is stedelijk afgesproken het hoofdproces van schuldhulpverlening als hét verbeterpunt voor 
2017 te nemen. De 'effectiviteit van de keten: het effectiever aanpakken van schulden middels 
reguliere schuldhulpverlening' staat hierbij centraal. Samen met de andere 
schuldhulpverleningsorganisaties in Amsterdam wordt verder gebouwd aan een herziening van het 
werkproces. Er wordt hierbij uitgegaan van eerdere resultaten: Best Practices onderzoek van 
Hogeschool van Amsterdam, Standaardisatie ketengegevens fase 1 door de Madi's en de uitkomsten 
van de gezamenlijke Pressure Cookerweek. Nieuwe ontwikkelingen in het veld worden tevens 
betrokken bij de plannen. Wekelijks wordt onder leiding van een extern consultant nagedacht over 
hoe schuldhulpverlening het beste kan werken en hoe dit praktisch invulling kan krijgen. 

8.2 De rol van ABC Alliantie 
ABC Alliantie blijft actief betrokken bij de stedelijke ontwikkelingen. Naast de gezamenlijke stedelijke 
projecten, bi ijlt ABC Alliantie er voortdurend naar streven de dienstverlening voor alle cliënten in 
West zo optimaal mogelijk aan te bieden. Het werkproces schuldhulpverlening is laagdrempelig, en 
waar nodig wordt steeds opnieuw een drempelloze hulpverlening op de interne en externe agenda 
geplaatst. Binnen de bestaande kaders is de eigen werkwijze onder de loep genomen en hier zijn een 
aantal klantvriendelijke efficiency slagen in gemaakt. Voor ABC Alliantie staat de cliënt centraal: deze 
moet zich, door de professionele werkwijze en inbreng, gehoord en gezien voelen en een verlichting 
van zijn financiële problematiek ervaren. ABC Alliantie wil daarnaast ook bij en voor ketenpartners 
een volwaardig gesprekspartner zijn en betrouwbaar zijn in het nakomen van afspraken. 

dubois 
REGISTE'IACf"OI! ..i 



Eindverantwoording 2016 -Aanvraag tot vaststelling subsidie 

8.3 Doorontwikkelingen en focus van 2017 
ABC Alliantie blijft zich ook in 2017 doorontwikkelen. In voorgaande jaren hebben de inzichten uit het 
boek 'Schaarste' geleid tot een aanpak met meer focus op individuele hulp. Echte hulp, waarbij in 
sommige gevallen tijdelij k wordt ontzorgd in plaats van (te) veel van de cliënt zelf te verwachten. 
Voor 2017 zien wij een verdere ontwikkeling ontstaan met het oog op maatwerkprofielen. Stedelijk, 
en vooruitlopend in West, richten wij onze hulpverlening integraal in, met hulp van de nieuwste 
inzichten uit 'Mobility Mentoring' en het programma 'Positieve Gezondheid'. Dit betekent dat onze 
focus ligt op een integrale armoedeaanpak. Hierbij is aandacht voor de financiële hulpvragen, maar 
ook nadrukkelijk aandacht voor de eigen motivatie van de cliënt en voor de andere leefgebieden. 

Een ander punt waarop wij in 2017 verder willen bouwen, is de voortdurende focus op 
kwaliteitsverbetering. Dit doen wij binnen de schuldhulpverlening, financieel salons en sociaal 
raadsliedenwerk door de punten uit de schijf van 5 als leer en ontwikkelingspunten te blijven 
gebruiken. 

We slaan tot slot een nieuwe richting in met het aannemen van een medewerker Communicatie & PR, 
met als doel ons bereik te vergroten. Potentiele cliënten bereiken, op een professionele en positieve 
manier. Dit zorgt voor een grotere klantenkring en voor meer zichtbaarheid van ABC Alliantie 
Combiwel en Team Schulddienstverlening. 

