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1. Gegevens organisatie 
 

1.1 Algemene gegevens 
Stichting Combiwel Amsterdam 
Kamer van koophandel: 34126333 
RSIN/fiscaal nummer: 808458504 
Bankrekeningnummer: NL 92 RABO 0135 4475 50 
 
 

1.2 Contactgegevens: 
Vestigingsadres: 
Vlaardingenlaan 15 
1062 HM Amsterdam 
020-5754700 
welkom@combiwel.nl  
 
Postadres: 
postbus 95304 
1090 HH Amsterdam 
020-5754700 
 
 

1.3 Bestuur en Raad van Toezicht  
De bestuurder van Stichting Combiwel Amsterdam is de heer Jørgen Weekers. De bestuurder bestuurt 
Stichting Combiwel Amsterdam onder toezicht van een Raad van Toezicht. De bestuurder is verplicht 
om de Raad van Toezicht periodiek te informeren omtrent de cijfers, resultaten en activiteiten van de 
stichting. De bestuurder behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht ten aanzien van besluiten 
omtrent onder andere het jaarwerkplan, de begroting en de jaarstukken.  
De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:  

- Mevrouw Martien Kuitenbrouwer, voorzitter 
- De heer Chrétien Mommers, lid 
- Mevrouw Hilde Marx, lid 
- De heer Guus Schnitzler, lid 
- Mevrouw Filia Kramp, lid 

Bij financiële handelingen door medewerkers wordt het vier-ogenprincipe toegepast, dit is vastgelegd 
in een procuratieschema.  
 
 

1.4 Beloning bestuur en Raad van Toezicht 
De bestuurder valt als werknemer onder de CAO Sociaal Werk. De beloning van medewerkers van 
Combiwel voldoet aan de eisen van de Amsterdamse Wethoudersnorm en de Wet Normering 
Topinkomens (WNT). 
De leden van de Raad van Toezicht kunnen aanspraak maken op een vergoeding die is vastgesteld in 
overeenstemming met de adviesregeling honorering toezichthouders, onderdeel van de Governance 
Code Sociaal Werk. 
 
  

mailto:welkom@combiwel.nl
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2. Missie, visie en doelstelling 
 
 

2.1 Doelstelling 
Stichting Combiwel Amsterdam stelt zich als 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 de regio Amsterdam te ondersteunen en te ontwikkelen. 
 
Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het besturen van/deelnemen in en verzorgen van 
management- en ondersteuningsdiensten aan de rechtspersonen Stichting Combiwel Buurtwerk, 
Stichting Combiwel Maatschappelijke Dienstverlening & Schuldhulpverlening, Stichting Combiwel voor 
Kinderen en Stichting Combiwel Projecten.   
 
 

2.2 Missie 
Stichting Combiwel Amsterdam levert een integraal pakket aan gemeenschappelijke ondersteunende 
diensten afgestemd op de wensen van onze interne en externe klanten zoals directie, medewerkers, 
opdrachtgevers, cliënten en burgers, partners en overige stakeholders. 
Op deze manier maken wij mogelijk dat de verschillende werkorganisaties (stichtingen bestuurt door 
Stichting Combiwel Amsterdam) hun doelen kunnen behalen, waardoor de leefbaarheid van de stad 
zal worden vergroot. De werkorganisaties worden – vanwege de uitstekende ondersteuning – niet 
afgeleid van hun primaire proces en doelstellingen. 
 
 

2.3 Visie 
De werkorganisaties moeten zich zoveel mogelijk kunnen richten op de kwaliteit van business en het 
verwezenlijken van hun opdracht.  
Wij proberen onze klanten te ontzorgen op alle ondersteunende processen. Combiwel Shared Services 
werkt vraaggericht en is er voor de business en niet andersom. Wij faciliteren de professionals die 
werkzaam zijn bij onze werkorganisaties. Onze medewerkers hebben zowel uitvoerende en 
adviserende taken als een kaderstellende en toetsende rol. 
Directie, medewerkers, klanten en stakeholders mogen van ons verwachten dat we werken vanuit de 
kernwaarden: Klantgerichtheid – Resultaatgerichtheid – Ondernemerschap – Professionaliteit – 
Flexibiliteit. 
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3. Jaarplan en speerpunten 2018 
 
Stichting Combiwel Amsterdam is bestuurder van Stichting Combiwel Buurtwerk, Stichting Combiwel 
Maatschappelijke Dienstverlening & Schuldhulpverlening, Stichting Combiwel voor Kinderen en 
Stichting Combiwel Projecten. Stichting Combiwel Amsterdam levert aan deze entiteiten een integraal 
pakket aan gemeenschappelijke ondersteunende diensten afgestemd op de wensen van onze interne 
en externe klanten zoals directie, medewerkers, opdrachtgevers, cliënten en burgers, partners en 
overige stakeholders. 
 
