
JAARVERSLAG



In het afgelopen jaar hebben we laten zien dat we steeds meer handen en voeten
kunnen geven aan duurzame groei in het welzijn van Amsterdammers en
Amsterdammertjes.

Voor u ligt het jaarverslag 2020 waarin wij u graag meenemen in trotsmomenten
van de verschillende werkorganisaties van Combiwel, in nieuwe samenwerkingen
en in verhalen van de medewerkers in dit bizarre jaar 2020. Corona sijpelt door
in alle verhalen, maar trots voert wat ons betreft de boventoon. 

Alle vrijwilligers en medewerkers van Combiwel hebben zich ook in 2020 met
hart en ziel ingezet voor Amsterdam, haar Amsterdammers en
Amsterdammertjes.

En om ons werk te kunnen blijven doen, is het belangrijk dat ook de financiën op
orde zijn. En dat is ook in 2020 gelukt. We behaalden een mooi en – voor een
maatschappelijke organisatie – passend financieel resultaat.  

Ik sluit af met een welgemeend compliment voor de vrijwilligers, medewerkers,
management en iedereen die mee heeft geholpen om dit alles te realiseren! 

En wens u, als lezer, veel leesplezier. 

Jørgen Weekers
Algemeen Directeur Combiwel 

Waar iedereen vol is van duurzaamheid 
zorgt Combiwel voor duurzame groei in het

welzijn van Amsterdammers en
Amsterdammertjes. 

 
Welzijn anno 2020 is 

– in onze ogen -
 lef hebben, lol maken 

en combinaties en samenwerkingen
aangaan die bijzonder zijn.   
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Begin 2020 kwam Nederland – net als de rest van de wereld in de greep van het
Coronavirus. Dit had (en heeft) een forse impact op de stad en haar inwoners. En
daarmee ook op onze uitvoering. We zijn –binnen de beperkingen die er waren–
blijven zoeken naar manieren om er steeds zo veel als mogelijk te zijn voor de
Amsterdammer en Amsterdammertjes. Dat vroeg veel aanpassings- en
improvisatievermogen. We zijn van mening dat we goed geslaagd zijn in onze missie.  

En gelijktijdig bleven we inzetten op verbetering. En hebben we ons verder
ontwikkeld als go-to partner van de stad en scholen. We hebben in dit onverwachte
en drukke jaar laten zien dat we weten wat we willen, goed koers kunnen houden en
van daaruit – ook in turbulente tijden –steeds (kunnen) blijven werken aan
verbetering. Sterker: dat we de omstandigheden in sommige gevallen konden
benutten. We zijn trots op wat we bereikt hebben! 

Daarom eerst een welgemeend compliment voor de vrijwilligers, medewerkers en
management van Combiwel en iedereen die mee heeft geholpen om de mooie
prestaties in 2020 te realiseren. Iedereen mag trots zijn op het geleverde werk. Ik ben
dat in ieder geval! 

Gedurende het gehele jaar hebben we ons steeds aan weten te passen aan de
maatregelen die vanwege de Coronapandemie afgekondigd, afgeschaald en
vervolgens weer opgeschaald werden. We zijn steeds blijven zoeken om er –binnen
de beperkingen– steeds zo veel als mogelijk te zijn voor de Amsterdammer en
Amsterdammertjes. Veel van onze activiteiten en dienstverlening konden we zo (op
een alternatieve manier) door laten gaan. Sommige activiteiten werden juist
geïntensiveerd. 

Ten tijde van de sluitingen van scholen en kinderopvang, boden we op diverse
locaties noodopvang voor kinderen van ouders met vitale beroepen. We
coördineerden Voor Elkaar in Amsterdam, een stedelijke hulplijn voor mensen met
een hulpvraag en matching met (een fors aantal nieuwe vrijwilligers). Dit
samenwerkingsproject met andere organisaties zetten we in één weekend op.  

Het is geweldig om te zien hoe iedereen klaar staat voor de stad. En zich in deze
lastige periode – met alle beperkingen die er nu gelden – tóch in blijft zetten voor
Amsterdam en haar inwoners. We doen het met elkaar!  

Trots op wat we
hebben bereikt

1

Het coronavirus vroeg veel aanpassings- en improvisatievermogen.
We zijn van mening dat we goed geslaagd zijn in onze missie. 



Corona zal ook in 2021 nog een belangrijke rol blijven spelen voor onze
dienstverlening. De effecten voor de Amsterdammer en Amsterdammertjes zullen
voelbaar blijven. En we willen er ook in 2021 voor hen zijn. We blijven zoeken naar
manieren om – binnen de geldende maatregelen – hen te ondersteunen. Daarbij
spelen we in op de behoeftes die er zijn. Dit vraagt om flexibiliteit en creativiteit.  

Zoals hiervoor ook al beschreven werken we als Combiwel naar een organisatie
waar we ‘met lef en lol op zoek zijn naar bijzondere combinaties’. Dit vraagt om een
(evolutief) doel, concrete eerste stappen, scherpere kaders en meer eigenaarschap
en autonomie voor teams en medewerkers. Dit is een proces waar we (voorlopig)
nog niet klaar mee zijn.  

We blijven werken aan het versterken van ons profiel en zichtbaarheid, het verder
ontwikkelen van onze medewerkers en (onderbouwde) sociale interventies, het
strak organiseren van onze ondersteunende processen en werkprocessen en het
verbeteren van onze operationele en financiële sturing.  

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. 

De verwachting is dat de Coronacrisis - net zoals in 2020 - bij het merendeel van de
werkorganisaties geen significante impact zal hebben op de opbrengsten en het
resultaat. Bij Combiwel voor Kinderen dalen de ouderbijdragen in tijden van
gedwongen sluiting en noodopvang, omdat deze opbrengsten niet geheel worden
gecompenseerd door het Rijk dan wel de gemeente. Bij Combiwel Buurtwerk dalen
de opbrengsten van de Huizen van de Wijk, maar wordt het resulterende verlies
naar verwachting op soortgelijke wijze als in 2020 gecompenseerd door de
subsidiegever. De effecten bij beide organisaties zijn van tijdelijke aard en gelden
alleen zolang de crisis aanhoudt en hebben geen significante impact op de
financieringspositie en/of continuïteit. 

Met onze plannen 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 ons
werkgebied. 

Ook voor 2021 hebben we er weer zin in! 

We zijn ambitieus. En hebben alweer nieuwe plannen. We werken eraan om een
stevige en toonaangevende specialist te zijn en te blijven op ons werkterrein. In
2021 willen we dé organisatie van de buurtteams in Amsterdam zijn. Door
gebiedsfinanciering, netwerken en concurrentie is een sterk profiel noodzakelijk.
Dit vergt focus en zichtbare resultaten.  

De zichtbare resultaten die we in de stad behaald hebben, beschrijven we – onder
meer – in onze subsidieverantwoordingen aan onze opdrachtgever(s). Die gaan we
op deze plek niet herhalen. Op basis van die beschrijving durven we wel te zeggen
dat we onze ambitie ‘om impact op inwoners en maatschappij’ waar weten te
maken.  

We werken als Combiwel naar een organisatie waar we ‘met lef en lol op zoek zijn
naar bijzondere combinaties’. Dit vraagt om een (evolutief) doel, concrete eerste
stappen, scherpere kaders en meer eigenaarschap en autonomie voor teams en
medewerkers. Dit vergt een omslag in denken en werken. Daarom zetten we in op
de kwaliteit en ontwikkeling van onze medewerkers, het scherper organiseren van
(bedrijfs)processen en het sturen op cijfers en resultaten. En ook daar laten we
weer de nodige voortuitgang zien. 

De veranderingen die we enige tijd geleden hebben ingezet, (b)lijken hun effect te
(gaan) hebben. We zullen de ingeslagen weg blijven voortzetten. De koers is goed!
De verandering die we willen bewerkstelligen is echter een proces van lange adem.
We zijn dan ook nog steeds niet klaar! 

De Raad van Toezicht heeft inmiddels haar goedkeuring gegeven aan onze
plannen. En ze was daarbij niet zuinig met complimenten. Ook zij zien de stappen
die we zetten en ondersteunen de koers die we varen. We gaan 2021 daarom met
vertrouwen tegemoet. 