dubois +co 
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9 Samenvatting en conclusie 
Wij kijken terug op een goed jaar. We zijn gegroeid op het gebied van kwaliteit en het verder 
bestendigen van resultaten. Sinds begin 2016 worden op ruim zeventien relevante meetpunten de 
verschil lende Schuldhulpverlening MaDi's met elkaar vergeleken. De meetpunten betreffen aantallen 
en percentages op gebied van de vijf pijlers van de schuldhulpverlening: eerder in beeld, instroom 
omhoog, succesvolle uitstroom, recidive omlaag en tempo doorstroming omhoog. De meetpunten 
geven een indicatie van de kwaliteit van de dienstverlening. Alle genoemde onderdelen hebben onze 
continue aandacht en op basis hiervan streven wij er te allen tijde naar onze dienstverlening te 
verbeteren. Wij vinden het belangrijk dat alle bewoners uit Amsterdam West die vragen of problemen 
hebben met geld, ons weten te vinden. We zijn er trots op dat ons laagdrempelig toelatingsbeleid 
voor Schuldhulpverlening (conform WGS) ertoe heeft bijgedragen dat stedelijk het streven is 
geworden om alle cliënten toe te laten tot schuldhulpverlening. Voor 2017 blijven wij op alle vlakken 
alert en dit heeft een hoge prioriteit voor komend jaar. 

In 2016 zijn er bijzonder veel stedelijke uitdagingen geweest en er is hard gewerkt aan de stedelijke 
verbetering van de schuldhulpverlening. Dit onder regie van de WPI en vanuit inspiratie van 
Wethouder Vliegenthart: een inspiratie welke is géinternaliseerd door de beleidsmakers & 
programmamanagers, managers en teamleiders MaDJ en uitvoerend (schuld)dienstverleners. Na 
afgelopen jaar kun je concluderen dat onze schuldhulpverlening op gebied van preventie, 
vroegsignalering, effectiviteit, efficiëntie en samenwerking is verbeterd. Er is meer ruimte voor 
maatwerk en specialisme. Na afloop van het eerste en tweede tertiaal van 2016 zijn er 
prestatledialogen gehouden tussen de WPI (opdrachtgever) en ABC Alliantie (opdrachtnemer). Deze 
gesprekken verliepen op een zeer prettige, eerlijke, open en constructieve wijze. Deze wijze van 
verantwoorden van prestatieafspraken en het bespreken van knelpunten en highlights ervaren wij als 
een verrij king. Het geeft ons veel vertrouwen dat er sprake is van een gezonde dialoog: dit is niet 
vanzelfsprekend en wordt door ons gekoesterd. 

Het multidisciplinaire team SDV bestaat uit zevenenveertig professionals en drieënveertig vrijwilligers, 
waaronder enkele ervaringsdeskundigen. Deze negentig mensen zijn allen enthousiast om vanuit hun 
eigen persoonlijke doelen, gezamenlijk de bewoners van Amsterdam West te ondersteunen bij 
hulpvragen. Binnen ons team staat 'gelukkig werken' centraal. Wij monitoren dan ook de balans 
tussen werk en onze persoonlijke doelen/wensen op regelmatige basis. Met onze vrijwilligers doen wij 
dit zowel op de formele wijze middels periodieke evaluatiegesprekken, maar ook op een informele 
manier via geplande of spontane groepsgesprekken en individuele gesprekken op de werkvloer. 
Zowel voor professionals als vrijwilligers hebben wij een sterke focus op het ontwikkelen van kennis 
en vaardigheden. Hier hebben wij met het gehele team een opleidingsplan voor ontwikkeld. 

Wij streven continue naar hoogwaardige dienstverlening. Aan het eind van het jaar is in een 
klanttevredenheidonderzoek respons van onze cliënten gevraagd. Wij hebben met name gevraagd de 
Frontoffice te beoordelen. Onze balie is 'het gezicht van de organisatie'. De waardering voor de 
ontvangst is een 9,5. Het cijfer voor de telefonische bereikbaarheid en de wachtruimte is een 9. Onze 
locatie is goed te vinden. Als belangrijke tip geven onze cliënten mee dat wij computers met internet 
beschikbaar kunnen stellen in de wachtruimte. Voor de Financieel Salon op alle locaties worden cijfers 
gegeven tussen de 8 en 8,8 voor de korte wachttijd, professionaliteit van hulp en tevredenheid over 
de ontvangen hulp. Concluderend zijn wij zeer tevreden met de waarderingcijfers van onze cliënten 
voor de wijze waarop ons team deze cliënten ondersteunt. In 2017 streven wij naar dezelfde hoge 
waardering van onze cliënten: dat is ten slotte de reden van ons bestaan. 
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

Aan: de aandeelhouders van Combiwel Ondernemend Welzijn B.V. 

