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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 vangnet en verbinder in 
de buurt voor Amsterdammers die dat (tijdelijk) nodig hebben.  
• We zijn een grote maatschappelijke organisatie die Amsterdammers in een (tijdelijk) kwetsbare 

situatie ondersteunt om zo lang mogelijk zelfstandig te leven en te participeren in de samenleving. 
We zijn daarmee een vangnet in de buurt.  

• We richten ons niet alleen op problemen maar juist op krachten en kansen van zowel het individu 
als de wijk in geheel. Dit doen wij onder andere in samenwerking met de wijkallianties en sociale 
basis. Bovendien werken er naast circa 100 professionals ook 100 vrijwilligers voor onze 
organisatie. 

 
 

2.2 Visie 
Combiwel Maatschappelijke Dienstverlening en Schulddienstverlening is een professionele partner die 
zichtbare resultaten boekt op het gebied van armoedebestrijding en het ondersteunen van 
Amsterdammers die tijdelijk ondersteuning nodig hebben. We zijn daarom ook een gewilde partner in 
samenwerkingsconstructies. 
We zijn een stevige en toonaangevende specialist in armoedebestrijding en ondersteuning  voor 
Amsterdammers in West die (tijdelijk) ondersteuning nodig hebben. Dé organisatie voor de sociale 
buurtteams. 
 
 

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 2020  
 

Algemeen 
Combiwel staat voor een compleet en hoogwaardig aanbod van maatschappelijke diensten voor de 
inwoners van Amsterdam West. Een aanbod dat gericht is op de vraag vanuit de samenleving waarbij 
de uitgangspunten van preventie, zelfredzaamheid en integrale samenwerking leidend zijn.  
In 2020 zullen we een groot deel van de dienstverlening voortzetten zoals het in 2019 was. Op een 
aantal belangrijke onderdelen maken wij echter nieuwe keuzes om onze dienstverlening te 
verbeteren. Dit gaan wij doen door intensievere samenwerking met zowel andere teams binnen 
Combiwel als met externe partners.  
 
Wij gaan het accent nog meer verschuiven naar preventief werken. Door actief in te zetten op lichtere 
‘preventieve’ ondersteuning willen we zorgen dat er minder behoefte is aan zwaardere vormen van 
‘curatieve’ ondersteuning. Uitgangspunt is dat in een vroeg stadium de best passende ondersteuning 
wordt geboden; zwaar indien nodig en licht als dit mogelijk is. 
We maken nog meer de beweging van ‘zorgen voor’ naar ‘helpen zorgen dat’. Onze ondersteuning is 
erop gericht dat inwoners zoveel mogelijk zelfstandig of met behulp van hun directe omgeving kunnen 
participeren. Madi/SHV ‘helpt zorgen dat’ dit mogelijk is. Om inwoners van West die ons nog niet 
kennen beter te kunnen bereiken, gaan we op zoek naar nieuwe samenwerkingsrelaties. We willen in 
2020 bijzondere focus leggen op bepaalde doelgroepen, zoals mantelzorgers met een niet westerse 
achtergrond, jongvolwassenen en inwoners met schulden die nog niet bij ons in beeld zijn. In de 
komende periode gaan we voor deze doelgroepen een aanpak uitwerken in wijkgerichte 
uitvoeringsplannen. 
 
Tot slot willen we meer vraaggericht werken om onze dienstverlening nog beter te laten aansluiten bij 
de vraag van de inwoner en hem of haar te ondersteunen op de weg naar zelfredzaamheid. 
Ook voor onze medewerkers wordt 2020 een bijzonder jaar. Naast het uitvoeren van onze opdracht 
gaan we meewerken aan het ontwikkelen van de Buurtteams Amsterdam die van start gaan in 2021. 
Een groot deel van onze medewerkers zal dan te maken krijgen met verandering van werkgever en 
veranderingen in (een deel van) hun werk. Als organisatie willen wij deze inhoudelijke ontwikkelingen 
en veranderingen goed communiceren naar onze medewerkers. Zij hebben recht op tijdige, volledige 
en transparante informatie. 
 