Jaarrekeningen 2020 vind je via deze link

Agenda en verwachtingen 2021 
Als bestuurder van de groepsstichtingen
hebben we –samen met die werksoorten–
vooruitgekeken. Dit heeft per werksoort
geresulteerd in een mooie en ambitieuze
agenda voor 2021. De kern daarbij blijft dat
we ons nog beter willen positioneren als
sociale partner van de stad en haar
Amsterdammers en Amsterdammertjes. 
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https://www.combiwel.nl/feiten-cijfers/
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Proactief zochten we contact met onze deelnemers, bezoekers, vrijwilligers, de
buurtbewoners en onze collega-organisaties. Onze locaties bleven open voor de meest
kwetsbaren, voor de Amsterdammers die door de hulpverleners in onze gebouwen geholpen
konden worden, vanzelfsprekend netjes coronaveilig. En we gingen creatief de straat op met
koffie en informatie, om te praten en te helpen. We porden de jongeren op om zich aan de
regels te houden, we boden sport en beweging binnen de grenzen van corona en we tuigden
zowel voor kinderen als volwassen in korte tijd digitale buurthuizen op.  

Boven op de waardering die we van de Amsterdammers en van de gemeente altijd al krijgen,
kwam er nu ook de erkenning van de overheid. Zo werd welzijn een cruciaal beroep en
kregen we het verzoek van de premier - in een persconferentie - om te kijken naar de
kwetsbare samenleving. De sociale harten konden zich nu van rechts tot links, van groot
naar klein en van burger tot professional verenigen.  

Dat uitte zich ook in het enthousiasme over ons initiatief om een stedelijke hulplijn op te
zetten: Voor elkaar in Amsterdam. Verderop in dit jaaroverzicht daarover meer. Dichterbij
dan ooit tevoren in de ambtelijke samenwerking met stad en stadsdelen. We kregen support
en aanmoediging van onze opdrachtgevers, we communiceerden meer en sneller, we
bereikten daardoor meer Amsterdammers. Jongeren hebben we steeds opgezocht en ook
ontvangen. Zo veilig mogelijk, echter soms met enig risico. Want het is belangrijk er voor hen
te zijn in deze tijd. Dat geldt ook voor de dagbesteding voor mensen met dementie. Die
waren open zodra het mocht en er werden huisbezoeken afgelegd. Hun mantelzorgers
kregen extra telefoontjes van DemetelCoach.  

Combiwel Buurtwerk werd een actiecomité en voerde grote campagnes.  Mijn collega's in
alle geledingen en op alle niveaus lieten zien waar ons werk om draait en waren er. Want in
het hart van de buurtwerker, de jongerenwerker, de brede talentontwikkelaar, de sociaal
werker, de sportbuurtwerker en al die andere collega's zit gebakken dat we niemand in de
steek willen laten.  

Ik ben er dan ook supertrots op dat ik directeur mag zijn van Combiwel Buurtwerk. En dat
Combiwel nog steeds een brede welzijnsorganisatie is, waar alle soorten van sociaal werk,
van jong tot oud, elkaar versterkt en aanvult. Ja, we zijn samen trots op wat we hebben
neergezet met elkaar en super trots op al die Amsterdammers met wie we hebben
samengewerkt in dit bijzondere jaar.  

In 2020 hebben we onze Buurtwerk droom tot stand gebracht en als een groot inspirerend
doel geformuleerd. We kunnen stellen dat alles wat we hebben gedaan in 2020 past in onze
droom: “Elke Amsterdammer leeft in een 100% sociale en energierijke buurt”  
De sociale basis, dichter bij dan ooit. 

Monique de Vries 
Directeur Combiwel Buurtwerk 

Combiwel Buurtwerk 
dichterbij dan ooit 
Dichterbij dan ooit, dat is wat Combiwel Buurtwerk tekent in
2020. Van de beperkingen hebben we onze kracht gemaakt. 
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In vijf dagen kun je heel veel
Het heeft ons zelf ook verbaasd wat je in 5 dagen, inclusief weekend,
kunt realiseren. Als iedereen die je nodig hebt de urgentie ziet dan
worden er in korte tijd hele bergen verzet. Het was Combiwel op
haar best.
Van ICT-medewerker tot en met de pedagogische medewerkers van
Combiwel voor Kinderen, iedereen toonde zich bereid zich in te
spannen voor de goede zaak. Ondertussen was er contact met onze
partners in de stad. Ook zij toonden zich flexibel, betrokken en
bereid om het initiatief tot een succes te maken. De volgende
organisaties voor sociaal buurtwerk hebben zich aangesloten bij het
initiatief:

Burennetwerk Amsterdam (Nieuw-West en Zuidoost), Dynamo
(Oost), Doras (Noord), Civic (Indische Buurt en Oostelijk
Havengebied), Combiwel Buurtwerk (Zuid en West), Dock (Centrum),
Hulpdienst Buitenveldert, Vrijwilligers Centrale Amsterdam
(Stedelijk), VENZO (verbindingsplatform vrijwilligers in Zuidoost)

De resultaten
Half maart 2020 zijn we gestart met de stedelijke telefonische
hulplijn in coronatijd en in december sloten we het jaar af met meer
dan 6000 Amsterdammers die zich hebben gemeld om te helpen en
meer dan 2500 inwoners die om hulp of een luisterend oor hebben
gevraagd. 
Rond de 4.000 van de aangemelde hulpbieders zijn door de partners
in de stadsdelen gekoppeld aan hulpvragen. Niet alleen aan de
centraal binnengekomen verzoeken, ook aan de hulpvragen die bij de
organisaties zelf binnenkwamen of die daar nog openstonden van de
periode voor corona. 
Deze 4.000 Amsterdammers leggen bezoekjes af, maken contact om
een luisterend oor te bieden, laten de hond uit, doen boodschappen
of verrichten klusjes in huis of zorgen voor vervoer.

Toen op donderdag 12 maart 2020 de ernst van de coronakwestie
duidelijk werd en onze premier een ingrijpend pakket met
maatregelen bekend maakte, zijn we bij Combiwel niet op onze
handen gaan zitten. Integendeel, nog dezelfde avond zijn de koppen
digitaal bij elkaar gestoken en op vrijdag 13 maart besloten we met
Buurtwerk om de Amsterdammers snel hulp te bieden. Dit het liefst
met een stedelijk karakter. Met een aanbod voor Amsterdammers
die hulp nodig hebben en met een beroep op de Amsterdammers die
kunnen helpen.

Diezelfde vrijdag is contact gelegd met alle organisaties voor sociaal
buurtwerk en werden stedelijk de handen ineengeslagen om in
samenwerking de urgentie van de situatie te dienen met een
stedelijke aanpak. Ook was er contact met de gemeente, die zich
enthousiast toonde, de noodzaak onderkende en het ook snel en
flexibel wilde faciliteren. En zo werd Voor Elkaar In Amsterdam tot
stand gebracht. 

Op zondag 15 maart lanceerden we – namens de samenwerkende
organisaties – een compleet nieuwe website, ging er een persbericht
uit en werd er een campagne op gang gebracht. De pers pikte het
op, op social media gingen we viraal en ook de radio en televisie
pikte ons initiatief op in hun uitzendingen.

Op maandag 16 maart zat er een belteam klaar om de telefoontjes
aan te nemen, een luisterend oor of hulp te bieden. En dat bleek
nodig, de telefoons rinkelden.

6

Voor Elkaar in Amsterdam koppelt kwetsbare Amsterdammers met
een hulpvraag aan mensen in de buurt die hulp willen bieden. Of het
nu gaat om praktische hulp of een luisterend oor. Met een centraal
Amsterdams telefoonnummer en een website.

Trots op Voor Elkaar In Amsterdam

 “Wat is er voor de buurt nodig om de zomerperiode door te komen in
 een 1,5 meter samenleving?”

https://voorelkaarinamsterdam.nl/
https://voorelkaarinamsterdam.nl/


Contact maken voor buurtplannen in de zomerperiode
In de stadsdelen Zuid, West en Nieuw-West was het aantal
aanmeldingen overweldigend en veel groter dan het aantal
hulpvragen. Daardoor konden we 1500 maatschappelijk betrokken
Amsterdammers niet koppelen aan inwoners met een hulpvraag.
Toch wilden we graag gebruik maken van het enthousiasme van de
mensen die klaar stonden om te helpen. Dus zijn de Buurtwerkers
van Combiwel telefonisch contact gaan zoeken met deze mensen. 
De belangrijkste vraag was: “Wat is er voor de buurt nodig om de
zomerperiode door te komen in een 1,5 meter samenleving?” Aan
750 bewoners in Zuid, West en Nieuw West hebben we inmiddels
deze en andere vragen gesteld. Een unieke enquête waarin de stem
en mening van de Amsterdammers naar voren kwam. Tevens is de
vraag gesteld of iemand actief wilde meedenken over de buurt en de
mogelijkheden in coronatijd. De respons daarop verschilde sterk per
buurt. 