A. Verklaring over de in het financieel jaarverslag opgenomen jaarrekening 
2016 

Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2016 van Combiwel Ondernemend Welzijn B.V. te 
Amsterdam gecontroleerd. 

Naar ons oordeel geeft de in dit financieel jaarverslag opgenomen jaarrekening 
een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van 
Combiwel Ondernemend Welzijn B.V. per 31 december 2016 en van het 
resultaat over 2016 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. 

De jaarrekening bestaat uit: 
1. de balans per 31 december 2016: 
2. resultatenrekening over 2016; en 
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor 

financiële verslaggeving en andere toelichtingen. 

De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder 
ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op 
grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de 
controle van de jaarrekening'. 

Wij zijn onafhankelijk van Combiwel Ondernemend Welzijn B.V. zoals vereist in 
de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance
opdrachten {ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels 
in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en 
beroepsregels accountants (VGBA}. 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt 
is als basis voor ons oordeel. 

Paragraaf betreffende overige aangelegenheden 
De jaarrekening van Combiwel Ondernemend Welzijn B.V. en onze 
controleverklaring daarbij zijn uitsluitend bedoeld als verantwoording ten behoeve 
van stadsdeel West, gemeente Amsterdam en kunnen derhalve niet voor andere 
doeleinden worden gebruikt. 
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B. Verklaring over de in het financieel jaarverslag opgenomen andere informatie 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij omvat het financieel jaarverslag andere 
informatie, die bestaat uit: 
• het bestuursverslag; 
• de overige gegevens; 
• gesegmenteerde resultatenoverzichten; 
• de inhoudelijke verantwoordingen stadsdeel West 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 
• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 
• alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW vereist is. 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen 
bevat. 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de Nederlandse 
Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij 
de jaarrekening. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het 
bestuursverslag, de gesegmenteerde resultatenoverzichten, de inhoudelijke verantwoordingen stadsdeel 
West en de overige gegevens in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. 

Ingevolge artikel 4:78 van de Algemene Wet Bestuursrecht vermelden wij dat wij de inhoudelijke 
verantwoordingen stadsdeel West, zoals als bijlage bij het bestuursverslag gevoegd, verenigbaar achten 
met de jaarrekening. Ingevolge hoofdstuk 5 van de Algemene Subsidieverordening 2013 van het stadsdeel 
West (gemeente Amsterdam) vermelden wij dat het bestuur van Stichting Combiwel Amsterdam gedurende 
het jaar 2016 de bepalingen in artikel 12 van die Verordening, voor zover aan de orde, is nagekomen. 

Tevens verklaren wij dat de subsidie, verleend via gemeente Amsterdam stadsdeel West, besteed is voor 
het doel en de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend. De gerealiseerde prestaties/eenheden en uren 
zijn in kwantitatieve zin correct weergegeven en in overeenstemming met de verantwoordingsafspraken 
met gemeente Amsterdam stadsdeel West zoals opgenomen in de subsidiebeschikking met kenmerk 
SBA-000887, SBA-000826 en SBA-001693. 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige 
interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te 
maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 
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Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om haar 
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het 
bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het 
voornemen heeft om de vennootschap te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als 
beëindiging het enige realistische alternatief is. 

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 
onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid, waardoor het 
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan 
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, 
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende 
afwijkingen op ons oordeel. 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, 
ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. 

Onze controle bestond onder andere uit: 

• het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang 
bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van 
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als 
basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt 
groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het 
opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het 
doorbreken van de interne beheersing; 

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden 
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van 
de entiteit; 

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het 
evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de 
jaarrekening staan; 

3 



dubois + co 
REGISTERACCOUNTANTS 

• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is, 
tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar 
bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van 
materieel belang bestaat. zijn wij verplicht om in onze controleverklaring aandacht te vestigen op de 
relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij 
onze controleverklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die 
verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of 
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan 
handhaven; 

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 
toelichtingen: 

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen. 

Wij communiceren met de met governance belaste personen onder andere over de geplande reikwijdte en 
timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, 
waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. 

Amsterdam, 30 mei 2017 Dubois & Co. Registeraccountants 
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

Aan: de aandeelhouders van Combiwel Ondernemend Welzijn B.V. 