Deze diensten worden vorm gegeven vanuit een ‘Shared Service Center’. In dit Shared Service Center 
zijn de afdelingen HRM, Control, Administratie, Facilitair & ICT en Secretariaat, 
Managementondersteuning en Communicatie ondergebracht. 
 
 
Speerpunten 2018: 

Naast de basisdienstverlening die Combiwel Shared Services levert, zijn voor het jaar 2018 de 
volgende speerpunten geformuleerd: 
1. Uitvoering geven aan de noodzakelijke maatregelen voortvloeiend uit de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming; 
2. Het doorlichten van onze inkoopcontracten en het maken van een leveranciersanalyse. Daarbij 

lichten we ook het inkoopproces door om dit te vereenvoudigen. Zo krijgen we zicht op mogelijke 
besparingen, prijsvoordelen en mogelijkheden om de administratieve last te verminderen en te 
vereenvoudigen; 

3. Het vervangen van het huidige financiële systeem: Om de bedrijfsadministratie te ondersteunen is 
het van belang een goedwerkende financieel systeem te hebben. Met de invoering van een nieuw 
FMIS gaan we proberen de doorlooptijden te verkorten en snellere informatie te verschaffen bij de 
directeuren van de werkeenheden.  

4. Het optimaliseren van de Planning & Control cyclus: Een goede planning & control ondersteunt 
het management bij sturing geven aan de processen en mensen binnen de organisatie. De 
planning & control cyclus gaat over het op- en vaststellen van doelstellingen en het monitoren van 
de realisatie daarvan. De planning & control cyclus geeft de bestuurder en het management 
concrete handvatten om (bij)sturing te geven aan de activiteiten binnen de organisatie. 

5. Het opstellen van een meerjaren ICT plan: In een veranderende wereld waar grote stappen 
worden gezet op het gebied van technologie en ICT, is het de vraag wat we met onze eigen ICT 
afdeling gaan doen. Voor een efficiënte inzet van mensen en middelen, hebben we een duidelijke 
visie nodig en moeten we op basis daarvan keuzes gaan maken. 

6. Bepalen van benodigde trainings- en scholingsaanbod: Onze dienstverlening is waarvoor wij op 
aarde zijn. Om de werkorganisaties op de beste manier te blijven ondersteunen, zullen alle 
medewerkers zich voor de relevante onderwerpen moeten blijven scholen, zodat we up to date 
zijn/blijven.  

7. Coachen op resultaat en expertise: De kwaliteit en betrokkenheid van onze medewerkers is 
essentieel. Om onze medewerkers hierin nog beter te ondersteunen, is het van belang om een 
beeld te hebben van hun voortgang en hen mee te nemen in wat wij van hen verwachten en wat 
ze van ons mogen verwachten. Dit zorgt voor een duurzame inzetbaarheid van ons personeel en 
een eenduidig verhaal naar buiten. 

8. Communicatie en samenwerking met werkorganisaties verbeteren: Om de juiste ondersteuning op 
het juiste moment te leveren, is het van belang om de interne samenwerking tussen de 
werkorganisaties en het shared service center verder te verbeteren om zo de mensen en middelen 
zo optimaal mogelijk in te zetten.   
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4. Begroting 2018  
 
 
Stichting Combiwel Amsterdam levert een integraal pakket aan gemeenschappelijke ondersteunende 
diensten voor Stichting Combiwel Buurtwerk, Stichting Combiwel Maatschappelijke Dienstverlening & 
Schuldhulpverlening, Stichting Combiwel voor Kinderen en Stichting Combiwel Projecten. 
Deze stichtingen betalen een overheadpercentage van 15% gebaseerd op hun inkomsten. 
 
De begroting 2018 voor Stichting Combiwel Amsterdam ziet er als volgt uit: 
 
(EUR x 1.000) 

Opbrengsten 5.410  

Bijdrage overhead stichtingen 5.410  

  

Totale kosten  5.113  

Personeel  3.605  

Huisvesting  251  

Activiteiten  6  

Organisatie  1.117  

Afschrijvingen  92  

Communicatie  32  

Inkoop  10  

  

Operationeel resultaat  297  

Overhead (Bijdrage shared services: 15%)  

Bruto resultaat  297  

Investering, innovatie, vermogen  255  

Netto resultaat (na investeringen)  42  

 
 
 