Kijk voor een overzicht met alle vragen en voor de tabellen met de
antwoorden op: https://buurtwerk.combiwel.nl/voor-elkaar/

Sprekende voorbeelden van thema-activiteiten die zijn voorgekomen
uit de buurtoverleggen zijn: ‘Eenzaamheid’ en ‘Sociale
verbondenheid’. Hiervoor zijn twee buurtinitiatieven gecombineerd
tot stand gebracht: ‘Verhalen Vertellen’ en de ‘Wandelcontactgroep’.
De wandelgroep is in afwisselende kleine en veilige samenstelling
gaan wandelen. Het initiatief Verhalen Vertellen heeft de naam ‘Het
begint al bij de voordeur… Verhalen van ouderen in West’ gekregen.
De koppeling tussen de thema’s is verder uitgewerkt als
buurtwandeling op basis van de verhalen van achter de voordeur. Zo
krijgt de buurt een menselijke context. Het idee om verhalen van
oudere bewoners op te halen, te beschrijven en te verwerken in een
buurtwandeling langs deze verhalen wordt door Buurtwerk nu
uitgewerkt naar de andere werkgebieden. 

Trots op Voor Elkaar In Amsterdam
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Buitenoptredens organiseren met zang, muziek of
clownerie, voor kinderen en bij ouderencentra of op hofjes
waar veel ouderen wonen 
Het inrichten van een openlucht timeshare buurtkamer,
waar op veilige corona afstand ouderen elkaar toch kunnen
ontmoeten 
Bezorgen van presentjes, iets lekkers of een bloemetje 
Het maken van raam- of voordeurpraatjes met kwetsbare
buurtbewoners 
Verzorgen van boodschappen, bezorgen van flyers 

Andere initiatieven en acties waren bijvoorbeeld: 

Belangrijke bijvangst van de corona contact actie is, dat er in
alle buurten meer bewoners zich blijvend als betrokkene
hebben aangemeld of vrijwilliger zijn geworden in een
buurtcentrum of buurtorganisatie. 

Wetenschappelijk 
Om ook op wetenschappelijk niveau te leren van onze
initiatieven werken we samen met de Hogeschool van
Amsterdam. Daar worden de resultaten verwerkt,
geanalyseerd, omgezet in geclusterde onderwerpen en
antwoorden en vervolgens teruggegeven aan en besproken
met de betrokkenen. Het is de intentie om de Voor Elkaar in
Amsterdam acties en ontwikkelingen een stedelijk vervolg te
geven door de samenwerking tussen bewoners, organisaties,
gemeente, stadsdelen, politiek en Buurtwerkers te behouden
en uit te breiden. Ook dit zal samen met de Hogeschool van
Amsterdam worden opgepakt, onder meer in de vorm van een
onderzoek dat tot het voorjaar van 2021 zal worden
uitgevoerd rondom de buurtcohesie en -acties in de 1,5 meter
samenleving.

 Het is de intentie om de Voor Elkaar in Amsterdam acties en 
ontwikkelingen een stedelijk vervolg te geven

https://voorelkaarinamsterdam.nl/
https://voorelkaarinamsterdam.nl/videos/
https://buurtwerk.combiwel.nl/voor-elkaar/


Wij zien eerst de mens, uniek en betekenisvol, dan blijkt er veel mogelijk. 
Bij Combiwel Buurtwerk vinden mensen met dementie aansluiting, doen mee, voelen zich gezien, terwijl hun partners
en/of mantelzorgers worden ontlast en ondersteund. 

Bovenstaande visie en missie is in 2020 ontwikkelt. Ondertussen moesten onze ontmoetingscentra en huiskamers
door corona een tijdlang dicht. Echter, dat betrof alleen de voordeur. De creativiteit en flexibiliteit van onze
medewerkers om mensen met dementie en hun mantelzorgers te blijven ondersteunen was tijdens de sluiting en
beperkingen door corona indrukwekkend. Er werden online activiteiten opgezet, veilige huisbezoeken afgelegd,
telefonisch contact onderhouden en de Dementelcoach voor telefonische ondersteuning van de mantelzorgers werd
veelvuldig ingezet. We haalden met onze inzet dan ook dagblad Trouw.  

Ook hebben we ons voorbereid op 2021. Want we gaan uitbreiden. Er zijn namelijk wachtlijsten en het aantal
Amsterdammers met geheugenproblemen groeit. We gaan meer doen in onze bestaande locaties en nieuwe
Amsterdamse Ontmoetingscentra openen in Noord als Zuid. Want onze aanpak wordt gezien, is succesvol en wordt
beloond.  

Huize Lydia nieuwe stijl | samen met de buurtbewoners 
Bewoners en Combiwel Buurtwerk realiseren met methode de Nieuwe Route een nieuwe toekomst
voor Huize Lydia in de Pijp. Nadat in 2019 bekend werd dat er onvoldoende subsidie was om het hele
gebouw in 2020 te blijven exploiteren, voerden de buurtbewoners, verenigingen en groepen actie.
Wij stelden voor om via de methode De Nieuwe Route met alle betrokkenen een oplossing te vinden
en een plan te maken. Dat vond zowel het stadsdeel als alle anderen betrokkenen een goed idee. 

Het stadsdeel heeft vervolgens een groep buurtbewoners de tijd en ruimte gegeven om zelf een plan
te maken voor de hele locatie. Zo lang het paste binnen de maatschappelijke bestemming en
financiën en er samengewerkt werd met Combiwel Buurtwerk kregen de buurtbewoners vrij spel.
Combiwel blijft verantwoordelijk voor de programmering van het Huis van de Wijk dat in het gebouw
is gehuisvest (het deel van de activiteiten waarvoor Combiwel subsidie wordt verleend). 

Het plan is in november 2020 gepresenteerd aan stadsdeelbestuurder Flora Breemer en zij gaf
vervolgens groen licht. De programmering van het Huis van de Wijk gedeelte wordt nog steeds
verzorgd door Combiwel Buurtwerk. De nieuwe vereniging Vrienden van Lydia neemt de andere
activiteiten in het gebouw voor hun rekening. Het beheer van het gehele gebouw zal in
samenwerking met Combiwel plaatsvinden. 

“Natuurlijk zijn bewoners het wel eens oneens met besluiten van de gemeente. Maar het
is bijzonder dat er vervolgens een groep opstaat die zegt: laat ons het zelf doen, zonder
extra middelen. Het was natuurlijk best even spannend om dit zo uit handen te geven,
maar ik vertrouwde erop dat de groep met een mooi plan zou komen. Dat vertrouwen
hebben ze niet beschaamd. Ik ben trots op de plannen en kijk uit naar een toekomst
waar Huize Lydia een plek van, voor en door de buurt wordt waar iedereen welkom is en
waar de diverse bewoners van het stadsdeel elkaar kunnen ontmoeten”
Flora Breemer, stadsdeelbestuurder

“Zo houden we een bruisend buurtcentrum, met activiteiten voor iedereen. Elke
buurtbewoner kan hier binnenlopen of een activiteit organiseren. We gaan voor

een bruisende plek waar kruisbestuiving ontstaat tussen de verschillende bewoners
van Zuid: bruisbestuiving, hebben we dat genoemd.”

    Joris Marsman, voorzitter van de Vrienden van Lydia

“Ik ben blij met de uitkomsten en Combiwel zal haar rol in het Huis van de Wijk 
en als beheerder van het gebouw met volle overtuiging en in samenwerking met de
vereniging Vrienden van Lydia ter hand nemen”
Monique de Vries, directeur Combiwel Buurtwerk

meer 2020 bij Combiwel Buurtwerk:
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Ook ik niet. Hardlopen is mijn passie en dat doe ik 
veel in mijn eentje en ook wekelijks met een groepje
mannen dat deze passie deelt. Grumpy Thursday 
Men’s Social & Running Club noemen we onszelf. 
Iedere donderdagavond ontmoeten we elkaar om acht
uur. Vervolgens rennen we een uurtje om aansluitend een
goed bier te drinken en verhalen op te hangen. Dit voelde
zo vanzelfsprekend. 

