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1  Bestuursverslag 
 

 Inleiding 

 

Ook dit jaar is Combiwel weer volop in beweging geweest. We hebben hard 

gewerkt om de Amsterdammers die dat (tijdelijk) nodig hebben een steuntje in de 

rug te geven. Dit in opdracht van de gemeente Amsterdam. We zijn erin geslaagd 

om de met hen afgesproken prestaties te realiseren. Daarnaast hebben we onze 

diensten, dienstverlening en organisatie weten te verbeteren. Net als vorig jaar 

zetten we stappen vooruit. En we gaan de goede kant op. We zien nog 

mogelijkheden voor verdere verbetering, maar we zijn trots op dat wat we het 

afgelopen jaar bereikt hebben! 

 

Voor u ligt het financieel verslag van de Stichting Combiwel Amsterdam. In dit verslag kijken 

we terug op het jaar 2018. Naast het financieel jaarverslag wordt een digitaal jaarbericht 

2018 uitgebracht, waarin verslag wordt gedaan over de activiteiten die Combiwel heeft 

gerealiseerd.  

 

We willen op deze plek de medewerkers, vrijwilligers en de leden van de Raad van Toezicht 

bedanken voor de positieve inzet en steun gedurende het afgelopen jaar. De inzet en energie 

van iedereen hebben ertoe geleid dat we weer een paar stappen in de goede richting hebben 

gezet. 

 

 Profiel Combiwel 

 

Combiwel is een maatschappelijke organisatie die werkt aan een samenleving 

waar mensen kunnen meedoen, hun betrokkenheid in de praktijk kunnen brengen 

en kinderen zich kunnen ontwikkelen. Combiwel is een organisatie voor 

maatschappelijke dienstverlening, participatie, voorscholen, kinderopvang, 

opvoeding en actief leven. 

 

Onze missie 

Combiwel staat voor een inclusieve samenleving waar mensen kunnen meedoen, een stad 

waar uitval zoveel mogelijk wordt voorkomen en mensen hun betrokkenheid en solidariteit in 

de praktijk kunnen brengen. We ondersteunen kwetsbare Amsterdammers en ondersteunen 

hen om zo lang mogelijk zelfstandig en veilig te leven en te participeren in de samenleving. 

We verbinden bewoners met bewoners en bewoners met instanties. Voorkomen is beter dan 

genezen. Daarom zetten wij ook in op een verantwoorde ontwikkeling van kinderen.  

 

Onze visie en ambitie 

We zijn een stevige partner met zichtbare impact door een moderne en effectieve manier van 

werken. We werken professioneel en resultaatgericht. Samen werken we er naartoe om dé 

specialist te worden op het gebied van sociale interventies, het ondersteunen van kwetsbare 

groepen en een verantwoorde ontwikkeling van kinderen. Dit doen we in partnerschap met 

onze opdrachtgevers. Onze werkwijze levert zichtbare resultaten op en wordt gezien als 

vernieuwend. Daarom zijn wij ook een gewilde samenwerkingspartner.  
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Onze strategie 

In ons streven en werkwijze staat een uitstekende uitvoering voorop. Een uitvoering waarbij 

we impact hebben op de samenleving, onze prestaties hoog zijn en de kosten laag. We 

hebben oog voor onze omgeving, met daarin kwetsbare en niet-kwetsbare Amsterdammers 

en onze opdrachtgever(s). Bij het streven naar een uitstekende uitvoering met impact hoort 

het continu verbeteren van de bestaande bedrijfsvoering. Combiwel wil toonaangevend en 

concurrerend zijn.  

  

Rollen Stichting Combiwel Amsterdam 

De stichting Combiwel Amsterdam treedt op als bestuurder van de verschillende 

werkorganisaties die het werk van Combiwel uitvoeren. Het gaat dan om de Stichting 

Combiwel Buurtwerk, de Stichting Combiwel Maatschappelijke Dienstverlening & 

Schuldhulpverlening, de Stichting Combiwel voor Kinderen en de Stichting Combiwel 

Projecten.  

 

Daarnaast biedt de Stichting Combiwel Amsterdam ondersteunende diensten aan de 

verschillende werkorganisaties. Hierdoor maakt zij het zo mede mogelijk dat deze 

werkorganisaties hun doelen kunnen behalen, waardoor de leefbaarheid van de stad wordt 

vergroot. 

Deze ondersteunende diensten worden geleverd in de vorm van Shared Services en zijn 

afgestemd op de wensen van de interne en externe klanten zoals directie, medewerkers, 

opdrachtgevers, cliënten en inwoners, partners en overige stakeholders en op wet- en 

regelgeving. Door de bundeling van ondersteunende diensten en bedrijfsprocessen beter in te 

richten, is er meer tijd en ruimte om te focussen op de kernactiviteiten van de organisatie. 

Daarbij zijn we een moderne en kosteneffectieve partner voor de werkorganisaties.  

 

Structuur van Combiwel 

Combiwel bestaat sinds 31 december 1999 en heeft de stichtingsvorm. Combiwel is actief op 

drie werkgebieden, te weten: Buurtwerk, Maatschappelijke Dienstverlening & 

Schuldhulpverlening en Kinderopvang & Opvoedondersteuning.  

 

Per 1 januari 2018 is de juridische structuur van Combiwel zo aangepast, dat deze beter 

aansluit op de wijze waarop we onze activiteiten georganiseerd zijn. Dit maakt onze structuur 

eenvoudiger en transparanter.  

 

De Stichting Combiwel Amsterdam is de bestuurder van:  

- Stichting Combiwel voor Kinderen 

- Stichting Combiwel Buurtwerk 

- Stichting Combiwel Maatschappelijk werk & Schuldhulpverlening 

- Stichting Combiwel projecten 

- Combiwel Ondernemend Welzijn B.V. 

- Combiwel Bredeschool B.V. 

- Combiwel Projecten B.V. 

- Stichting EcoSol Leerbedrijven  

 

Hiervan zijn de volgende B.V.’s in 2018 geliquideerd: 

- Combiwel Ondernemend Welzijn B.V. 

- Combiwel Bredeschool B.V. 

- Combiwel Projecten B.V. 
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In deze entiteiten hebben in 2018 geen activiteiten plaatsgevonden. Deze activiteiten zijn 

per 1 januari onder gebracht bij de verschillende hiervoor genoemde stichtingen. Omdat het 

pand ‘De Hagedis’ nog niet verkocht is, bestaat de Stichting EcoSol Leerbedrijven nog. Verder 

hebben zich binnen die stichting geen activiteiten voor gedaan. 

 

Stichting Combiwel Amsterdam is opgericht op 31 december 1999 te Amsterdam in de 

rechtsvorm van een stichting en geregistreerd onder Kamer van Koophandelnummer 

34126333. Binnen de stichting is de directie en zijn de ondersteunende diensten 

ondergebracht. 

 

 Bestuur en directie 

 

De Algemeen directeur/bestuurder is verantwoordelijk voor het organisatiebeleid. De Raad 

van Toezicht houdt toezicht op het organisatiebeleid en de algemene gang van zaken. Ieder 

werkgebied kent een eigen verantwoordelijk directeur. Combiwel Shared Services - met de 

afdelingen administratie, HRM, control, facilitair, ICT, beleid, secretariaat, 

managementondersteuning en communicatie - ondersteunt directie, leidinggevenden en 

medewerkers. Formele besluiten worden genomen in het directieoverleg en vastgelegd in 

directiebesluiten.  

 

In juni 2018 zijn de vacatures directeur bedrijfsvoering en concerncontroller ingevuld. Met 

ingang van 11 juni is Fons Blankendaal gestart als directeur Bedrijfsvoering en met ingang 

van 18 juni Gerrit Hartog als concerncontroller.  

 

Het directieteam bestaat eind 2018 uit de volgende personen: 

• Jørgen Weekers, Algemeen directeur Combiwel; 

• Helen Schiltmeijer, directeur Combiwel voor Kinderen (actief in de stadsdelen Noord, 

West en Zuid); 

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

Nieuw-West en Zuid); 

• Arie van ’t Hoog, directeur Combiwel Maatschappelijke Dienstverlening & 

Schuldhulpverlening (actief in stadsdeel West). 

• Fons Blankendaal, directeur bedrijfsvoering Combiwel Shared Services;  

• Gerrit Hartog, concerncontroller. 

 

De beloning van de Algemeen directeur/bestuurder voldoet aan de WNT en de ‘Amsterdamse 
Wethoudersnorm’. 
 

Raad van Toezicht 

Op de Stichting Combiwel Amsterdam en haar werkmaatschappijen werd in 2018 door één en 

dezelfde Raad van Toezicht (RvT) toezicht gehouden. De Raad van Toezicht werkte in 2018 

met twee commissies: een auditcommissie en een remuneratiecommissie. 

 

De toezichthouders zijn 5 keer in een reguliere vergadering bijeengekomen voor overleg met 

elkaar en de bestuurder. Sinds juni is de concerncontroller ook aanwezig bij de vergadering.  

Bij een aantal onderwerpen is één of meerdere directeuren van de werkgebieden 

uitgenodigd. Het gaat dan bijvoorbeeld over de voortgang van de jaarplannen 2018, de 

strategische uitgangspunten voor de offertes 2019 en het bespreken van de jaarplannen en 

begroting 2019.  
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De volgende onderwerpen zijn het afgelopen jaar besproken: 

- Het jaargesprek met de bestuurder/Algemeen directeur; 

- De overdrachtsdocumenten wijziging juridische structuur; 

- Gewijzigde reglementen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht als gevolg van de 

wijziging juridische structuur en ANBI-aanvragen nieuwe entiteiten; 

- De realisatie van de doelstellingen en de begroting aan de hand van 

kwartaalrapportages; 

- De bijsturingsmaatregelen Combiwel voor Kinderen als gevolg van de wet 

harmonisatie Kinderopvang; 

- De belangrijkste risico’s van de organisatie en de beheersmaatregelen die genomen 
worden; 

- De jaarrekeningen 2017; 

- Het jaarplan en de begroting 2019; 

- Gewijzigde statuten Stichting Combiwel Projecten; 

- Belanghebbendenbeleid. 