Jaarplan 
Combiwel MaDi & De Geldcoach zet zich in voor het bevorderen van het welzijn van de 
Amsterdammer uit West! Uitgangspunten hierbij zijn: 
 
a. Een wijkgerichte aanpak 
Combiwel Madi/SHV biedt laagdrempelige toegang aan inwoners van Amsterdam West. In de 
verschillende wijken hebben wij toegankelijke locaties waar mensen terecht kunnen met hun vragen.   
Een integraal team bestaande uit professionals op het gebied van maatschappelijk werk, 
mantelzorgondersteuning, sociaal raadslieden en schuldhulpverlening ondersteunt inwoners bij hun 
vragen. Hierbij werken zij uiteraard samen met de sociale basis en met partners van de formele en 
informele zorg. 
De schuldhulpverlening is op stadsdeelniveau georganiseerd. Omdat schuldhulpverlening en 
maatschappelijke dienstverlening intensiever moeten gaan samenwerken op zo laag mogelijk niveau is 
de keuze gemaakt om het stadsdeelteam van schuldhulpverlening op te delen in wijken. De inzet en 
verdeling vindt plaats naar rato van de hoeveelheid aanmeldingen, crisissen, langdurige stabilisatie en 
aanvragen schuldsanering per wijk. De data over de afgelopen jaren vormen hierbij de grondslag. Om 
de kwaliteit en kwantiteit van de dienstverlening te waarborgen blijven deze sub-teams in 2020 vanuit 
een centrale locatie onder een centrale aansturing werken.    
Onze medewerkers zijn specialist op het gebied van armoedebestrijding en het ondersteunen van 
mensen in een kwetsbare situatie. Omdat zij werken met een generalistische blik op alle leefgebieden, 
zijn zij in staat om een brede uitvraag te doen en tijdig (mogelijke) problematiek te signaleren. We 
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houden kleine problemen klein, maar weten ook wanneer (specialistische) hulp en ondersteuning 
nodig is. 
 
 
b. Vrijwillige inzet 
Naast een team van professionals zetten we circa 100 vrijwilligers in bij de ondersteuning die wij 
bieden. De vrijwilligers werken in uiteenlopende functies zoals gastvrouw/heer op onze locaties en zij 
worden ook ingezet bij de inlopen in de wijk. Zij helpen bij lichte administratieve vragen zoals het 
invullen van formulieren, het helpen begrijpen van een brief of het schrijven van een brief. De meeste 
vrijwilligers zijn inwoners van de wijk. Door het inzetten van vrijwilligers verbinden we de krachten 
van de wijk: inwoners helpen inwoners! 
Vrijwilligers ontvangen training en begeleiding om hun werk goed te kunnen doen. Onze vrijwillige 

coördinatoren zijn belast met de organisatie en brede coördinatie van de vrijwillige inzet. Zij dragen 

bijvoorbeeld bij aan het vrijwilligersbeleid en het ontwikkelen van trainingsprogramma’s. Dit doen zij 
zowel intern als in samenwerking met bijvoorbeeld de Vrijwilligerscentrale.  

 

c. Preventie & Vroegsignalering 
Combiwel MaDi/SHV zet sterk in op preventie en vroegsignalering van problemen. Doordat wij aan de 
‘voorkant’ van de problematiek zitten, hebben we een belangrijke rol bij het tijdig signaleren en 
inspelen op (hulp)vragen van onze inwoners. Onze inzet is erop gericht om mensen te ondersteunen 
bij het (terug)krijgen van eigen regie zodat zij zelfstandig verder kunnen met hun leven. 
 