Toen kwam Corona. En hoe. Heftige maatregelen werden
getroffen om het virus terug te dringen. We mochten niet
meer in een groep sporten en ook ging onze
ontmoetingsplek, ons café, dicht voor onbepaalde tijd. Al
snel spraken we af om individueel op donderdagavond het
uurtje te rennen en elkaar vervolgens online te ontmoeten
in Houseparty om toch dat bier te proosten en een quizje
te spelen. 
Zo ging het eigenlijk ook in het werk. Buurtcentra werden
        gesloten. Zo ook sportcentra, bibliotheken en musea.

 

Het antwoord was simpel. Als de buurtcentra niet meer
offline te bezoeken zijn dan maar online. Het zou een
website moeten worden met enkel activiteiten waar je
online aan deel kon nemen. En het moest voor iedereen
gemakkelijk toegankelijk zijn. Beeldend dus met weinig
tekst. Odigibu, Ons Digitaal Buurthuis was geboren. De
invulling ervan liet niets aan de verbeelding over. Van
huiskamer tot leerplek, van atelier tot keuken. Zelfs
tuinactiviteiten kun je er vinden. 
Ondertussen ging het rennen gewoon door.
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Het jaar 2020 van:

Cor
Koeleman

 Ontmoeting ging verder in een digitale vorm en we
hoopten met zijn allen dat dit maar even zou duren. Het
gemis aan contact en activiteiten was iets dat ik snel in
me opnam en waar ik als buurtwerker een antwoord op
wilde hebben. Digitale inclusie zweefde maar door mijn
hoofd. Hoe komen we deze periode door en hoe kunnen
we ons voordeel hieruit halen? Hoe krijgen we iedereen
aan het internet zodat je meer de wereld ingetrokken
werd zonder je veilige huis te hoeven te verlaten?

 Ik werkte bijna alleen maar vanuit huis dus dat ging
gemakkelijk tussen de bedrijven, Zoom, Jitsimeet, Teams,
Whatsapp-groepen, door. Eigenlijk ben ik gezonder dan ooit.
Fysiek gezien dan, want mentaal is het wel pittig als je maar
weinig echt contact hebt met vrienden en collega’s.

Het was ook het jaar van hoop en vervolgens van uitstel.
Neem nou de Talentenbeurs die ieder jaar tweemaal
georganiseerd wordt. Ik geloof dat we hem twee of misschien
wel drie keer hebben uitgesteld tot we tot de conclusie
kwamen dat we anders moesten denken want het was geen
gewoon jaar. Online dan maar organiseren? Huh, nou, eh, eh
volgende maand zal toch alles wel weer kunnen? Volgende
week is er weer een persconferentie. 

Net als Odigibu was de eerste Talentenbeurs Online een
gedurfde stap waar we veel van geleerd hebben. Natuurlijk
ging er van alles mis en ook van alles goed. Met name hoe het
ook kan was een eyeopener voor collega’s en deelnemende
organisaties. Het was een stap naar een digitale vorm die
hopelijk, als we elkaar weer mogen ontmoeten, ervoor zal
zorgen dat nog meer bewoners van West kunnen deelnemen.
Ook als je vanuit huis even geen energie hebt om naar de
locatie zelf te kunnen komen. 
Aan energie heb ik gelukkig geen gebrek. Op mijn
hardloopschema staat voor vandaag een rondje van acht
kilometer in een langzaam tempo. Lekker ontspannen rennen.
Ik kan dan alle gedachten goed op een rijtje zetten en alle
zorgen van me afzetten. 
2020 is ondertussen overgegaan in 2021 maar het zal pas echt
een nieuw jaar zijn als de pandemie voorbij is. 
Tot die tijd blijft het voor mij Coronajaar.

Cor Koeleman is werkzaam als Buurtwerker Combiwel
Westerpark. Zijn motto: 

2020. Jaar van Corona. Jaar van beperkingen. Jaar van
thuiswerken. Jaar van digitaal overleg. Jaar van 
handen wassen en van mondkapjes. Kortom een 
jaar dat we nooit meer zullen vergeten.

We slaan de marathon over 
en gaan direct voor een ultra.

https://buurtwerk.combiwel.nl/odigibu/


 Amma Verbakel

pedagogisch coach

 Sterre Ouwens

personeelsadministratie

Petra Kuijten

Leidinggevende Kinderopvang

Anoushka van Hoften

Direectieondersteuning

Nora Harboul

Pedagogisch medewerker

Heleen Nieboer

leidinggevende kinderopvang
 Erwin Remy

 teammanager

Cunera Frisart

Buurtwerker

 Youssef Chraqi

 Jongerenwerker

‘Wat belangrijk is voor jonge
kinderen geldt ook voor mij; ik
ben nieuws- en leergierig en
wil graag uitgedaagd worden
en zelfstandig werken. Dat

vind ik terug bij Combiwel voor
Kinderen en doe het werk met

plezier samen met mijn
collega’s.’

De snelheid en flexibiliteit van
onze teams om van de ene op de

andere dag over te gaan naar
een onlinewereld en ook het snel

inspelen op de actuele situatie
vervult me met trots. Met als

hoogtepunt geslaagde
organisatie van ‘Midzomer

Mokum’, met zes weken lang een
dagelijks activiteiten

buitenprogramma voor de jeugd. 

Ik ben trots op onze corona acties
met de Combibags, kersttasjes en
de kerstsokken. Allemaal
kadootjes voor kwetsbare
bewoners. En dan de
zomervakantie met ‘moeders op
het plein’ in de avonduren,
waardoor de sfeer goed bleef. De
Talentenbeurs ‘West Online’ die
digitaal toch zijn werk deed. En
het realiseren van een Buurtbaan. 

We waren er voor alle
Amsterdammers en vanuit JIP
nieuw-west zijn we op straat

volop in contact gebleven met
jongeren, ook om hen te wijzen
op de maatregelen. En samen
MET jongeren brachten we

bloemen naar ouderen die niet
naar buiten mochten.  

Ondanks de maatregelen is er
een bewonersgroep ontstaan die
meer inspraak wil over de
programmering en het beheer
van het buurtcentrum, samen
met een onderzoek naar de
invulling voor het gehele gebouw.
Zo wordt er gewerkt aan een
goede bestemming en kan de
‘antikraak’ op de bovenste
verdiepingen vervangen worden.

Op mijn zolderkamer, digitaal
vergaderen met een handvol

katten die voor de camera lopen.
 

Zoveel geleerd. Voelde me net
Pippie: Ik heb het nog nooit
gedaan, ik denk dat ik het wel
kan {en het lukt}

Je merkt aan alles dat dit geen
commerciële organisatie is en ik
kan daardoor meer betekenen

voor de kinderen. Superfijn!

Het jaar 2020 
volgens 

medewerkers

       ‘Ik word blij van mijn werk bij
Combiwel voor Kinderen omdat
ik mag bijdragen en meebouwen

aan de groei en bloei van alle
Amsterdammertjes en onze

medewerkers.’

‘Je krijgt hier veel ruimte, vooral
ook inhoudelijk waardoor ik mijn

creativiteit goed kwijt kan.’
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Half maart ging Nederland in een ‘intelligente lockdown’. Basisscholen en kinderopvang gingen
over op de noodopvang. In mei mochten de kinderen weer naar school en de opvang. Dat was
een mooi moment. Wat een opluchting was dat voor iedereen met kinderen. En wellicht hadden
we toen de hoop dat het langzamerhand beter zou gaan worden. We gingen, op afstand, in de
zomer hier en daar nog wat op vakantie, winkels, restaurants waren weer open. 