A. Verklaring over de In het financieel jaarverslag opgenomen jaarrekening 
2016 

Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2016 van Combiwel Ondernemend Welzijn B.V. te 
Amsterdam gecontroleerd. 

Naar ons oordeel geeft de in dit financieel jaarverslag opgenomen jaarrekening 
een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van 
Combiwel Ondernemend Welzijn B.V. per 31 december 2016 en van het 
resultaat over 2016 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. 

De jaarrekening bestaat uit: 
1. de balans per 31 december 2016; 
2. resultatenrekening over 2016; en 
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor 

financiële verslaggeving en andere toelichtingen. 

De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder 
ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op 
grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de 
controle van de jaarrekening'. 

Wij zijn onafhankelijk van Combiwel Ondernemend Welzijn B.V. zoals vereist in 
de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance
opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels 
in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en 
beroepsregels accountants (VGBA). 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt 
is als basis voor ons oordeel. 

Paragraaf betreffende overige aangelegenheden 
De jaarrekening van Combiwel Ondernemend Welzijn B.V. en onze 
controleverklaring daarbij zij n uitsluitend bedoeld als verantwoording ten behoeve 
van stadsdeel West, gemeente Amsterdam en kunnen derhalve niet voor andere 
doeleinden worden gebruikt. 
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B. Verklaring over de in het financieel jaarverslag opgenomen andere informatie 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij omvat het financieel jaarverslag andere 
informatie, die bestaat uit: 
• het bestuursverslag; 
• de overige gegevens; 
• gesegmenteerde resultatenoverzichten; 
• de inhoudelijke verantwoordingen stadsdeel West 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 
• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat: 
• alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW vereist is. 

W ij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen 
bevat. 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de Nederlandse 
Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij 
de jaarrekening. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het 
bestuursverslag , de gesegmenteerde resultatenoverzichten , de inhoudelijke verantwoordingen stadsdeel 
West en de overige gegevens in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. 

Ingevolge artikel 4:78 van de Algemene Wet Bestuursrecht vermelden wij dat wij de inhoudelijke 
verantwoordingen stadsdeel West, zoals als bijlage bij het bestuursverslag gevoegd, verenigbaar achten 
met de jaarrekening. Ingevolge hoofdstuk 5 van de Algemene Subsidieverordening 2013 van het stadsdeel 
West (gemeente Amsterdam) vermelden wij dat het bestuur van Stichting Combiwel Amsterdam gedurende 
het jaar 2016 de bepalingen in artikel 12 van die Verordening, voor zover aan de orde, is nagekomen. 

Tevens verklaren wij dat de subsidie, verleend via gemeente Amsterdam stadsdeel West, besteed is voor 
het doel en de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend. De gerealiseerde prestaties/eenheden en uren 
zijn in kwantitatieve zin correct weergegeven en in overeenstemming met de verantwoordingsafspraken 
met gemeente Amsterdam stadsdeel West zoals opgenomen in de subsidiebeschikking met kenmerk 
SBA~000887, SBA-000826 en SBA-001693. 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige 
interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te 
maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 
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Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om haar 
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het 
bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het 
voornemen heeft om de vennootschap te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als 
beëindiging het enige realistische alternatief is. 

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 
onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid Is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid , waardoor het 
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan 
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, 
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende 
afwijkingen op ons oordeel. 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, 
ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. 

Onze controle bestond onder andere uit: 

• het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang 
bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van 
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als 
basis voor ons oordee l. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt 
groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het 
opzettelij k nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het 
doorbreken van de interne beheersing; 

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden 
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van 
de entiteit: 

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het 
evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de 
jaarrekening staan; 
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• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continu'iteitsveronderstelling aanvaardbaar is, 
tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar 
bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van 
materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om in onze controleverklaring aandacht te vestigen op de 
relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij 
onze controleverklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die 
verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of 
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan 
handhaven; 

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 
toelichtingen; 

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen. 

Wij communiceren met de met governance belaste personen onder andere over de geplande reikwijdte en 
timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, 
waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. 

Amsterdam, 30 mei 2017 Dubois & Co. Registeraccountants 

Origineel getekend door: 
J.J.H.G. Stengs RA 
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