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1. Gegevens organisatie 
 

1.1 Algemene gegevens 
Stichting Combiwel Maatschappelijke Dienstverlening & Schuldhulpverlening 
Kamer van koophandel: 69217432 
RSIN/fiscaal nummer: 857787500 
Bankrekeningnummer: NL08 RABO 0322 3989 08 
 
 

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 Maatschappelijke Dienstverlening & Schuldhulpverlening is 
Stichting Combiwel Amsterdam (KvK 34126333). Deze stichting heeft 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. 
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 Missie 
Combiwel Maatschappelijke Dienstverlening en Schulddienstverlening is een maatschappelijke 
organisatie die kwetsbare Amsterdammers ondersteunt om zo lang mogelijk zelfstandig en veilig te 
leven en te participeren in de samenleving. MaDi/SDV is daarmee een vangnet in de buurt voor 
Amsterdammers die ondersteuning nodig hebben om te  kunnen participeren in de samenleving.  
Onze maatschappelijke doelen zijn: 

- meer mensen functioneren zo zelfstandig mogelijk en krijgen daarbij voldoende zorg en 
ondersteuning 

- minder mensen ervaren financiële belemmeringen om mee te doen in de stad 
- minder eenzame mensen 
- meer mensen met een mentale goede gezondheid 
- meer mensen zijn duurzaam aan het werk 

 
 

2.2 Visie 
Wij werken professioneel, resultaatgericht en zijn laagdrempelig bereikbaar. Onze mensen zijn ons 
product. We houden de lijnen tussen dienstverlening en informele netwerken kort. Onze aanpak is 
modern, kosteneffectief, en levert zichtbare resultaten op. We zijn ervan overtuigd dat bewoners zo 
veel mogelijk zelf de regie over het eigen leven dienen te behouden. Met onze werkwijze 
ondersteunen wij hen om die regie zo snel mogelijk weer zelf in handen te krijgen.  
Wij werken samen met andere organisaties in opdracht van de overheid, maar altijd vanuit onze eigen 
overtuiging. Wij zijn een stevige partner. Met onze adviezen en manier van werken maken we de inzet 
van onze partners en die van onszelf zichtbaar effectiever. 
 
 

2.3 Doelstelling 
De stichting heeft als doel het ondersteunen en versterken van mensen en groepen die niet voldoende 
zijn toegerust om op eigen kracht te kunnen participeren in de samenleving. Zij tracht dit doel onder 
meer te bereiken door:  

- het (doen) verlenen en ontwikkelen van maatschappelijke diensten, waaronder begrepen, 
maar niet uitsluitend, maatschappelijk werk, ouderenwerk, sociaal raadslieden en 
schuldhulpverlening; 

- het ontwikkelen en verlenen van diensten op het gebied van preventie, ondersteuning en hulp 
zowel individueel als collectief;  

- het (doen) ontwikkelen van projecten, informele buurt- en wijkzorgnetwerken die bijdragen 
aan een optimale dragende samenleving en sluitende wijkzorg. 
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3. Jaarplan en activiteiten 2018  
 

Stichting Combiwel Maatschappelijke Dienstverlening & Schuldhulpverlening biedt ondersteuning aan 
bewoners in Amsterdam West. 
De problemen waarmee burgers worden geconfronteerd worden in toenemende mate complex. De 
maatschappelijke dienstverlening vormt een laagdrempelig toegangspunt en biedt een vangnet voor 
die burgers die in de eerst instantie, op korte termijn ondersteuning nodig hebben. 
Deze ondersteuning is samen te vatten in een aantal producten: 
- Ondersteuning en zorg: Vindplaatsen en dagactiviteiten buiten de deur, laagdrempelige inloop op 

onze locaties, kennis delen om zelfredzaamheid te vergroten; 
- Sociaal Juridische Dienstverlening: Voorlichtingen en themacampagnes in het kader van 

armoedepreventie, consultatie zelforganisaties en Voedselbank, Thuisservice SRL met vrijwilligers, 
werkplaatsen belastingaangifte, Budgetcursus “Leef je Rijk”, trainen en begeleiden van 
vrijwilligers SJD, training “Wegwijs in West”; 

- Ondersteuning vrijwillige inzet: Werving, selectie, bemiddeling en instructie, training / 
Deskundigheidsbevordering, vrijwilligersbalie; 

- Langdurige diensten met vrijwilligers: Organiseren van buurtdiensten; 
- Actief zijn in formele en informele netwerken: vaste netwerken en incidentele netwerken. 
 