De RvT telde per eind 2018 vijf leden, te weten: 

- Mevrouw M.M. Kuitenbrouwer, voorzitter en geheel jaar lid; 

- De heer C.M.G.E. Mommers, geheel jaar lid; 

- Mevrouw H. Marx-Breet, geheel jaar lid; 

De heer J.G. Schnitzler, geheel jaar lid; 

- Mevrouw D.C. Kramp, geheel jaar lid.  

 

Bij (her)benoeming is de totale samenstelling van de Raad van Toezicht bewaakt en deze 

zorgvuldig getoetst aan de profielschets. De kennis- en ervaringsgebieden zijn evenwichtig 

vertegenwoordigd, net als de verhouding in leeftijd en geslacht. Alle toezichthouders zijn 

onafhankelijk. De beloning van de Raad van Toezicht is conform de adviesregeling honorering 

toezichthouders, onderdeel van de Governance Code Sociaal Werk. 

 

Ondernemingsraad 

De OR bestaat uit 13 leden. De Ondernemingsraad overlegt één keer per maand met de 

bestuurder van de Stichting Combiwel Amsterdam. Daarnaast wordt twee keer per jaar in het 

kader van artikel 24 van de WOR de algemene gang van zaken van de organisatie besproken 

waarbij een delegatie van de Raad van Toezicht aanwezig is.   

 

De ondernemingsraad heeft de volgende instemmings- en adviesaanvragen behandeld: 

 

Instemmingaanvragen: 

- Interne klachtenregeling; 

- Privacyreglement; 

- Arbodienstverlener; 

- Medewerkersonderzoek; 

- Geactualiseerde regeling woon-werkverkeer; 

- Geactualiseerd verzuimbeleid en verzuimprotocol.  
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Adviesaanvragen: 

- Overdracht OKT; 

- Aanbesteding FPAJ; 

- Statutenwijziging Stichting Combiwel Projecten; 

- Informatievoorziening 2020; 

- Maatregelen en aanpassingen structuur Combiwel voor Kinderen; 

 

De opdrachtgever 

De voornaamste opdrachtgever van Combiwel is de gemeente Amsterdam. De gemeente 

Amsterdam doet dit in de vorm van subsidies en inkoopcontracten. Inhoudelijk wordt de 

gemeente voor de verstrekte opdrachten vertegenwoordigd door de Resultaat 

Verantwoordelijke Eenheden (RVE) en/of stadsdelen. Het gaat dan om de stadsdelen West, 

Zuid en Nieuw-West, de RVE Onderwijs, Jeugd en Zorg (OJZ) en de RVE Werk, Participatie en 

Inkomen (WPI). Het Shared Service Center werkt enkel voor interne Combiwel organisatie.  
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 Verslag van de directie 

 

In 2018 is Combiwel doorgegaan op de ingeslagen weg. De weg waarbij we 

werken aan het verbeteren van onze resultaten, het heroveren van vertrouwen en 

onze positie in de stad en het wegwerken van achterstallig onderhoud aan de 

organisatie. Het jaarplan en de begroting vormen daarbij onze leidraad. We 

leveren de afgesproken producten en diensten. En we zetten in op aandacht voor 

en ontwikkeling van onze medewerkers, het verbeteren van de financiële en 

operationele sturing, het verbeteren van onze processen en het versterken van 

ons profiel. We zijn er nog niet maar gaan de goede kant op! 

 

Op deze plek kijken we terug op de financiële en operationele ontwikkelingen over het jaar 

2018.  

 

Financiële ontwikkelingen Combiwel groep 2018 

Het geconsolideerde resultaat van Combiwel bedraagt minus EUR 0,8 miljoen. Dit ten 

opzichte van een begroot resultaat van bijna EUR 0,1 miljoen. Dit negatieve resultaat is het 

gevolg van het (negatieve) resultaat bij Combiwel voor Kinderen (minus EUR 1,7 miljoen). 

Vanwege de Harmonisatie in de Kinderopvang heeft Combiwel voor Kinderen te kampen 

gehad met een flinke vraaguitval. Hierop is gedurende het jaar flink bijgestuurd. De overige 

werkorganisaties laten allen een positief en hoger dan begroot resultaat zien. 

 

Het geconsolideerde financiële resultaat wordt flink (positief) beïnvloedt door enkele 

incidentele posten. Dit betreft: 

− een vordering op het UWV die is ontstaan, omdat het door nieuwe wetgeving mogelijk 

wordt een aanvraag compensatie transitievergoeding langdurig arbeidsongeschikte 

medewerkers te doen (ruim EUR 0,2 miljoen); 

− een vrijval reservering wachtgelden ter hoogte van ruim EUR 0,1 miljoen; 

− een vrijval van diverse openstaande vorderingen en schulden gerelateerd aan 

kinderopvang en projecten over 2016 en 2017 ter hoogte van ruim EUR 0,15 miljoen); 

− een positieve afrekening op subsidies bij Schulddienstverlening over de jaren 2016 en 

2017 (ruim EUR 0,1 miljoen); 

Het genormaliseerde jaarresultaat bedraagt circa minus EUR 1,4 miljoen (begroot: EUR 0,1 

miljoen). Combiwel voor Kinderen laat een genormaliseerd jaarresultaat zien van minus EUR 

1,7 miljoen. Hier tegenover staan positieve genormaliseerde resultaten van Combiwel 

Buurtwerk en Combiwel MaDi/SHV (beiden ruim EUR 0,1 miljoen) en Combiwel Projecten 

(EUR 65.000). Ook bij de ondersteunende diensten binnen Combiwel Amsterdam zijn we er – 

ondanks een fors lagere bijdrage vanuit Combiwel voor Kinderen – in geslaagd in de zwarte 

cijfers te eindigen (EUR 15.000).  

 

Ontwikkeling eigen vermogen 
Het geconsolideerde eigen vermogen van Combiwel is in 2018 met ruim EUR 0,8 miljoen 

gedaald naar EUR 2,2 miljoen. De algemene reserves, continuïteitsreserves en 

bestemmingsreserves bedragen samen ruim EUR 0,8 miljoen. De egalisatiereserve bedraagt 

EUR 1,4 miljoen.  

 

Werknemers 
De gemiddelde personele bezetting voor de Combiwel groep bedroeg in 2018 418,5 fte. Het 

verzuimpercentage bedroeg gemiddeld 8%.  
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Verder… 
Hieronder gaan we verder in op het enkelvoudige financiële resultaat van de Stichting 

Combiwel Amsterdam. Ook gaan we verder in op de operationele ontwikkelingen rondom de 

ondersteunende diensten. Voor een toelichting op de enkelvoudige financiële resultaten en 

operationele ontwikkelingen van de overige stichtingen binnen de Combiwel groep verwijzen 

we naar de enkelvoudige jaarrekeningen van die betreffende stichtingen. 

 

Financiële ontwikkelingen Combiwel groep 2018 

Het enkelvoudige financiële resultaat voor Stichting Combiwel Amsterdam bedraagt over 2018 

EUR 577.000 positief.  

 

Dit positieve resultaat wordt sterk beïnvloed door enkele incidentele posten, waaronder: 

- een vordering op het UWV, omdat het gezien nieuwe wetgeving mogelijk wordt een 

aanvraag compensatie transitievergoeding langdurig arbeidsongeschikte medewerkers te 

doen (EUR 160.000). 

- een vrijval reserveringen wachtgelden ter hoogte van EUR 121.000. 

- een vrijval van diverse openstaande vorderingen en schulden gerelateerd aan 

kinderopvang en projecten ter hoogte van in totaal EUR 165.000. 

- positieve definitieve afrekeningen van EUR 126.000 op subsidies Schuldhulpverlening 

over de jaren 2016 en 2017 

- een desinvestering van de activa van de gesloten locatie Lutmastraat (EUR -/- 12.000) 

Het genormaliseerde exploitatieresultaat is EUR 15.000 (begroot: EUR 42.000).  

 

De opbrengsten zijn EUR 421.000 lager dan begroot. Dit komt grotendeels doordat de 

afdracht van Combiwel voor Kinderen aan het Shared Service Center substantieel lager dan 

begroot was.  

Deze lagere opbrengsten zijn opgevangen door lagere operationele kosten (EUR 468.000). 

Gedurende het jaar hebben we scherp op de kosten gestuurd én hebben we geïnvesteerd in 

onze bedrijfsvoering en het verbeteren van de ondersteuning. Met name is het ons gelukt om 

onze speerpunten tegen fors lagere kosten te realiseren. Het meest tastbare daarin zijn onze 

vorderingen op het gebied van onze ICT-omgeving en de overstap naar AFAS, waarmee het 

aantal applicaties gereduceerd wordt en het werk eenvoudiger wordt (met minder 

handmatige tussenkomst). Dit heeft geresulteerd in lagere personeelskosten inclusief inhuur 

externen dan begroot (EUR 177.000) en lagere overige organisatiekosten dan begroot (EUR 

209.000).  

  

Ontwikkeling eigen vermogen 
Het eigen vermogen is in 2018 met EUR 577.000 gestegen naar EUR 1.279.000 

 

Het financieel beleid van Combiwel is gericht op een duurzame en verantwoorde voortzetting 

van de activiteiten die worden uitgevoerd. Uitgangspunt is een begroting die geen tekorten 

vertoont en dat iedere entiteit binnen Combiwel over voldoende weerstandsvermogen 

beschikt.  