Preventie en vroegsignalering bij financiële problemen is zeer belangrijk. Schulden komen vaak niet 
alleen! Mensen met schulden wachten vaak lang voor ze om hulp vragen. Wanneer vroegtijdig 
gesignaleerd kan worden dat iemand bijvoorbeeld een betalingsachterstand oploopt, zijn er meer 
mogelijkheden om hulp te bieden. Vroegsignalering wordt daarom steeds vaker gezien als middel om 
te voorkomen dat betalingsachterstanden oplopen en zich ontwikkelen tot een problematische 
schuldsituatie. De methodiek Vroeg Eropaf wordt ook in West ingezet voor het actief benaderen van 
mensen met betalingsproblemen en het aansluitend aanbieden van hulp op maat.  
 
 
d. Samenwerking met de sociale basis  
De sociale basis in Amsterdam biedt veel aanbod op het gebied van netwerkversterking, ontmoeting, 
activering en ontwikkeling. Vaak merken wij dat mensen niet op de hoogte zijn van dit aanbod en niet 
weten hoe zij hier gebruik van kunnen maken. Onze medewerkers brengen de mogelijkheden van de 
sociale basis actief onder de aandacht tijdens gesprekken en bijeenkomsten met inwoners.  
 
Bij alle ondersteuningstrajecten wordt nagegaan in hoeverre mogelijkheden uit de sociale basis 
passend zijn bij de (wenselijke) situatie van de inwoner. Vanuit de maatschappelijke dienstverlening 
zien we het als onze taak om deelname aan de samenleving en netwerkversterking te stimuleren. 
Ondersteuning is nodig als mensen veel problemen hebben, wat zich vaak uit in een klein sociaal 
netwerk, weinig zinvolle dagbesteding, weinig ontwikkelmogelijkheden en een negatief 
toekomstbeeld. We zijn goed op de hoogte van de activiteiten in de sociale basis en stimuleren 
vrijwillige inzet (ook binnen onze eigen organisatie) en inzet vanuit de informele zorg. Wij werken 
hierin nauw samen met de collega’s van buurtwerk en de informele zorg. 
 
 
e. Samenwerking met partners in West 
Combiwel werkt nauw samen met de partners in de stad en in het bijzonder die in West. Door een 
sterke keten te vormen in het sociaal domein kunnen we integrale en adequate dienstverlening bieden 
aan onze inwoners. Ieder vanuit het eigen specialisme, maar aanvullend aan elkaar.  
 
Combiwel is ook in 2020 trekker van de Wijkzorg Alliantie in West en levert de voorzitters voor de 
wijktafels in alle vier de wijken. Belangrijkste doelstellingen van de Wijkzorg Alliantie zijn:   

- Netwerkvorming en –versterking;  
- Zorgen voor een heldere toegang  
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- Deskundigheidsbevordering  
De samenwerking met onder andere zelforganisaties zal in 2020 verbreed worden. We zullen nieuwe 
relaties aangaan om de ketensamenwerking te verbreden en te versterken. 
 
 
f. We zijn er voor alle Amsterdammers uit West! 
In 2020 willen we nog meer aan onze zichtbaarheid werken, zodat inwoners, verwijzers en 
ketenpartner ons nog beter weten te vinden. 
Om inwoners tijdig te kunnen helpen bij hun vragen en problemen is het van belang dat zij ons 
kennen en ons weten te vinden. Aandacht blijven geven aan onze zichtbaarheid is een must!  
Inwoners van Amsterdam-West kunnen bij ons terecht voor activiteiten, spreekuren en individuele 
afspraken voor hulp en advies. Ons brede dienstenpakket wordt door veel inwoners goed gevonden. 
Er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de gratis inloopspreekuren en van de afspraakmogelijkheden 
in alle locaties in West. Ook de schuldhulpverlening van De Geldcoach op het Bos & Lommerplein weet 
men goed te vinden. Echter niet alle inwoners die hulp of advies nodig hebben, komen ook 
daadwerkelijk bij ons. Juist de inwoners die ons niet kunnen vinden, zijn vaak het meest kwetsbaar en 
lopen het risico om op termijn meervoudige problematiek te ontwikkelen.  
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4. Begroting 2020  
 
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 7.982  

  

Operationele kosten 6.516  

Personeel 5.844  

Huisvesting 337 

Activiteiten  22  

Organisatie 247 

Afschrijvingen 41  

Communicatie 25  

Inkoop 0  

Overhead (Bijdrage shared services: 15%) 1.167 

  

Bruto resultaat  299 

Investering, innovatie 248  

Netto resultaat (na investeringen) 51  

 