Maar, na de zomer sloot het coronanet zich steeds meer om vervolgens halverwege december
in een nog strakkere lockdown terecht te komen dan in het voorjaar. Het zijn geen makkelijke
tijden. En zeker voor ouders met jonge kinderen met maar ook zonder banen steeds moeilijker
te combineren (en dan ook nog je kinderen helpen bij het thuisonderwijs). Ouders met kinderen
in kwetsbare gezinnen zien steeds meer de muren op zich afkomen. Iedereen snakt naar ‘lucht’.
En dat geldt natuurlijk ook voor de medewerkers van Combiwel voor Kinderen. Er wordt heel
veel gevergd van de pedagogisch medewerkers op de groepen. Maar ook leidinggevenden,
coaches en iedere ondersteunende collega heeft zich van zijn of haar beste kant moeten laten
zien afgelopen jaar.

Afgelopen jaar is een zwaar jaar geweest. Een aantal medewerkers heeft zelf corona opgelopen
en sommigen zijn zwaar getroffen. En de harten van onze pedagogisch medewerkers breken als
ze denken aan ‘hun’ kinderen die dan thuis zitten. Wij hebben dan ook zoveel mogelijk gedaan
om contact te onderhouden met ouders en kinderen. We wilden er hoe dan ook zijn voor onze
kinderen! 

Het onderling vertrouwen en de samenwerking met elkaar op alle niveaus is zo goed geweest
dat ondanks dat er bergen werk verzet moest worden om alles in goede banen te leiden, er
nooit een moment is geweest dat er geen controle was over wat er moest gebeuren. Het was
hard werken maar er was nooit paniek. 

In de twee jaar dat ik nu werkzaam ben bij Combiwel voor Kinderen zijn wij van een ‘post-
harmonisatie’ periode waarin iedereen het moeilijk had, gegroeid naar een organisatie waar het
elan en vertrouwen terug is. En hoewel er altijd verbeterpunten zijn, durf ik te stellen dat
Combiwel voor Kinderen weer helemaal terug is. En hoé! 

Ik spreek hierbij mijn enorme waardering uit naar al onze medewerkers. Iedereen doet mee. De
betrokkenheid is bijzonder groot. De strategische koers die wij in 2019 hebben ingezet is
ongewijzigd. Wij zien dat deze ingezette koers in een versnelling raakt in 2021 meet veel
nieuwe IKC samenwerkingen. We gaan mooie dingen doen de komende jaren.

Bjørn Huysman
Directeur Combiwel voor Kinderen

2020 gaat het jaar in als een periode waarin de wereld tot
stilstand kwam. Corona heeft ons vanaf maart en gedurende het
hele jaar op zijn zachts gezegd, behoorlijk bezig gehouden.

We wilden er hoe dan ook
zijn voor onze kinderen!
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Creatief en flexibel
De druk van het snel voor elkaar krijgen van de noodopvang
heeft geleid tot veel flexibiliteit en creativiteit. Zo bedachten we
een nieuwe manier van brengen en halen en brachten we een
duidelijk looppad aan voor ouders. Alle pm'ers hebben tijdens
lockdowns filmpjes gemaakt voor hun kinderen. Er werd
voorgelezen en gezongen. Ook werden persoonlijke kaarten
gestuurd en werden knutseltasjes klaargezet, of zelfs
langsgebracht, voor de kinderen thuis. Daarnaast was er
veelvuldig contact tussen de pm'ers en de gezinnen zodat
niemand uit het oog werd verloren.

De pedagogisch coaches hebben grote inspanningen verricht in
het organiseren van leerzame quizzen waarin kennis van onze
medewerkers werd opgefrist maar ook webinars over
uiteenlopende onderwerpen. Kortom, in plaats van bij de pakken
neerzitten, stond iedereen zijn vrouwtje!

Onvoorwaardelijke inzet
Samen met leidinggevenden en vele anderen stonden we
regelmatig letterlijk zeven dagen per week paraat om elke keer
weer een nieuwe werkelijkheid in goede banen te leiden. En echt
iedereen, van coaches, zorg coördinatoren, onze serviceteams en
de afdeling planning & plaatsing tot natuurlijk onze pm'ers, heeft
zich onvoorwaardelijk ingezet tijdens dit moeilijke jaar. Ondanks
alle onzekerheden en vragen is er vooral razendsnel van alles
opgetuigd en bedacht. Alle betrokken medewerkers hebben zich
enorm flexibel opgesteld. Die houding, dát is absoluut iets om
heel trots op te zijn. Zonder deze fantastische inzet was het
nooit gelukt. Chapeau!

Improviseren
Vooral tijdens de eerste lockdown hebben wij in extreme mate
moeten improviseren. Om de noodopvang zo snel mogelijk goed en
veilig voor elkaar te krijgen is er destijds gekozen om drie
noodopvanglocaties te openen. Hier waren ook kinderen welkom
die niet bij ons stonden ingeschreven. Dat betekent dat alle andere
opvanglocaties van Combiwel voor Kinderen daadwerkelijk de
deuren op slot hebben gedraaid. Voor veel pedagogisch
medewerkers was dit een lastige tijd. Van dagelijks op de groep
staan, omringd door kinderen, naar thuis zitten en afwachten. 

Tijdens de tweede lockdown, half december, boden pm’ers gelukkig
op hun eigen locatie de noodopvang aan. Ook dit was weer anders
normaal maar is ontzettend goed verlopen. De almaar
veranderende coronamaatregelen hebben we direct opgepakt en
uitgevoerd zoals: protocollen aanpassen en communiceren,
desinfectiemiddelen op voorraad, extra schoonmaken, ouders goed
instrueren bij het brengen en halen van de kinderen, etc. Of we nou
open waren als noodopvang of als reguliere opvang, de veiligheid
stond te allen tijde voorop.

Ineens was het daar; het coronavirus. Op stel en sprong moest in
maart 2020 de reguliere kinderopvang wijken voor de noodopvang.
Alleen kinderen van ouders met cruciale beroepen waren nog
welkom. Het regelen van de noodopvang was een flinke logistieke,
administratieve en mentale uitdaging. Hoe zorg je dat alle ouders op
de hoogte zijn? Hoe regel je dat ouders hun kind kunnen aanmelden
voor de noodopvang? Welk programma bied je de kinderen en wat
bied je de kinderen die ineens thuis zijn komen te zitten? 

Razendsnel de noodopvang 
op poten
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meer 2020 bij Combiwel voor Kinderen:
Eerste digitale studiedag Combiwel voor Kinderen
Op 17 september 2020 vond de eerste digitale studiedag van Combiwel
voor Kinderen plaats, en wel op de Dag van de Pedagogisch medewerker.
Via een livestream vanuit een studio in Hilversum is het programma,
vanwege corona, geheel online aangeboden. Alle pm’ers zaten ofwel thuis
of op locatie achter de laptop mee te genieten van een actieve en
inspirerende liveshow!

Start vorming IKC De Krijtmolen
In de zomer van 2020 is het startsein
gegeven voor de intensieve
samenwerking tussen OBS De
Krijtmolen en kinderopvangorganisatie
Combiwel voor Kinderen. 

Directeuren Bjørn Huysman van
Combiwel voor Kinderen en Jorrit
Liesting van OBS De Krijtmolen hebben
hun handtekening gezet voor de
vorming van Integraal Kindcentrum
(IKC) De Krijtmolen in Amsterdam
Noord.

Tientallen pm’ers behalen VIC-certificaat
Tientallen pedagogisch medewerkers van
Combiwel voor Kinderen hebben inmiddels hun
certificaat Video Interactie Coaching (VIC)
binnen. Tijdens VIC wordt gericht gefilmd op
interactievaardigheden met de kinderen.

De beelden worden daarna besproken en
geëvalueerd met de pm’ers onder begeleiding
van een coach. Combiwel voor Kinderen hecht
veel waarde aan een goede uitvoering van de
pedagogische kwaliteit. Regelmatige monitoring
en scholing van onze professionals zijn hier
vaste onderdelen van.

50.000e gezin verwelkomd bij Home-Start
In december 2020 verwelkomde Home-Start het 50.000e gezin dat ondersteuning
vraagt hulp bij opvoeden! Het gezin werd in de bloemen gezet en verrast met een
cadeau. 
Vrijwilligers van Home-Start hebben zelf ervaring met opvoeden en bezoeken ouders
elke week thuis. Tijdens de corona lockdown is het contact veranderd in buiten
wandelen, videocontact of bellen. 
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Denise Koorn, pedagogisch medewerker en
combinatiefunctionaris bij Combiwel voor Kinderen,
vertelt over het jaar 2020. Het jaar van corona,
lockdowns, een nieuw gebouw, een nieuw Integraal
kindcentrum (IKC), noodopvang én dus haar eerste
jaar als werkende moeder. ‘Vroeger als ik thuiskwam
van werk dan kon ik gewoon op de bank gaan zitten.
Nu ga ik thuis gewoon verder met opruimen, haha!’