 

Stichting Combiwel Amsterdam kan - indien nodig - ertoe besluiten om de werkorganisaties 

financieel te ondersteunen, waardoor de activiteiten duurzaam worden gecontinueerd. De 

continuïteit van Combiwel wordt in belangrijke mate bepaald door de opdrachten en subsidies 

van de gemeente Amsterdam. 
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Stichting Combiwel Amsterdam wil in 2019 een verdere verbeterslag doorvoeren op het 

gebied van de administratieve organisatie en interne controle. Hiervoor investeren we in een 

kwalitatieve verbetering van de bezetting van de financiële kolom, procesverbetering en 

verdere automatisering. Hiervoor wordt € 250.000 van het eigen vermogen gereserveerd als 

bestemmingsreserve. 

 

Als norm voor het weerstandsvermogen hanteert Combiwel 20% van de verwachte 

jaaropbrengsten. De begrote opbrengsten 2019 bedragen EUR 4.716.549. Het streefdoel voor 

het eigen vermogen is derhalve tenminste EUR 943.310 en dit bedrag zal bestemd worden als 

continuïteitsreserve. 

 

Werknemers 
De gemiddelde personele bezetting voor de Stichting Combiwel Amsterdam bedroeg in 2018 

44,9 fte. Het verzuimpercentage bedroeg 3,9%.  

 

Operationele ontwikkelingen Combiwel Shared Services 2018  

Op het gebied van de ondersteuning aan de werkgebieden vanuit het Combiwel Shared 

Services is veel werk verzet. We hebben in 2018 veel aandacht besteed aan het transparant 

maken en verbeteren van de dienstverlening aan de Combiwel werkorganisaties. We hebben 

flinke inspanning gepleegd op het verbeteren van de Planning en Controlcyclus en het 

verbeteren van de kwaliteit van de sturingsinformatie. Hoewel we vooruitgang boeken zijn we 

er nog niet. De voorspelbaarheid van de cijfers moet omhoog.  

 

Om de werkorganisaties beter te kunnen ondersteunen hebben we tijdens het eerste 

kwartaal besloten om de serviceteams te versterken op het gebied van communicatie en 

informatiemanagement. 

 
Onder leiding van een nieuwe directeur bedrijfsvoering is een visie Informatievoorziening 2020 

opgesteld. Volgens heldere uitgangspunten zullen er in 1,5 jaar diverse processen en systemen 

worden gestandaardiseerd en geautomatiseerd.  Vanaf de 2e helft van het jaar is - zoals 

hiervoor ook reeds genoemd - toegewerkt naar de implementatie van het enterprise resource 

management systeem AFAS per 1 januari 2019.  

 

Begin juli hebben we de overstap gemaakt naar een nieuwe arbodienstverlener. Gezien het 

hoge verzuim hebben we een uitgebreid pakket ingekocht. Het regiemodel waarbij de 

leidinggevende het voortouw neemt blijft gehandhaafd. Wel hebben we meer ondersteuning 

op het gebied van verzuimcoördinatie ingekocht.  

 

Overigens denken we niet dat het genoeg is om alleen onze inspanningen op het gebied van 

verzuimcoördinatie e.d. te verhogen. Om het verzuim terug te dringen, werken we aan 

gedragsveranderingen. Om die reden zetten we in op aandacht voor de medewerker en 

coaching op expertise en resultaat. 
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Foutherstel Wet Normering Top Inkomens 2014-2017 

Bij het opmaken van de jaarrekening is gebleken dat Stichting Combiwel Amsterdam 

onbedoeld onder de WNT zorg moet vallen. Dit volgt uit de WZTi erkenning die deze Stichting 

heeft, terwijl de feitelijke zorgdienstverlening enkel plaats vindt in Stichting Combiwel 

Buurtwerk.    

Stichting Combiwel Amsterdam hanteert sinds jaar en dag de algemene WNT normering.  

Omdat in 2018 de relevante omstandigheden niet zijn veranderd, heeft dit onderwerp 

gedurende het jaar ook geen specifieke aandacht gekregen en is het bestaande beleid 

gecontinueerd. Combiwel vindt de algemene WNT normering ook nu nog het meest passend 

bij de feitelijke situatie, want Combiwel ziet zich primair als een welzijnsorganisatie. 

Daarnaast is de zorgdienstverlening die wordt geleverd zeer miniem binnen het geheel van de 

totale dienstverlening (0,3 miljoen opbrengsten op een totaal van 36,3 miljoen opbrengsten 

geconsolideerd) en vindt de dienstverlening op het gebied van zorg niet in Stichting Combiwel 

Amsterdam zelf plaats, maar in Stichting Combiwel Buurtwerk. 

Daarom is in gesprekken met het team WNT van BDO, het zorgkantoor en het Ministerie van 

VWS is gezocht naar een passende oplossing. Dit bleek helaas voor 2018 en ook de 

voorgaande jaren tot op dit moment niet mogelijk. De sectorale WNT prevaleert altijd boven 

de algemene WNT normering en binnen de noodzakelijke klasse-indeling van de WNT zorg 

tellen alleen de zorg gerelateerde financieringsstromen van Combiwel mee. Dit leidt tot een 

relatief lage klasse-indeling en bijbehorende bezoldigingsmaximum. Dit maximum is voor 

boekjaar 2018 regulier verwerkt in deze jaarrekening 2018. Voor boekjaren 2014 tot en met 

2017 is in deze jaarrekening 2018 foutherstel toegepast. In 2019 zal een WTZi erkenning 

worden aangevraagd voor Stichting Combiwel Buurtwerk en zal de erkenning van Stichting 

Combiwel Amsterdam worden opgezegd. 
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 Agenda 2019 

 
Als bestuurder en ondersteuner van de stichtingen Combiwel Buurtwerk, Combiwel 
Maatschappelijke Dienstverlening & Schuldhulpverlening, Combiwel voor Kinderen en 
Combiwel Projecten, hebben we - samen met die werksoorten - goed vooruit gekeken. Dit 
heeft per werksoort geresulteerd in een mooie en ambitieuze agenda voor 2019. Kern daarbij 
is dat we ons nog beter willen positioneren als sociale partner van de stad en haar 
Amsterdammers.  
 
Daar hoort ook een ambitieuze agenda bij voor de ondersteuning van die werksoorten. Met 
onze plannen voor 2019 gaan we verder op de ingeslagen weg. Een weg waarbij we 
zelfbewust ons pad kiezen en ons met vertrouwen durven te positioneren als een moderne, 
kosteneffectieve en stevige partner met zichtbare impact.  
 
In 2019 hanteren we vergelijkbare thema´s voor onze ontwikkeling als in 2018. Dat betekent 
het: 
− leveren én continu verbeteren van producten en diensten voor de werkorganisaties die 

bijdragen aan het realiseren van hun prestaties en agenda 2019; 

− vereenvoudigen en vergaand digitaliseren van de bedrijfsmatige ondersteuning; 

− verbeteren van onze operationele en financiële sturing; 

− verder ontwikkelen van onze medewerkers. En hen coachen op expertise en resultaat. 

 
Op elk van deze thema’s hebben we specifieke speerpunten en projecten benoemd en weten 
we hoe we de volgende stappen gaan zetten. De begroting die daarbij hoort is sluitend.  
Jaarplan en begroting zijn dan ook goedgekeurd door de Raad van Toezicht. 
 

(bedragen x € 1.000) Begroting Shared 

Services 2019 

Begroting Combiwel 

groep 2019 

      

Subsidies 24 32.439 

Overige opbrengsten 4.692 4.692 

Totaal opbrengsten 4.716 37.131 

      

Salaris en overige personeelskosten 3.491 24.625 

Overige bedrijfskosten 1.190 12.035 

Afschrijvingen 34 86 

Totaal kosten 4.715 36.746 

      

Operationeel resultaat 1 385 

      

Bijzondere baten en lasten     

Financiële baten en lasten     

      

Exploitatie resultaat 1 385 

   
‘Gebruik’ ruimte (5%): investering, 
innovatie, vermogen 1 393 

     

Resultaat na investeringen 0 -8 
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Bij het opstellen van het jaarplan en begroting zijn kansen en bedreigingen in beeld gebracht 
en besproken. Deze worden in maandgesprekken en kwartaalverslagen gemonitord en 
besproken. Het belangrijkste risico doet zich voor wanneer de geformuleerde maatregelen 
niet voldoende budgettaire ruimte op zouden leveren en de bijdrage van de werkorganisaties 
lager uitvalt dan begroot.  
 
We blijven daarmee investeren in onze medewerkers, systemen en organisatie. Om zo de 
Amsterdammers die dat nodig hebben te blijven helpen, onze impact te vergroten, onze 
prestaties te verbeteren en ons werk tegen acceptabele kosten te kunnen blijven doen.  
 
We hebben er zin in! 
 