Armoedepreventie 
De armoedeaanpak van de stichting is gericht op mensen met armoede en op mensen met een 
verhoogd risico op armoede. De armoedeaanpak beoogt de belemmeringen ten gevolge van armoede 
te voorkomen of te verminderen. De activiteiten in het kader van armoedepreventie zijn op 
hoofdlijnen: 
- Aanpak verborgen armoede: Armoedeproblematiek voorkomen, armoede signaleren (inclusief 

vraagverheldering), informeren en adviseren; 
- Armoedeaanpak: van reparatie naar zelfredzaamheid: crisishulpverlening en inkomensreparatie 

(‘Genezing’), stabiliseren (‘Grip’), versterken en activeren (‘Groei’); 
- Sanering problematische schulden: Schuldsanering, samenwerking MaDi – SDV, MaDi 

Armoedemakelaar ten behoeve van de gebiedsteams, voorlichtingen en themacampagnes in het 
kader van armoedepreventie, budgetcursus ‘Leef Rijk’, training bestaande uit voorlichtingen en 
modules ‘Leef Rijk’ via netwerken en zelforganisaties, aansluiting op Pak je Voordeel, Voorkomen 
Generatiearmoede, Ken je Recht, Voor ’t zelfde geld. 

 
De Pilot “Nieuw Perspectief” 
De doelstelling van deze pilot is het verminderen van stress bij schuldhulpverlening cliënten 
gedurende de dienstverlening. Niet alleen in de beginfase, maar ook gedurende het verdere proces 
zijn er stress verhogende periodes en kunnen gebeurtenissen plaatsvinden die de stress verhogen. 
Bijvoorbeeld bij het aanvragen van een schuldsanering of bewindvoering maar ook door bijvoorbeeld 
relatieproblemen. 
Extra trajectbegeleiding en procesondersteuning zijn hierbij nodig om de cliënt zijn doel te laten 
bereiken en om uitval te voorkomen. Trajectbegeleiding richt zich met name op de praktische zaken 
die geregeld moeten worden en het bewaken of dit ook op tijd wordt gedaan, de procesondersteuning 
richt zich op het mentale proces bij de schuldhulpverlening cliënt 
 

Ontwikkelthema’s 
Voor de organisatie zijn voor 2018 4 ontwikkelthema’s vastgesteld:  
1. Optimale ondersteuning: Verbeteren van de financiële en operationele sturing; 
2. Mens & Cultuur: Aandacht voor en ontwikkeling van medewerker; 
3. Strategie & Beleid: Het versterken van het profiel in de markt; 
4. Zichtbaarheid: Het vergroten van de zichtbaarheid in de markt. 
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4. Begroting 2018  
 
 
Stichting Combiwel Maatschappelijke Dienstverlening & Schuldhulpverlening voert opdrachten uit voor 
de gemeente Amsterdam, zij ontvangt daarvoor subsidies. Voor het ontwikkelen van aanvullend of 
vernieuwend aanbod wordt ook een beroep gedaan op fondsen en sponsoren.  
De verschillende subsidiestromen worden apart geadministreerd en verantwoord.  
 
De begroting voor Stichting Combiwel Maatschappelijke Dienstverlening & Schuldhulpverlening ziet er 
als volgt uit: 
 
(EUR x 1.000) 

Opbrengsten  7.650  

Subsidies 7.650 

  

Totale kosten  6.385  

Personeel  5.682  

Huisvesting  390  

Activiteiten  45  

Organisatie  225  

Afschrijvingen  15  

Communicatie  25  

Inkoop  3  

  

Operationeel resultaat  1.265  

Overhead (Bijdrage shared services: 15%)  1.252  

Bruto resultaat  13  

Investering, innovatie, vermogen  15  

Netto resultaat (na investeringen)  -2  

 