Spil tussen voorschool en basisschool
Denise werkt inmiddels 10 jaar voor Combiwel voor
Kinderen en bijna al die tijd op voorschool De
Krijtmolen in Amsterdam Noord. Sinds 5 jaar mag zij
zich ook combinatiefunctionaris noemen, de spil
tussen de voorschool en groep 1 en 2 van de
basisschool. ‘Het mooie aan die functie is dat je
kinderen echt goed kan begeleiden in deze grote
stap. Dit doen we bijvoorbeeld door de liedjes en het
dagritme te laten aansluiten op dat van school.
Doordat de kinderen mij kennen en de thema’s en
     leermethodes bekend voorkomen, is de stap naar
         school gewoon heel makkelijk.’ 

 Het is ook echt fijn om te zien dat kinderen die bij 
ons binnenkomen met echt nul kennis van de Nederlandse
taal, na een tijdje gewoon goed kunnen groeten en tellen.
Dan ben je echt trots. Als ze dan straks naar school gaan
dan weet je dat straks gewoon mee kunnen komen.
Sowieso ben ik trots op de kinderen, ik kan de hele dag
wel tegen ze kletsen maar ze moeten het zelf doen. 

Verbondenheid met school
Er is een hele goede sfeer op De Krijtmolen, dat sinds de
zomer van 2020 een Integraal Kindcentrum (IKC) is. In
deze organisatievorm werken school en opvang intensief
samen zodat kinderen optimaal worden gestimuleerd in
hun ontwikkeling. ‘Het is wel echt integraal, we werken
heel goed samen en we starten de dag ook echt samen op.
Als je binnenkomt dan groet je iedereen. We doen iedere
dag een digitale dag start. We hanteren dezelfde vorm als
we bij de kinderen doen en starten met de vraag: ‘Ben je
groen, geel of rood vandaag?’ Rood staat dan voor niet
lekker in je vel en dat kun je ook gerust aangeven. Op die
manier kun je rekening houden met elkaar en dat gebeurt
dan ook. Die openheid is er zeker.

‘Het stomste was natuurlijk corona’
Het jaar 2020 gaat ongetwijfeld de boeken in als het
coronajaar. Voor Denise was dat ook zeker het stomste
van afgelopen jaar. ‘De eerste lockdown was
verschrikkelijk. Thuis zitten en niet kunnen werken. Klinkt
misschien fijn maar ik kwam net uit een periode van
zwangerschapsverlof, dus ik had er wel weer zin in! De
tweede was veel beter omdat we ook gewoon open waren.
Ik werkte ook op de noodopvang gewoon mijn uren dus
daar merkte ik niet zoveel van’ 

Voor sommige ouders die haar al kennen van de
voorschool is het soms even wennen om haar ook in de
klas te zien. ‘Die denken dan dat ik ineens kleuterjuf ben
geworden. Maar het is vooral heel fijn om die
herkenbaarheid te hebben.’ 

‘Ik kan de hele dag wel tegen ze kletsen maar ze
moeten het zelf doen’.
Wat mooi is aan deze functie is dat je de kinderen
verder ziet groeien. Soms is er een kind dat bij ons alleen
maar aan het huilen was en in de klas echt opbloeit. Dat
is heel bijzonder en fijn om te zien. 

Het jaar 2020 van:

Denise
Koorn

Een dag per week werkt Denise in de klas en ondersteunt
de kinderen bij het werken aan specifieke leerdoelen. ‘Als
er bijvoorbeeld meer aandacht nodig is op het gebied van
taal of rekenen, dan bied ik een activiteit op maat. Soms
is dat een boekje lezen en soms cijferherkenning. Hangt
ook af van wat de kleuterjuf aangeeft dat nodig is.’

Denise Koorn is Pedagogisch medewerker en
combinatiefunctionaris bij Combiwel voor Kinderen
Haar motto: 

 
Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd

‘Het leukste van het jaar 2020 was toch wel
mijn eerste jaar als werkende moeder’
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Telkens werden we gedwongen om weer opnieuw te kijken wat de mogelijkheden waren.
En het lukte. Onze dienstverlening aan de Amsterdammer kon doorgaan, vaak digitaal,
soms op onze locaties en soms -met mondkapje- aan huis. Net zoals mijn collega-
directeuren wil ik hiervoor mijn grote waardering uitspreken naar de medewerkers van
Combiwel. Echt: petje af. 

Voor Combiwel Maatschappelijke Dienstverlening en De Geldcoach stond 2020 ook in
het teken van iets heel anders: de aanloop naar de buurtteams in Amsterdam. De
gemeente Amsterdam werkt aan een nieuw sociaal stelsel, waar de buurtteams onderdeel
van zijn. Vanaf 1 april 2021 zijn de buurtteams hét adres voor Amsterdammers met
vragen over zorg, wonen, werk, geld, gezondheid, meedoen en veiligheid. Buurtteams zijn
in de hele stad te vinden: altijd is er een buurtteam in de buurt van de Amsterdammer.
Combiwel MaDi & De Geldcoach heeft zich samen met coalitiepartners HVO-Querido en
De Regenboog Groep ingeschreven voor Buurtteam Amsterdam West. Samen bieden wij
de expertise die nodig is in een buurtteam. 

De samenwerking met de coalitiepartners in de aanloop naar de buurtteams verliep
prettig en harmonieus. Eigenlijk was het net alsof ze al jaren onderdeel waren van onze
club. We hebben samen hard gewerkt en het reguliere werk van de maatschappelijke
dienstverlening en de schuldhulpverlening ging gewoon door. Sterker nog, de aanvragen
liepen op door de coronamaatregelen. Een flinke uitdaging, die we met gezamenlijke
inspanningen van alle medewerkers zijn aangegaan. 

In oktober kwam het verlossende woord: we mogen tot eind 2026 de buurtteams in
Amsterdam West verzorgen! Met veel enthousiasme en gedrevenheid zijn we direct
begonnen aan de voorbereidingen. 
Waar ik vooral heel trots op ben, is dat de inschrijving echt een gezamenlijke inspanning
is geweest. Sommige medewerkers schreven of lazen mee of hebben input geleverd
vanuit hun expertise. Andere medewerkers zorgden er juist door dat de “winkel” open
bleef tijdens de verbouwing: alle bijdragen waren even waardevol. En ook na de gunning
hebben we er met z’n allen de schouders onder gezet. Er moest veel gebeuren in korte
tijd, er stond best wat druk op de ketel. En dat allemaal in een tijd van onzekerheid,
thuisonderwijs, thuiswerken en hier en daar ook ziekte. Ik ben er echt zo trots op dat we
dit samen voor elkaar hebben gekregen! En nu gaan we verder als Buurtteam Amsterdam
West en ook daar heb ik heel veel zin in. Ik heb er het volste vertrouwen in dat we onze
opdracht met veel enthousiasme, deskundigheid en goede samenwerking gaan uitvoeren. 

Malika Mouhmouh
Directeur Buurtteam Amsterdam West

De aanloop naar de
buurtteams in Amsterdam
Bij Combiwel stond 2020 bij alle werkmaatschappijen in het
teken van corona. Een pandemie waar niemand op voorbereid
was, het vroeg flexibiliteit van al onze medewerkers en ook van
de Amsterdammers.  De snelheid waarmee onze medewerkers
zich aanpasten aan de nieuwe werkelijkheid is
bewonderenswaardig te noemen. 
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In het voorjaar was duidelijk geworden met welke
coalitiepartners wij in zee wilden gaan: HVO-Querido en De
Regenboog Groep. Samen met hen kunnen wij een breed scala
aan dienstverlening bieden die nodig is in de buurtteams. Zo
bood Combiwel nog geen ambulante ondersteuning en dat wordt
wel door de buurtteams aangeboden. HVO-Querido en De
Regenboog Groep zijn daardoor een mooie aanvulling op ons
huidige aanbod. 