 
 
Amsterdam, september 2019 

 

 

Bestuur        Raad van Toezicht  

 

 

 

 

Jørgen Weekers       Martien Kuitenbrouwer 

Algemeen directeur      Voorzitter  
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2 Jaarrekening 2018 
 

 Geconsolideerde balans per 31 december 2018 Combiwel groep 

 
Na resultaatbestemming 

31 december 2018 

  

31 december 2017 (bedragen x € 1.000)  

        

            

Materiële vaste activa 471     645    

Totaal Vaste activa   471     645 

            

Vorderingen 2.436     1.761   

Liquide middelen 6.939     7.262   

Totaal Vlottende activa   9.375     9.023 

            

Activa   9.846     9.668 

            

Eigen Vermogen 2.245     3.065   

Totaal Eigen vermogen   2.245     3.065 

            

Voorziening 234     539   

Totaal Voorzieningen   234     539 

           

            

Kortlopende schulden en 
overlopende passiva 7.367     6.064   

Totaal Kortlopende 
schulden en overlopende 

passiva   7.367     6.064 

            

Passiva   9.846     9.668 
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 Geconsolideerde resultatenrekening Combiwel groep 

 
 
(bedragen x € 1.000) 

Begroting 

2018 

 

2018  2017 

   
       

   
       

Subsidies 23.100  23.802   28.485 

Overige opbrengsten 13.919  12.479   8.288 

Totaal opbrengsten 37.019  36.281   36.773 

   
 

     

Salaris en overige personeelskosten 27.421  27.176   27.153 

Overige bedrijfskosten 9.305  10.311   9.724 

Afschrijvingen 196  174   371 

Totaal kosten 36.922  37.661   37.248 

   
 

      

Operationeel resultaat 97  -1.380   -475 

   
       

Bijzondere baten en lasten  
 

 573     

Financiële baten en lasten -14  -13   -14 

   
       

Exploitatie resultaat 83 
 

-820   -489 

   
 

      

Resultaatbestemming  
       

   
       

Onttrekking / toevoeging aan 
Algemene / continuïteitsreserve 83 

 
-820   -316 

Onttrekking / toevoeging aan 
egalisatiereserve  

 
    -173 

 0  -820   -489 
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 Kasstroomoverzicht Combiwel groep 

  

2018 

  

2017 (bedragen x € 1.000)   

         

             

Exploitatieresultaat  -820    -489   

Afschrijvingen  174    264   

Bijzondere waardevermindering  0    107   

Operationeel resultaat voor 
afschrijvingen   -646     -118 

           

Mutaties uit kortlopende schulden  

 
          1.303    -1.260   

Mutaties uit voorzieningen  -305    -68   

Mutaties uit vorderingen  -675    2.207   

Mutaties uit Werkkapitaal   323     879 

           

Kasstroom uit operationele 

activiteiten     -323     761 

           

Investering in Materiele vaste activa  0    -13   

Desinvestering in Materiële vaste activa  0    0   

Kasstroom uit 

investeringsactiviteiten         0     -13 

           

Lening o/g          

Toename / (afname) RC 
Groepsmaatschappijen  0    -24   

Kasstroom uit vermogens storting / 
(onttrekking)  0    -5   

Kasstroom uit 

financieringsactiviteiten      0     -29 

           

Mutatie geldmiddelen   -323     719 

 

Geldmiddelen per 1 januari  5.216   4.311 

Geldmiddelen per 31 december  3.377   5.215 

Toename / Afname geldmiddelen  -1.839   904 
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 Toelichting op de geconsolideerde balans Combiwel groep 

 

VASTE ACTIVA 

 

Materiële vaste activa 

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

  
Gebouwen / 

terreinen   Inventaris   Automatisering   

Overige 
activa   Totaal 

                    

                                

Boekwaarde 1/1 395  64  184  2   645 

Aanschaffingen           

Desinvesteringen           
Bijzondere waarde 
verminderingen           

Afschrijvingen -38  -30  -104  -2   -174 

Boekwaarde 31/12 357  34  80  0   471 

 

 

 

 

Vorderingen  

De vorderingen kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

  31-12-2018   31-12-2017 

Debiteuren 1.074   1.254 

Overige vorderingen en overlopende activa 1.362   507 
        

  2.436   1.761 

 

 

Debiteuren 

  31-12-2018   31-12-2017 

Debiteuren 1.145   970 

Vorderingen uit hoofde van subsidiëring 97   414 

Af: oninbare vorderingen -168   -130 
        

  1.074   1.254 
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Overige vorderingen en overlopende activa  

  31-12-2018   31-12-2017 

Vooruitbetaalde kosten 572   109 

Nog te ontvangen subsidies 310     

Overige vorderingen 480   398 
        

  

 

1.362   507 

 
De vorderingen bevatten een vordering op een oud bestuurder. Voor deze vordering is een 
voorziening opgenomen ter hoogte van de volledige vordering. 
 

Liquide middelen 

  31-12-2018   31-12-2017 

Kassen 3   26 

Rekening courant banken 4.420   4.686 

Spaarrekening banken 2.516   2.550 
        

  6.939   7.262 

 
De liquide middelen staan ter vrije beschikking, met uitzondering van het bedrag aan 
uitgegeven bankgaranties ter hoogte van € 93.331. 
 

 
Eigen vermogen 

Het eigen vermogen wordt in de toelichting op de balans in de enkelvoudige jaarrekening 
nader toegelicht. 
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Voorzieningen 

  31-12-2018   31-12-2017 

Voorzieningen 234   539 
       

  234   539 

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

  
Saldo   

Onttrekking 
  

Toevoeging 
  

Vrijval 
  Saldo 

1-1-2018 31-12-2018 

                    

 
Voorziening Wachtgeld 

396   -263       133 

 
Reorganisatie  

0    8     8 

 
Reorganisatie 
Taalwijzer 

52 
  

-52 
 

 
 

 
  

 

 
Arbeidsongeschiktheid 

42 
  

 
 

24 
 

 
  

66 

 
Transitievergoedingen 

7 
  

 
 

 
 

 
  

7 

 
Verlieslatend 
huurcontract 

           42 
  

-22 
 

 
 

 
  

20 

              

  539   -337  32     234 

 
 

De voorziening Wachtgeld betreft een voorziening getroffen voor wachtgeld van medewerkers 

die door een wijziging in de wet niet tot hun 65ste maar tot hun pensioen recht hebben op 

wachtgeld. 

 

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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Kortlopende schulden en overlopende passiva 

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

  31-12-2018   31-12-2017 

Crediteuren 915   1.091 

Loonheffing 1.456   1.727 

Premies pensioenfonds 338   56 

Omzetbelasting 2   3 

Overige kortlopende schulden 1.794   1.123 

Overlopende passiva 1.213   821 

Schulden uit hoofde van subsidiëring 1.629   1.212 

Schulden uit hoofde van WMO/WLZ 20   6 
       

  7.367   6.039 

 
 
Overige kortlopende schulden 

  31-12-2018   31-12-2017 

Buurtinitiatieven 0   70 

Diverse schulden 1.472   744 

Loopbaanbudget 322   333 
       

  1.794   1.148 

 
Overlopende passiva 

  31-12-2018   31-12-2017 

Huurlasten 273   -64 

Reservering vakantiegeld 282   64 

Reservering verlofuren 557   560 

Vooruit ontvangen bedragen 101   261 
       

  1.213   821 
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Niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet de balans opgenomen 

activa 

Per 31 december 2018 heeft de instelling de volgende langlopende verplichtingen uitstaan: 
 
(bedragen x € 1.000) 
 

 2019 2020 2021 2022 2023 

      
Huisvesting 2.089 846 232 0 0 

Kantoorbenodigdheden 
               

39  
          

39  
          

23  0 0 
 
 
 
 
Bankgaranties 

Er is sprake van beperkte opvraagbaarheid in verband met een bankgarantie van € 93.331 

voor kantoorgebouwen. 
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 Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening Combiwel Groep 

 
In deze paragraaf worden de Opbrengsten en Kosten 2018 vergeleken met de begroting 

2018. Alleen de grote verschillen worden expliciet toegelicht. 

 

Opbrengsten  

 

   

   
 

   

Subsidies  
 

   

  Begroting 2018  2018   2017 

Beschikte subsidie 23.100  24.635   29.196 

Overloop naar volgend boekjaar  
 -19   -58 

Terug te betalen subsidie  
 -834   -798 

Overloop vorig boekjaar  
 20   145 

   
 

     

  23.100 
 

23.802   28.485 

   

 

   

De beschikte subsidie is hoger dan begroot. Vooral Combiwel Buurtwerk is in staat geweest 

om substantieel meer subsidie binnen te halen. Daarnaast betreft het voor ruim 300 

duizend euro aan subsidiegeld voor bewonersinitiatieven waarvoor zowel de subsidie als de 

kosten die worden gedeclareerd niet zijn begroot.  

Overige opbrengsten  
 

   

  Begroting 2018  2018   2017 

Opbrengsten WMO/WLZ 400  620   574 

Ouderbijdrage 9.557  7.268   2.462 

Deelnemers bijdrage 134  78   116 

Horeca opbrengsten 90  101   112 

Overige opbrengsten 3.738  4.412   5.024 

   
 

     

  13.919 
 

12.479   8.288 

  

 

   

Als gevolg van de Harmonisatie, was er sprake van vraaguitval en bleef de Ouderbijdrage 

bij Combiwel voor Kinderen flink achter bij de begroting. De Amsterdamse 

OntmoetingsCentra van Combiwel Buurtwerk bleken in staat om meer Opbrengsten 

WMO/WLZ te genereren dan was verwacht. Combiwel Buurtwerk heeft 443 duizend euro 

meer overige opbrengsten behaald dan was begroot en Combiwel Maatschappelijke 

Dienstverlening & Schuldhulpverlening heeft 218 duizend euro meer overige opbrengsten 

dan was begroot. 
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Kosten  
 

   

   
    

Personeelskosten      

  Begroting 2018  2018   2017 

         

         

Salariskosten 20.368 19.876   20.086 

Sociale lasten 3.173 3.235   3.050 

Pensioenpremies 1.503 1.787   1.744 

Loonsubsidie  -20   -31 

Doorbelaste salariskosten 900 200   226 

Salariskosten 25.944 25.078   25.075 

        

Woon-werkverkeer 187 136   139 

Opleidingskosten 400 170   264 

Werkkostenregeling  159   158 

Reorganisatie kosten  675   607 

Overige salariskosten 587 1.140   1.168 

        

Inleen derden 338 698   687 

Wervingskosten 0 78   33 

Overige personeelskosten 552 182   190 

Overige personeelskosten 890 958   910 

        

        

  27.421 27.176   27.153 

 
De overige salariskosten waren hoog vanwege hoge afvloeiingskosten (Reorganisatiekosten) 

personeel bij Combiwel voor Kinderen en in mindere mate ook Combiwel Buurtwerk. 

 

 

Gemiddelde bezetting 

De gemiddelde personele bezetting bedroeg over 2018 419  fte (2017 : 451 fte). 
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Afschrijvingen      

  Begroting 2018  2018   2017 

Afschrijving bedrijfsgebouwen en 
terreinen 38 

 
17   25 

Afschrijving inventaris 47  26   35 

Afschrijving automatisering 111  99   201 

Afschrijving overige activa  
 2   3 

Bijzondere waarde vermindering  
 30   107 

   
      

  196  174   371 

   
 

   

       

Overige bedrijfskosten      

       
De overige bedrijfskosten 
kunnen als volgt worden 
gespecificeerd:  

 

   

  Begroting 2018  2018   2017 

Activiteitenkosten 2.144  2.316   2.160 

Huisvestingskosten 4.075  4.169   3.983 

Organisatiekosten 1.277  1.015   944 

Accountants- en Advieskosten 923  1.482   1.324 

Overige kosten 0  201   157 

ICT kosten 886  1.128   1.156 

   
      

  9.305  10.311   9.724 
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Activiteitenkosten      

  Begroting 2018  2018   2017 

Specialisten 159 208   274 

Kosten vrijwilligers 120 125   109 

Materialen 1.057 1.521   1.457 

Huur activiteitenruimtes 64 75   63 

Barkosten  74   82 

Overige activiteitenkosten 744 313   175 

   
      

  2.144  2.316   2.160 

 
 
Combiwel Buurtwerk heeft 506 duizend euro meer dan begroting uitgegeven aan Materialen. 

Dit betreft voor ruim EUR 0,3 miljoen declaraties Bewonersinitiatieven waar ook niet 

begrootte subsidie aan is gerelateerd. Daarnaast was er grotendeels dekking vanuit 

additionele subsidies voor de overige EUR 0,2 miljoen. Combiwel Amsterdam heeft 255 

duizend euro minder dan begroot uitgeven aan overige activiteitenkosten (jaarplan 

speerpunten). Dit geld is toegevoegd aan de bestedingsruimte voor ICT kosten in het kader 

van de visie Informatiemanagement 2020. 
 
 

Huisvestingskosten      
      

  Begroting 2018  2018   2017 

Huur 3.102  2.908   2.889 

Onderhoud 85  376   147 

Energie 242  194   188 

Belastingen 86  46   51 

Beveiliging 60  71   73 

Schoonmaak 375  493   493 

Overige huisvestingskosten 125  88   142 

Doorbelaste huisvestingskosten  
 -7   0 

   
      

  4.075  4.169   3.983 

   
 

   
De huren zijn lager dan begroot. Combiwel Buurtwerk heeft 287 duizend euro meer dan 

begroot uitgegeven aan Onderhoud. Op basis van extra subsidiegelden is Huis van de Wijk 

De Pijp verbouwd. Daarnaast heeft op diverse locaties groot onderhoud plaatsgevonden.  
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Organisatiekosten      

  Begroting 2018  2018   2017 

Communicatie 239  134   108 

Kantoorbenodigdheden 49  30   38 

Drukwerk en kopieerkosten 121  142   176 

Porti 28  29   33 

Abonnementen en 
lidmaatschappen 102 

 
100   110 

Verzekeringen 150  52   50 

Autokosten  
 15   14 

Doorbelasting directie en 
bedrijfsbureaus  

 
-13   13 

Overige organisatie kosten 588  526   402 

   
      

  1.277  1.015   944 

    
 

   
Er is substantieel minder geld besteed aan Communicatie en aan Verzekeringen. 

 

Accountants- en 
Advieskosten  

 

   

  Begroting 2018  2018   2017 

Accountantskosten 301  196   160 

Juridische kosten  
 64   39 

Externe deskundigen 622  1.222   1.125 

   
      

  923  1.482   1.324 

 
Om specifieke extra opdrachten (zie overige opbrengsten) uit te voeren en voor projecten 

met een hoog ziekteverzuim te borgen dat prestatiedoelstellingen worden gehaald is er meer 

Externe deskundigheid ingehuurd. Daarnaast heeft Combiwel Amsterdam veel externe inhuur 

ingezet (Begroot: 204K Werkelijk: 430K). 

 

ICT kosten      

  Begroting 2018  2018   2017 

ICT middelen 714  987   991 

Mobiele telefonie 113  111   122 

Vaste lijnen telefonie en internet 59  30   43 

   
      

  886  1.128   1.156 

  

De extra uitgaven aan ICT middelen komen groten deel voor rekening van Combiwel 

Amsterdam (256K meer dan begroot). Hier zijn grotendeels begrote Activiteitenkosten 

(voor speerpunten uit het Jaarplan) voor gebruikt. 
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Overige kosten  

 

   

  Begroting 2018  2018   2017 

Afboeking dubieuze debiteuren 0  82   50 

Subsidieafrekeningen 
voorgaande jaren 0 

 
32   -11 

Overige kosten 0  87   117 

   
      

  0  201   156 

 
 
Financiële baten en lasten  

 

   

  Begroting 2018  2018   2017 

Resultaat deelnemingen  
 -573     

Financiële baten en lasten 14  14   14 

   
      

  14  -559   14 

 
 
Het geconsolideerde financiële resultaat wordt flink (positief) beïnvloedt door enkele 

incidentele posten bij Combiwel Amsterdam, welke gelabeld zijn als Resultaat deelnemingen 

omdat nagekomen resultaten van de geliquideerde dochters betreft. Dit betreft: 

− een vordering op het UWV die is ontstaan, omdat het door nieuwe wetgeving mogelijk 

wordt een aanvraag compensatie transitievergoeding langdurig arbeidsongeschikte 

medewerkers te doen (ruim EUR 0,2 miljoen); 

− een vrijval reservering wachtgelden ter hoogte van ruim EUR 0,1 miljoen; 

− een vrijval van diverse openstaande vorderingen en schulden gerelateerd aan 

kinderopvang en projecten over 2016 en 2017 ter hoogte van ruim EUR 0,15 miljoen); 

− een positieve afrekening op subsidies bij Schulddienstverlening over de jaren 2016 en 

2017 (ruim EUR 0,1 miljoen); 
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 Balans per 31 december 2018 Stichting Combiwel Amsterdam 

Na resultaatbestemming 
(bedragen x € 1.000) 31 december 2018  31 december 2017 

    
      

Materiële vaste activa 61 
 

 132  

Groepsmaatschappijen 449 
 

 6.612  

Totaal Vaste activa  510   6.744 

      

Vorderingen 2.777 
 

 156  

Liquide middelen 3.377 
 

 5.216  

Totaal Vlottende activa  6.154   5.372 

      

Activa  6.664   12.116 

      

Eigen Vermogen 1.279 
 

 3.035  

Totaal Eigen vermogen  1.279   3.035 

      

Voorziening 44 
 

 4.964  

Totaal Voorzieningen  44   4.964 

      

Schulden aan groepsmaatschappijen 4.513 
 

 3.401  

Totaal Langlopende schulden  4.513   3.401 

      

Kortlopende schulden en overlopende 
passiva 828 

 

 716  

Totaal Kortlopende schulden en 
overlopende passiva  828   716 

      

Passiva  6.664   12.116 
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 Resultatenrekening Stichting Combiwel Amsterdam 

 

Na resultaatbestemming 

  
     

  
   

Begroting 
  

Exploitatie   Exploitatie 

(bedragen x € 1.000) 2018   2018   2017 

Overige opbrengsten 5.410   5.075   5.062 

Totaal opbrengsten 5.410   5.075   5.062 

Salaris en overige personeelskosten 3.606   2.999   3.368 

Overige bedrijfskosten 1.661   1.984   1.583 

Afschrijvingen 92   86   211 

Totaal kosten 5.359   5.069   5.162 

Operationeel resultaat 51   6   -100 

Financiële baten en lasten 9   -1   434 

Resultaat uit deelneming     572     

Exploitatie resultaat 42   577   -534  
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 Kasstroomoverzicht Stichting Combiwel Amsterdam 

 
(bedragen x € 1.000) 2018  2017 

           

Operationeel resultaat 579   -522  

Afschrijvingen 85   144  

Bijzondere waardevermindering 12   67  

Mutaties uit voorzieningen -4.919   282  

Operationeel resultaat voor afschrijvingen  -4.243   -29 

       

Mutaties uit kortlopende schulden 111   -194  

Mutaties uit vorderingen -2.708   380  

Mutaties uit Werkkapitaal  -2.597   186 

       

Kasstroom uit bedrijfsoperaties  -6.840   157 

       

Financiële baten en lasten -2   -12  

Mutaties uit financiële baten en lasten  -2   -12 

       

Kasstroom uit operationele activiteiten  -6.842   145 

       

Investering in Materiele vaste activa -26   0  

Kasstroom uit investeringsactiviteiten  -26          0 

       

Toename / (afname) RC Groepsmaatschappijen 7.353   763  

Kasstroom uit vermogens storting / (onttrekking) -2.324   -5  

Kasstroom uit financieringsactiviteiten  5.029   759 

       

Mutatie geldmiddelen  -1.839   904 

       

Geldmiddelen per 1 januari  5.216   4.311 

Geldmiddelen per 31 december  3.377   5.215 

Toename / Afname geldmiddelen  -1.839   904 
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 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 

 

 

Algemeen 

 

Algemene gegevens en groepsverhoudingen 

Stichting Combiwel Amsterdam is statutair gevestigd te Amsterdam, op het adres 

Vlaardingenlaan 15.  

 

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. 

 

Stichting Combiwel Amsterdam maakt deel uit van de Combiwel Groep. 