De zomer stond in het teken van het schrijven van de
subsidieaanvraag en dat terwijl de geplande vakanties ook
gewoon doorgingen. Het aanbestedingsteam, waar ook onze
coalitiepartners onderdeel van waren, heeft in
snelkookpansessies geschreven aan een gezamenlijk document.
De input van medewerkers was daarvoor al opgehaald. Het was
een kwestie van de puzzelstukjes bij elkaar leggen. Een
tekstschrijver had vervolgens de bijna onmogelijke taak om het
document te reduceren tot 20 pagina’s.

De weken tot de uitslag duurden lang. Ook al waren we positief
over onze kansen, het was toch een opluchting toen we de
uitslag kregen. Wij hebben de gunning gekregen! Tijd om op onze
lauweren te rusten was er niet: zowel stedelijk als intern
moesten we aan de slag om de start van Buurtteam Amsterdam
West per 1 april 2021 te realiseren. We stelden een interne
kwartiermaker aan, er werden projectgroepen gevormd,
stedelijke werkgroepen opgericht. In een sneltreinvaart werd er
een projectorganisatie opgericht. In zeer korte tijd –en met
divers tussentijds oponthoud- hebben we onze organisatie
klaargestoomd voor de komst van Buurtteam Amsterdam West. 

Inmiddels zijn de buurtteams in Amsterdam gestart. Dit is pas het
begin: de basis staat en nu is het aan ons de taak om de
buurtteams in West tot een succes te maken. Maar als de inzet
en de gedrevenheid van onze medewerkers zo is als in 2020,
komt dat helemaal goed!

Dat 2020 wel een heel bijzonder jaar zou gaan worden, wisten we
toen nog niet. Een jaar van aanpassingen, flexibel zijn, verschoven
deadlines en vooral: coronamaatregelen. In januari begonnen we
met de kickoff van de buurtteams in de Meervaart. Een
inspirerende sessie, waardoor veel medewerkers vol enthousiasme
en verwachting het jaar tegemoet gingen. 

In maart werd de hele wereld door elkaar geschud: het coronavirus
waarde inmiddels op alle continenten rond en indrukwekkende
verhalen uit andere landen bereikten ons via de media. Op 16
maart 2020 moest ook Nederland eraan geloven: we gingen in
lockdown. Aanvankelijk was het idee dat deze maar 3 weken zou
duren. Daarna zouden we “gewoon” weer verder gaan. Dat dit een
desillusie was, is inmiddels geen verrassing meer. Het was nogal
wat: werken vanuit huis, maar nog wel duidelijk maken aan de
Amsterdammer dat wij er voor ze waren, op afstand, op onze
locaties, of als de situatie er echt om vroeg ook bij hen thuis. 

Ook op de inschrijving voor de buurtteams had corona invloed. De
deadline van 1 juli werd opgeschoven naar 26 augustus en in
plaats van een aanbesteding werd de inschrijving gewijzigd in een
subsidieregeling. Dat haalde de druk enigszins van de ketel en gaf
ons de kans om onszelf te herpakken en ons met de juiste focus te
richten op de inschrijving. 

Met de juiste focus op de inschrijving
van Buurtteams 

Het begin van 2020: verwachtingsvol gingen we het nieuwe jaar
tegemoet. Dit jaar zou in het teken staan van de komst van
buurtteams in Amsterdam. Combiwel Maatschappelijke
Dienstverlening en de Geldcoach zou zich gaan inschrijven voor de
buurtteams in stadsdeel West. 
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meer 2020 bij Maatschappelijke dienstverlening/
De Geldcoach:

Combibags als hart onder de riem voor bewoners
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In april 2020 kwamen Combiwel Buurtwerk en Combiwel MaDi/De
Geldcoach samen met een actie om buurtbewoners in West een helpende
hand toe te steken. Samen gingen ze op pad om aan bij hen bekende
buurtbewoners de zogenaamde “Combibag” uit te reiken: een goodiebag,
gevuld met contactgegevens van vele hulpinstanties en kleine cadeautjes, 
 bedoeld als bron van informatie én een hart onder de riem om het thuis
beter vol te houden. Daarnaast was het uitreiken aan de deur een goed
moment om de vraag te stellen “Hoe gaat het met u?”. Stadsdeel West van
de gemeente Amsterdam droeg het project een warm hart toe en heeft een
financiële bijdrage geleverd om de Combibag mede mogelijk te maken.

Initiatiefnemers waren Sophie Voskuilen (maatschappelijk werker) en
Veronika Nab (buurtwerker), beide in dienst van Combiwel. Sophie: “Het
begon met de vraag hoe we onze buurtbewoners in deze tijd een hart onder
de riem konden steken. We wilden graag laten zien dat we er voor hen zijn,
ook of misschien wel júíst in deze onzekere tijden. We hoorden hier en daar
van bewoners dat zij zich alleen voelen en zich bezwaard voelen om
daarover te bellen. En we maakten ons zorgen over de landelijke toename
van meldingen van huiselijk geweld. Wij wilden juist laten zien dat ze juist
wel die telefoon konden oppakken en dat er nog steeds hulp voor handen
was.” Buurtbewoners reageerden enthousiast en waren blij om te merken
dat Combiwel aan hen dacht. 

Een eigen mantelzorgmagazine in West
Dat Combiwel ook mantelzorgers ondersteunt, weet niet iedereen. De
mantelzorgconsulenten helpen mantelzorgers op weg, weten welke voorzieningen,
cursussen en regelingen er zijn en kunnen een luisterend oor bieden. Om de
mantelzorgondersteuning onder de aandacht te brengen bij buurtbewoners en
samenwerkingspartners, hebben we via MantelzorgNL een eigen
Mantelzorgmagazine uitgegeven. Hierin hebben wij mooie interviews verwerkt met
mantelzorgers, een samenwerkingspartner in West en twee beleidsmedewerkers van
de gemeente Amsterdam die zich met mantelzorg en dementie bezighouden. Echt
een product om trots op te zijn! 



Verbouwing
De verbouwing op BOLO gaat als een speer. Hierdoor
merken we dat we als team nóg flexibeler zijn dan we
dachten. Zo werd er o.a. een tijdelijke ontvangstbalie
gecreëerd en was dit ook voor de cliënten een hele
happening. 

Begin april nemen we afscheid van ons tijdelijk
onderkomen in Het Bruggebouw en zo ook van de
lekkere koffie, luxe theesmaken, popcorn (wat een feest),
vers fruit en openen we de deuren van BOLO in een
nieuw jasje. De verbouwing is afgerond en wat blijkt: we
hebben een heerlijke koffiemachine gekregen.
Vele cliënten herkennen onze locatie niet meer terug
wanneer zij met de lift naar boven komen. Zij komen
binnen met een grote glimlach en vertellen ons hoe mooi
het is geworden. 

Een aantal buurtbewoners zien we twijfelachtig de lift
uitstappen wanneer zij de nieuwe uitstraling zien. Al snel
heet een van de collega’s van het Front Officeteam de
     buurtbewoner dan als vanouds van harte welkom. 

 Het nieuws over de ontwikkelingen omtrent de
coronamaatregelen wordt dan ook nauwlettend in de
gaten gehouden. Naast de mededelingen die per mail
naar collega’s worden gestuurd is er een Nieuwsflits in
het leven geroepen. Op deze manier worden we dagelijks
op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. In de
Nieuwsflits is er niet alleen aandacht voor de
coronamaatregelen en de bezettingsroosters. 
Zo wordt er met regelmaat door collega’s een artikel
geschreven om elkaar op de hoogte te houden (ook over
persoonlijke items), Wist-Je-Datjes en worden we verrast
met verschillende motiverende spreuken. 

De nodige desinfectiemiddelen zijn ingeslagen en de balie
wordt voorzien van een spatscherm. 
Met vers fruit krijgen we een aanvulling van de
vitamientjes en de mondkapjes kunnen natuurlijk ook
niet ontbreken. 

Een bevlogen jaar
Veranderingen en kijken naar mogelijkheden stond voor
mij centraal in 2020. Het was een jaar waarin ik zag dat
we samen hebben laten zien dat we écht een team zijn.
De vele veranderingen hebben mij laten zien dat we open
naar elkaar kunnen blijven communiceren. Het was
natuurlijk niet altijd even makkelijk. Het mooie van ons
team vind ik dan oprecht dat we elkaar blijven stimuleren
om het beste uit ons zelf te halen.