 

De Stichting Combiwel Amsterdam is de bestuurder van: 

- Stichting Combiwel Buurtwerk 

- Stichting Combiwel voor Kinderen 

- Stichting Combiwel Maatschappelijke Dienstverlening & Schuldhulpverlening 

- Stichting Combiwel Projecten 

- Stichting EcoSol Leerbedrijven  

Dit gold ook voor de volgende entiteiten, welke in 2018 zijn geliquideerd: 

- Combiwel Ondernemend Welzijn B.V. 

- Combiwel Bredeschool B.V. 

- Combiwel Projecten B.V. 

 

Consolidatie 

Tot 1 januari 2018 werd de jaarrekening opgesteld op basis van Titel 9 BW2. In 2018 heeft 

de bestuurder besloten om de jaarrekening op te stellen op basis van Richtlijn voor de 

Jaarverslaggeving 640, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving 640 Organisaties 

zonder winststreven (RJ 640). 

Aangezien het in de branche gebruikelijk is om te rapporteren op basis van Richtlijn voor de 

Jaarverslaggeving 640, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving 640 Organisaties 

zonder winststreven (RJ 640), is overgegaan op deze waarderingsgrondslag. 

De impact van de stelselwijziging op het resultaat na belastingen over 2018 en het vermogen 

per begin en eind van het boekjaar bedraagt nihil. De vergelijkende cijfers over 2017 

behoeven daarom niet te worden aangepast. 

 

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 

De jaarrekening is opgesteld op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 , 

uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving 640 Organisaties zonder winststreven (RJ 

640). 

 

Continuïteitsbeginsel  

Bij de waardering van activa en passiva wordt uitgegaan van de veronderstelling dat de 

activiteiten van de stichting worden gecontinueerd in 2019 en de jaren daarna 

(continuïteitsveronderstelling). 
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Schattingen 

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de 

leiding zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de 

jaarrekening opgenomen bedragen. De feitelijke uitkomsten kunnen van deze schattingen 

afwijken. 

De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. 

Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt 

herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. 

Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is 

de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen 

opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten. 

 

Vergelijking met voorgaand jaar 

De grondslagen waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand 

jaar. In de vergelijkende cijfers van de balans per 31 december 2018 en de 

resultatenrekening zijn de vergelijkende cijfers overgenomen uit de jaarrekening 2017.  

 

 

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 20 %  

- ov. activa 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. 

 

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. 
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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.  

 

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. 

 

Liquide 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. 

 

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.  

 

Continuïteitsreserve 
De continuïteitsreserve is het deel van het eigen vermogen dat wordt aangehouden in 

verband met de continuïteit van de organisatie. Het doel is om de komende jaren een reserve 

op te bouwen van minimaal 20% van de totale opbrengsten. 

 

Bestemmingsreserve 
De bestemmingsreserve is het deel van het eigen vermogen dat is gereserveerd om te dienen 

voor een door het bestuur bestemde besteding. Het reserve ontstaat door 

resultaatbestemming en krijgen een aparte aanduiding binnen het eigen vermogen. 

De bestemmingsreserve is een reserve die ter vrije besteding staat aan de organisatie. 

 

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 Wachtgeld betreft een voorziening getroffen voor wachtgeld van medewerkers 

die door een wijziging in de wet niet tot hun 65ste maar tot hun pensioen recht hebben op 

wachtgeld. 

http://www2.nijmegen.nl/content/188262/jaarrekening
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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. 

 

Langlopende schulden 

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 

Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende 

schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden 

worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het 

ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van 

transactiekosten. Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke 

aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van 

de langlopende schulden in de winst-en-verliesrekening als interestlast verwerkt. 

De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden 

opgenomen onder kortlopende schulden. 

 

Kortlopende schulden 

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 

Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde 

kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek 

van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde. 

 

Transacties met verbonden partijen 

Gedurende 2018 hebben zich transacties voorgedaan tussen Combiwel Ondernemend Welzijn 

B.V., Combiwel Bredeschool B.V., Stichting Combiwel projecten, Combiwel Projecten B.V., 

Stichting EcoSol Leerbedrijven, Stichting Combiwel Buurtwerk, Stichting Combiwel voor 

Kinderen en Stichting Combiwel Maatschappelijke Dienstverlening & Schuldhulpverlening. 

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 
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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. Naar de stand van ultimo januari 

2019 is de beleidsdekkingsgraad (= het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden) 

van het pensioenfonds 101,0%. In 2019 dient het pensioenfonds een dekkingsgraad van 

tenminste 104,3% 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. 

 

 

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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 Toelichting op de balans  

 

VASTE ACTIVA 

 

Materiële vaste activa 

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

 
Gebouwen / 

terreinen  Inventaris  Automatisering  

Overige 
activa  Totaal 

          

                

Boekwaarde 1/1 0  0  130  2   132 

Aanschaffingen 26  0  0  0   26 

Desinvesteringen 0  0  0  0   0 

Bijzondere waarde 
verminderingen -12  0  0  0   -12 

Afschrijvingen -14  0  -69  -2   -85 

Boekwaarde 31/12 0  0  61  0   61 

 

 

 

Financiële vaste activa 

 

Vorderingen op groepsmaatschappijen 

 31-12-2018  31-12-2017 

    

RC St. Combiwel Amsterdam / Combiwel Brede School B.V. 0  130 

RC St. Combiwel Amsterdam / Combiwel Projecten B.V. 0  4.683 

RC St. Combiwel Amsterdam / St Combiwel Projecten 0  1.746 

RC St. Combiwel Amsterdam / St. EcoSol Leerbedrijven 449  53 
    

 449  6.612 

 

Over de vorderingen op groepsmaatschappijen wordt geen rente berekend.  
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Vorderingen  

De vorderingen kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

 31-12-2018  31-12-2017 

Debiteuren 2.352  1 

Overige vorderingen en overlopende activa 425  155 
    

 2.777  156 

 

Debiteuren 

 31-12-2018  31-12-2017 

Debiteuren 2.352  1 
    

 2.352  1 

Dit betreft debiteuren binnen de Combiwel groep. 
 

Overige vorderingen en overlopende activa  

 31-12-2018  31-12-2017 

Vooruitbetaalde kosten 217  105 

Overige vorderingen 208  50 
    

 425  155 

 
De vorderingen bevatten een vordering op een oud bestuurder. Voor deze vordering is een 
voorziening opgenomen ter hoogte van de volledige vordering. 
 
Liquide middelen 

 31-12-2018  31-12-2017 

Rekening courant banken 861  2.666 

Spaarrekening banken 2.517  2.550 
    

 3.378  5.216 

 

De liquide middelen staan ter vrije beschikking, met uitzondering van het bedrag aan 

uitgegeven bankgaranties ter hoogte van € 54.506. 
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Eigen vermogen 

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

 
Saldo  

1-1-2018  

Overige  
mutaties  

Resultaat-  
bestemming  

Saldo  
31-12-2018 

        

Geplaatst aandelenkapitaal        

Algemene reserve 2.987  -2.327  -616  44 

Continuïteitsreserve     943  943 

Bestemmingsreserve     250  250 

Egalisatiereserve        

Herwaarderingsreserve        

Overige reserve investeringen   42    42 

Bestemmingsfonds 48  -48    0 

 3.035  -2.333  577  1.279 

 

 

In 2017 is het besluit genomen de juridische structuur van de Combiwel groep te versimpelen 

en hiermee tevens meer transparantie te bieden aan de opdrachtgever. Als gevolg hiervan 

zijn Stichting Combiwel Buurtwerk, Stichting Combiwel voor Kinderen en Stichting Combiwel 

Maatschappelijke Dienstverlening & Schuldhulpverlening opgericht. In de kolom Overige 

mutaties is gespecifieerd welk vermogen na opening van het boekjaar door Stichting 

Combiwel Amsterdam is ingebracht bij deze nieuwe entiteiten. 

 

De balans is opgemaakt na resultaatbestemming. Het resultaat over 2018 is conform de 

resultaatbestemming toegevoegd aan de reserves.  

 

Het eigen vermogen in de geconsolideerde jaarrekening wijkt af van het gepresenteerde 

eigen vermogen volgens deze enkelvoudige jaarrekening.  Dit is als volgt te verklaren: 

 

 

Geconsolideerd eigen vermogen Combiwel groep per 31-12-2018 2.245 

Inbreng in nieuwe entiteiten -/- 2.363 

Resultaat overige Combiwel Stichtingen (niet-zijnde St. Combiwel Amsterdam) 1.397 

Eigen vermogen Stichting Combiwel Amsterdam per 31-12-2018 1.279 
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Voorzieningen 

 2018  2017 

Reorganisatie voorziening 20  118 

Overige voorzieningen 24  0 

Voorziening deelnemingen 0  4.846 
    

  44  4.964 

  
  

 
 
 

Saldo 

  
 
 
 

Onttrekking 

  
 
 
 

Toevoeging 

  
 
 
 

     Vrijval 

   
 
 

Saldo 

1-1-2018 31-12-2018 

                    

Voorziening Wachtgeld 104   -84   0   0     20 

Reorganisatie 14   -14   0   0     0 

Arbeidsongeschiktheid 0   0   24    0     24 

                      

  118   -98   24   0     44 

 

De voorziening Wachtgeld betreft een voorziening getroffen voor wachtgeld van medewerkers 

die door een wijziging in de wet niet tot hun 65ste maar tot hun pensioen recht hebben op 

wachtgeld. 

 

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. 
 
 
Schulden aan groepsmaatschappijen 

 2018  2017 

RC St. Combiwel Amsterdam / Combiwel ondernemend Welzijn B.V. 0  3.401 

RC St. Combiwel Amsterdam / St Combiwel Projecten 324  0 

RC St. Combiwel Amsterdam / St Combiwel Buurtwerk 2.555  0 

RC St. Combiwel Amsterdam / St Combiwel voor Kinderen 460  0 

RC St. Combiwel Amsterdam / St Combiwel MaDi/SHV 1.174  0 
    

 4.513  3.401 
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Kortlopende schulden en overlopende passiva 

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

 31-12-2018  31-12-2017 

Crediteuren 164  271 

Loonheffing 233  198 

Premies pensioenfonds 37  3 

Overige kortlopende schulden 327  227 

Overlopende passiva 67  2 

Schulden uit hoofde van subsidiëring 0  15 
    

 828  716 

 
Overige kortlopende schulden 
 

 31-12-2018  31-12-2017 

Diverse schulden 260  174 

Loopbaanbudget 67  53 
    

 327  227 

 
 
Overlopende passiva 

 31-12-2018  31-12-2017 

Huurlasten 0  -43 

Reservering verlofuren 40  45 

Vooruitontvangen bedragen 27  0 
    

 67  2 
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Niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet de balans opgenomen 

activa 
 
Per 31 december 2018 heeft de instelling de volgende langlopende verplichtingen uitstaan: 
 
(bedragen x € 1.000) 
 

 2019 2020 2021 2022 2023 
      

Huisvesting 173 173 173 0 0 

Kantoorbenodigdheden 39 39 23 0 0 

 
 
 
 
Bankgaranties 

Er is sprake van beperkte opvraagbaarheid in verband met een bankgarantie van € 54.506 

voor kantoorgebouwen.  
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 Toelichting op de resultatenrekening 

 
Opbrengsten 
 

 
Overige opbrengsten 

  Begroting 2018   2018   2017 

Overige opbrengsten 31   135   31 

Opbrengsten Overhead 5.379   4.940   5.031 

            

  5.410   5.075   5.062 

 
Kosten 
 

Personeelskosten 

  Begroting 2018   2018   2017 

            

Salariskosten 2.441   2.252   2.396 

Sociale lasten 384   344   320 

Pensioenpremies 182   201   217 

Loonsubsidie     -10   -13 

Doorbelaste salariskosten     -49   -7 

Salariskosten 3.007   2.738   2.913 

            

Woon-werkverkeer 23   20   25 

Opleidingskosten 55   40   31 

Werkkostenregeling     20   26 

Reorganisatie kosten     20   47 

Overige salariskosten 78   100   129 

            

Inleen derden 177   77   289 

Wervingskosten 0   73   22 

Overige personeelskosten 139   11   15 

Overige personeelskosten 316   161   326 

            

            

  3.401   2.999   3.368 

 
 
 

Gemiddelde bezetting 

De gemiddelde personele bezetting bedroeg over 2018 44,94 fte (2017: 44,59 fte).  
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Overige bedrijfskosten 

  Begroting 2018   2018   2017 

Activiteitenkosten 261   8   7 

Huisvestingskosten 214   232   253 

Organisatiekosten 342   205   -154 

Accountants- en Advieskosten 405   599   626 

Overige kosten 0   86   2 

ICT kosten 642   854   849 

            

  1.864   1.984   1.583 

 
De overige bedrijfskosten kunnen als volgt worden gespecificeerd: 
 
Activiteitenkosten 

  Begroting 2018   2018   2017 

Materialen 0   3   5 

Overige activiteitenkosten 261   5   2 

            

  261   8   7 

 
Huisvestingskosten 

  Begroting 2018   2018   2017 

Huur 190   185   126 

Onderhoud 0   5   4 

Energie 0   3   -2 

Belastingen 0   7   0 

Beveiliging 2   2   2 

Schoonmaak 13   26   19 

Overige huisvestingskosten 9   15   86 

Doorbelaste huisvestingskosten 0   -11   18 

            

  214   232   253 
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Organisatiekosten 

  Begroting 2018   2018   2017 

Communicatie 32   9   6 

Kantoorbenodigdheden  8   5   5 

Drukwerk en kopieerkosten 16   25   27 

Porti 18   22   21 

Abonnementen en lidmaatschappen 60   57   55 

Verzekeringen 54   52   49 

Autokosten 0   15   14 

Doorbelasting directie en bedrijfsbureaus 0   -115   -431 

Overige organisatie kosten 154   135   100 

            

  342   205   -154 

 
ICT kosten 

  Begroting 2018   2018   2017 

ICT middelen 585   841   800 

Mobiele telefonie 21   9   35 

Vaste lijnen telefonie en internet 36   4   14 

            

  642   854   849 

 
Accountants- en Advieskosten 

  Begroting 2018   2018   2017 

Accountantskosten 201   158   160 

Juridische kosten 0   11   6 

Externe deskundigen 204   430   460 

            

  405   599   626 

 
Overige kosten 

  Begroting 2018   2018   2017 

Overige kosten 0   86   2 

            

  0   86   2 
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Afschrijvingen 

  Begroting 2018   2018   2017 

Afschrijving bedrijfsgebouwen en terreinen 6   3   4 

Afschrijving inventaris 12   0   2 

Afschrijving automatisering 73   69   136 

Afschrijving overige activa 0   2   2 

Bijzondere waarde vermindering 0   12   67 

            

  91   86   211 

 
 
 
 
Financiële baten en lasten 

  Begroting 2018   2018   2017 

Resultaat deelneming  0   572   422 

Financiële baten en lasten 10   2   12 

            

  10   574   434 
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 Bezoldiging bestuurders en toezichthouders 

 
WNT-verantwoording 2018 Stichting Combiwel Amsterdam 

 

WNT-verantwoording 2018 Stichting Combiwel Amsterdam 
De WNT is van toepassing op Stichting Combiwel Amsterdam. Het voor Stichting Combiwel 
Amsterdam toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2018 € 125.000 (het 
bezoldigingsmaximum voor zorg en jeugdhulp, klasse II, totaalscore 8 punten). 
 
Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende 
topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling. 
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Wet Normering Topinkomens (WNT) 

bedragen x € 1 J. Weekers 

Functiegegevens Bestuurder 

Aanvang en einde functievervulling in 2018 1/1 - 31/12 

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)  1 

Dienstbetrekking?  ja 

   

Bezoldiging  

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding € 113.064 

Beloningen betaalbaar op termijn € 11.936 

Subtotaal € 125.000 

  
 

Individueel toepasselijke bezoldigings-maximum  € 125.000 

   

-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet 
terugontvangen bedragen   

€ 0 

   

Totaal bezoldiging € 125.000 

   

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 
toegestaan 

N.v.t. 

   

Gegevens 2017  

Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/4 - 31/12 

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1 

   

   

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding € 92.105 

Beloningen betaalbaar op termijn € 8.660 

Subtotaal € 100.765 

Individueel toepasselijke bezoldigings-maximum € 91.164,00 

   

Totaal bezoldiging 2017 € 100.765 

 
 

Sinds de inwerkingtreding van de WNT op 1 januari 2013 is de WNT van toepassing op de 

instelling. Tot  en  met  boekjaar  2017  heeft  de  instelling  de  bezoldiging  genormeerd  

aan  het  algemeen bezoldigingsmaximum. In 2019 heeft de accountant er op gewezen dat 

op de instelling sinds verslagjaar 2014 de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen 

zorg- en welzijnssector van toepassing zou zijn. Bij beschikking van 5 juli 2012 heeft de 

instelling immers een WTZi-toelating verkregen. Op grond van deze regeling zou de 
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bezoldiging van de topfunctionaris(sen) geconformeerd dienen te worden aan een vast te 

stellen bezoldigingsklasse.  

 

De instelling plaatst hier de kanttekening bij, dat zij voor het grootste deel gesubsidieerd door 

de gemeente Amsterdam en een substantieel deel van haar inkomsten ontvangt uit 

ouderbijdragen binnen de kinderopvang. Slechts een klein deel van haar activiteiten wordt 

gefinancierd uit zorgbudgetten (minder dan 1% van de opbrengsten). Het gaat dan om het 

opvangen van dementerenden en het organiseren van activiteiten voor dementerenden in 

twee Amsterdamse OntmoetingsCentra (AOC). Volgens de instelling moet zij daarom gezien 

worden als een welzijnsorganisatie. Toepassing van de sectorale klasse-indeling doet zij 

vooralsnog omdat zij er van uitgaat dat zij daartoe wellicht verplicht is, maar zij houdt er 

rekening mee dat de betrokken topfunctionarissen het daar niet mee eens zijn en uiteindelijk 

de rechter daar een beslissing over moet nemen.  

In voorgaande jaren is door de instelling daarom geen klasse vastgesteld  en  toegepast.  Met  

terugwerkende  kracht  heeft de  instelling  - om hiervoor genoemde redenen - de  volgende  

klassen toegepast: boekjaar 2014 klasse D (totaalscore 2 bij omzetcategorie Van 25 tot 60 

miljoen Euro) met een bezoldigingsmaximum ad € 129.591, boekjaar 2015 klasse D 
(totaalscore 2 bij omzetcategorie Van 25 tot 60 miljoen Euro), boekjaar  2016  klasse  II  (8  

complexiteitspunten)  met  een  bezoldigingsmaximum  ad  €  120.000,-, boekjaar 2017 

klasse II (met een bezoldigingsmaximum ad € 121.000,-).   
  

Dit heeft geleid tot een (mogelijke) overschrijding van het bezoldigingsmaximum door 

topfunctionaris Weekers in  boekjaar  2017  en dus  (mogelijk) onverschuldigd  is  betaald  en  

tot (mogelijke)  overschrijdingen  van  topfunctionaris  Kok (inmiddels niet meer werkzaam bij 

de instelling) in de boekjaren 2014, 2015, 2016 en 2017 en dus (mogelijk) onverschuldigd is 

betaald.  

  

Door het opnemen van de vergelijkende cijfers over 2017 ten aanzien van topfunctionaris 

Weekers in de WNT verantwoording 2018 en het opnemen van de volledige WNT-

verantwoording ten aanzien van topfunctionaris Kok in de jaren 2014, 2015, 2016 en 2017 

past de instelling foutherstel toe conform artikel 5d Uitvoeringsregeling WNT. Omdat de 

(mogelijk) onverschuldigd betaalde bedragen in 2014, 2015, 2016 en 2017 niet voor 1 juli 

van het jaar waarin het financieel verslaggevingsdocument werd vastgesteld, waren 

terugbetaald, zijn de (mogelijke) overschrijdingen van het bezoldigingsmaximum zichtbaar 

gemaakt in deze WNT-verantwoording.  De instelling houdt er rekening mee dat dit t.z.t. ten 

gevolge van een rechterlijk oordeel weer moet worden teruggedraaid. 

  

De (mogelijk) onverschuldigde betaling van topfunctionaris Weekers ad € 9.600,78 is 
inmiddels (vermeerderd met de verschuldigde wettelijke rente) volledig terugbetaald. Dhr. 

Weekers heeft dit gedaan in het belang van Combiwel, zodat dit niet de goedkeuring van de 

jaarrekening in de weg staat. 
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De (mogelijk) onverschuldigde betalingen van topfunctionaris Kok zijn nog niet aan de 

instelling terugbetaald. Dhr. Kok zal hierover worden geïnformeerd door de Raad van 

Toezicht. 

De instelling heeft derhalve een vordering op deze voormalig topfunctionaris voor een bedrag 

van in hoofdsom € 124.153,47 en vermeerderd met de verschuldigde wettelijke rente tot en 
met 31 december 2018 € 12.049,95. Dit bedrag is tevens als vordering opgenomen op de 
balans”. De instelling zal dit bij de heer Kok gaan terugvorderen, maar houdt er rekening mee 

dat daarvoor een rechterlijke procedure nodig is. 
 

2014 
 

bedragen x € 1 C. Kok 

Functiegegevens Bestuurder 

Aanvang en einde functievervulling in 2014 8/12 – 31/12 

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in 

fte) 

0,889 

Dienstbetrekking? nee 

Bezoldiging 

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen 
- 

Beloningen betaalbaar op termijn - 

Subtotaal € 10.000 

 

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum 
€ 7.574 

 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag 
€ 2.426 

Totale bezoldiging € 10.000 

 

2015 
 

bedragen x € 1 C. Kok 

Functiegegevens Bestuurder 

Aanvang en einde functievervulling in 2015 1/1 – 31/12 

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in 

fte) 

1,0 

Dienstbetrekking? nee 

Bezoldiging 

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen 
- 

Beloningen betaalbaar op termijn - 

Subtotaal € 188.000 

 

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum 
€ 129.591 

 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag 
€ 58.409 

Totale bezoldiging € 188.000 
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2016 
 

bedragen x € 1 C. Kok 

Functiegegevens Bestuurder 

Aanvang en einde functievervulling in 2016 1/1 – 31/12 

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in 

fte) 

1,0 

Dienstbetrekking? nee 

Bezoldiging 

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen 
- 

Beloningen betaalbaar op termijn - 

Subtotaal € 173.000 

 

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum 
€ 120.000 

 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag 
€ 53.000 

Totale bezoldiging € 173.000 

 

2017 
 

bedragen x € 1 C. Kok 

Functiegegevens Bestuurder 

Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/1 – 31/3 

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in 

fte) 

0,844 

Dienstbetrekking? nee 

Bezoldiging 

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen 
- 

Beloningen betaalbaar op termijn - 

Subtotaal € 35.500 

 

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum 
€ 25.181 

 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag 
€ 10.319 

Totale bezoldiging € 35.500 
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Toezichthoudende Topfunctionarissen 

bedragen x € 1 M. Kuitenbrouwer C. Mommers 

Functiegegevens [VOORZITTER] [LID] 

Aanvang en einde functievervulling in 2018 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 

    

Bezoldiging   

Bezoldiging 6.750 3.750 

Individueel toepasselijke bezoldigings-

maximum  
18.750 12.500 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 
terugontvangen bedrag 

- - 

    

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 
toegestaan 

N.v.t. N.v.t. 

Toelichting op de vordering wegens 
onverschuldigde betaling  

N.v.t. N.v.t. 

    

Gegevens 2017   

Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 

    

Totale bezoldiging   6.750 3.750 

Individueel toepasselijk maximum 18.150 12.100 
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bedragen x € 1 H. Marx G. Schnitzler 

Functiegegevens [LID] [LID] 

Aanvang en einde functievervulling in 2018 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 

   

Bezoldiging   

Bezoldiging  3.000 3.750 

Individueel toepasselijke bezoldigings-

maximum   
12.500 12.500 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 
terugontvangen bedrag 

- - 

   

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 
toegestaan 

N.v.t. N.v.t. 

Toelichting op de vordering wegens 
onverschuldigde betaling   

N.v.t. N.v.t. 

   

Gegevens 2017   

Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/1 - 31/12 15/3 - 31/12 

   

Totale bezoldiging  3.000 2.438 

Individueel toepasselijk maximum 12.100 12.100 
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bedragen x € 1 F. Kramp 

Functiegegevens [LID] 

Aanvang en einde functievervulling in 2018 1/1 - 31/12 

  

Bezoldiging  

Bezoldiging  3.000 

Individueel toepasselijke bezoldigings-

maximum   
12.500 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 
terugontvangen bedrag 

- 

  

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 
toegestaan 

N.v.t. 

Toelichting op de vordering wegens 
onverschuldigde betaling   

N.v.t. 

  

Gegevens 2017  

Aanvang en einde functievervulling in 2017 29/5 - 31/12 

  

Totale bezoldiging   1.500 

Individueel toepasselijk maximum 12.100 

 
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een 
dienstbetrekking die in 2018 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke 
drempelbedrag hebben ontvangen.  
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 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   -/-   616.791 

Continuïteitsreserve  

Bestemmingsreserve 

Totaal 

943.310 
        250.000 

  576.519 

  

  

 Gebeurtenissen na balansdatum 

 

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die van invloed zijn op het resultaat over 2018 

en het vermogen per 31 december 2018. 

 

 

 Vaststelling en goedkeuring van de jaarrekening 

 

De Raad van Bestuur heeft de jaarrekening 2018 vastgesteld op 6 september 2019. 

 
was getekend 
 
Amsterdam, 6 september 2019 

 

 

Bestuur        Raad van Toezicht  

 

 

 

 

Jørgen Weekers       Martien Kuitenbrouwer 

Algemeen directeur      Voorzitter 
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3 Overige gegevens 
 

 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

 

De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende 

pagina’s. 



 

 
 
 

T: +31 (0)20 543 21 00 
E: amstelveen@bdo.nl 
www.bdo.nl 

BDO Audit & Assurance B.V. 
Postbus 71730, 1008 DE Amsterdam 
Krijgsman 9, 1186 DM Amstelveen 
Nederland 

 

Statutair gevestigd te Eindhoven en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17171186. 

BDO Audit & Assurance B.V. is lid van BDO International Ltd, een rechtspersoon naar Engels recht met beperkte aansprakelijkheid, 

en maakt deel uit van het wereldwijde netwerk van juridisch zelfstandige organisaties die onder de naam “BDO” optreden. 
BDO is de merknaam die wordt gebruikt ter aanduiding van het BDO netwerk en van elk van de BDO Member Firms. 

  Controleverklaring van de onafhankelijke 
accountant 

  Aan: het bestuur en de raad van toezicht van Stichting Combiwel Amsterdam 

 
 

 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018 

 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2018 van Stichting Combiwel Amsterdam te Amsterdam 

gecontroleerd.  

 

Naar ons oordeel: 

 geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en 

de samenstelling van het vermogen van Stichting Combiwel Amsterdam op 31 december 

2018 en van het resultaat over 2018 in overeenstemming met de in Nederland geldende 

Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 Organisaties zonder winststreven (RJ 640) en de 

bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en 

semipublieke sector (WNT); 

 voldoet de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 2018 

in alle van materieel belang zijnde opzichten aan de eisen van financiële rechtmatigheid 

conform het controleprotocol van de gemeente Amsterdam.  

 

De jaarrekening bestaat uit: 

1. de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2018; 

2. de geconsolideerde en enkelvoudige staat van baten en lasten over 2018; 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, het controleprotocol van de gemeente Amsterdam 

en de Regeling Controleprotocol WNT 2018. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan 

zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de 

jaarrekening’. 
 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Combiwel Amsterdam 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. 
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Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd 

In overeenstemming met de Regeling Controleprotocol WNT 2018 hebben wij de 

anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j 

Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd 

of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende 

topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij 

andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en 

volledig is. 

 

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 

 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere 

informatie, die bestaat uit: 

 het bestuursverslag; 

 de overige gegevens. 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie 

met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. 

 

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 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 in overeenstemming met RJ 640. 

 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

 

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening 

in overeenstemming met RJ 640 en de bepalingen van en krachtens de WNT.  

 

Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van de in de 

jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties. Dit houdt in dat deze bedragen 

in overeenstemming dienen te zijn met het controleprotocol van de gemeente Amsterdam. 

 

Het bestuur is voorts verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur 

noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van de relevante wet- 

en regelgeving 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 stichting 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 stichting te 

liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief 

is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen 

bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de 

jaarrekening.  

 

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van 

financiële verslaggeving van de stichting. 

 

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 stichting. 

 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 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 stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er 

een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze 

controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de 

jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring 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 stichting 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.  

Amstelveen, 10 september 2019 

BDO Audit & Assurance B.V. 

namens deze, 

H.C.J. Bot RA