De wereld op zijn kop
Een maand later staat de wereld op zijn kop, er is een
nieuw virus, het coronavirus. Er wordt alles gedaan om
de werkomgeving veilig te houden voor de collega’s en
cliënten. Op deze manier kunnen wij onze
dienstverlening continueren, conform de geldende
corona maatregelen. 

Het jaar 2020 van:

Naomi
Vanterpool

Buurtteams
In 2020 zijn we tijdens verschillende presentaties
meegenomen in de ontwikkelingen van de buurtteams
die per 1 april 2021 van start gaan. Eind januari zijn er
dan ook vele collega’s aanwezig tijdens dé bijeenkomst
over de laatste ontwikkelingen: hoe komen de
buurtteams eruit te zien, wat betekent dit voor ons als
medewerkers en nog vele andere onderwerpen die aan
bod komen door o.a. d.m.v. leuke sketches. Ik merk dat ik
de komst van de buurtteams best spannend vind, dat zal
door het onbekende komen. Desalniettemin sta ik open
voor dit nieuwe avontuur. 

Naomi Vanterpool is assistent-schuldhulpverlener bij
Combiwel Madi/De Geldcoach
 Haar motto:

 Herinneringen voor later 
creëer je zelf in het nu

 

Happy new year!
Het jaar 2020 is vrolijk ingeluid. Op naar een
nieuw jaar vol ontwikkelingen, cheers! 
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 Franka Bouman

schuldhulpverlener

 Leon van Maenen

Functioneel applicatiebeheer

Siham Choua

Schuldhulpverlener
 Leo Böke

maatschappelijke dienstverlener

Eva Smeets

Communicatieadviseur

Mariska van der Werf

Buurtwerker
Montse Lloveras

 Buurtwerker
Jorrit Boomgaard

Buurtwerker

 Carla Spilker

 Locatieleider
Kübra Acik-Cayir

Pedagogisch medewerker

Het stellen van een
‘onmogelijk’ doel in een

onwerkelijke tijd bleek een
impuls. We lieten in een

sneltreinvaart zien hoe flexibel
we zijn. Vanuit creatie denken

en handelen vanuit
ondernemerschap. Het was

ons Buurtwerk in het
kwadraat! 

Het jaar 2020 is voor mij het
gevoel dat we, als essentieel

beroep, een grote
verantwoordelijkheid hadden.
Thuisblijven in maart was geen

optie. Ik voelde juist de noodzaak
en plicht om actie te ondernemen
om er juist in barre tijden te zijn

voor de buurtbewoners. 

Ik ben trots op veel dat we
ondanks corona hebben
gerealiseerd. Met als uitblinker
‘Voor Elkaar In Je Buurt’: de actie
waarin we met alle buurtwerkers
samen experimenteerden met
een innovatieve manier van
community building. 

Het was door alle
coronamaatregelen een vol,
meeslepend en veel drukker

jaar dan anders. En dan kijk ik
heel tevreden terug, omdat we

ons met het hele team voor
150% hebben ingezet en

zoveel mogelijk aanwezig zijn
geweest binnen en buiten, dit
ondanks alle aanpassingen. 

‘Ik vind het heerlijk om zo
actief bezig te zijn. Het is heel
dynamisch werk. Je hebt te
maken met de kinderen, de
ouders, je collega's.’

Veelal gebruik gemaakt van de
mogelijkheden binnen de

beperkingen en het jaar gezond
doorgekomen

 

Je moet er zelf iets van
maken!

2020 het jaar waarin mijn kat
mijn collega werd, terwijl hij
snorrend op het toetsenbord

aandacht vroeg

Het jaar 2020 
volgens 

medewerkers

      “There isn't a way things
should be. There's just what
happens, and what we do.”

 
[Terry Pratchett, A Hat Full of Sky]

Never stop learning, because life
never stops teaching
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Jongeren met problemen helpen om op eigen benen te staan. Dat is waar we iedere dag
weer hard aan hebben gewerkt. In onze kamers in de stadsdelen Nieuw-West, Zuid-Oost
en Oost hebben onze jongerencoaches en de zogenoemde hoofdbewoners in 2020 82
(waarvan 14 in zogenaamde Omslagwoningen) jongeren begeleid. En met succes. Want in
2020 is het merendeel van de in totaal 25 jongeren, namelijk 21, positief uitgestroomd
naar: a) een eigen woning, b) een zogenoemde Omslagwoning of c) weer terug naar huis. 

Het Corona-jaar heeft – zoals in de media goed te volgen is – ook op jongeren een flinke
weerslag. Dat hebben we ook terug gezien in onze dagelijkse praktijk. Verminderd
contact met anderen. En het verlies van banen en baantjes. Dit alles maakte 2020 een
lastig jaar voor jongeren.  
 

Ook onze coaches zagen zich voor flinke uitdagingen gesteld. Want hoe coach je op
afstand? Daar zijn we goed door heen gekomen. Ook was het interessant dat de banden
met onze partners van ‘de Combinatie’ verder zijn aangehaald. Intern is er veel werk
verzet om het werkproces en de kwaliteit van onze dienstverlening te verhogen. 

Jørgen Weekers
Directeur Stichting Combiwel 

2020: 
Coachen op afstand
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Na een tijd heb ik thuis toch verteld wie ik echt ben. Dat was een BOM!!,
dat leidde tot een situatie waarbij ik niet meer thuis kon komen en waarbij
ik geen contact meer had met mijn familie. Toen besefte ik dat ik hulp nodig
had. 
Via school kon ik snel terecht bij Kamers met Kansen. Ik werd superfijn
ontvangen door mijn coach Meta. Naast een safe place, was ik blij met een
coach om dingen aan te vragen en mijn voortgang mee te bespreken. Ze is
echt top! 
Ik ben de eerste twee maanden bij Kamers met Kansen niet meer uit
gegaan, ik vond het zo lekker in mijn eigen kamer dat ik er bijna niet meer
uit wilde komen. 
Ondertussen was ik druk bezig om mijn opleiding af te ronden en plannen
te bedenken voor mijn toekomst. 
Nog voordat ik was afgestudeerd ben ik mijn eerste onderneming
begonnen, in personal training en het geven van fitnesslessen. Dit beviel mij
zo goed, ik had gevonden waar ik goed in was en waar ik gelukkig van
word. Namelijk doen wat ik wil, hoe ik dat wil. 
In november 2020 kreeg ik een doorstroomwoning aangeboden omdat ik
zelfstandig genoeg ben. Ik ben uiteraard super blij! Ik kon verhuizen naar
een plekje helemaal voor mij alleen. Hoewel ik zeker tevreden was met mijn
plekje bij KmK. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het heerlijk vind dat het hier zo
stil is, ik hoor wel eens een trein voorbijrijden, maar dat herinnert me aan
het gevoel dat ik weer een stapje vooruit ben. Een volgend station om het
zo maar te noemen. 
Ik ben inmiddels ook nog een bedrijf begonnen in E-commerce en heb 4
draaiende webshops, waarvan 1 samen met mijn vriendin. 
Ik spreek Meta nog steeds, ik krijg nu een jaar lang coaching op afstand.
Toen Meta aan de telefoon zei ‘je bent een topper’, antwoordde ik met
‘weet ik’, we moesten lachen, maar ik ben mijn begeleider en de hulp die
ervoor heeft gezorgd dat ik een Safe place kreeg oprecht heel dankbaar! 

Al is een begeleider er niet om 24/7 mijn handje vast te houden, het gaf mij
wel 24/7 rust en motivatie! 

Mijn goal is om over 2 jaar eigenaresse te zijn van een BSO. In de tussentijd
wil ik mijn E-commerce onderneming onwerkelijk groot hebben gebracht. 

Ik ging op zoek naar waar mensen
mij wel begrepen
Drie jaar geleden ben ik bij Kamers met Kansen terecht gekomen.
Ik ben altijd zelfstandig geweest, hulp vragen vond ik lastig omdat
ik mijzelf dan als kwetsbaar zie. Hoewel ik weet dat iedereen
soms sturing kan gebruiken, ook ik. 
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Hey beste lezer! ☺
Ik ben Emel, 22 jaar jong, ondernemer en een super
gemotiveerd en vrolijk persoon! 

Dat ik liever buitenhuis was, zelfs in de nacht. 

Ik was niet de liefste tiener. Ik ben eens opgehaald door de politie, heb drugs gebruikt en ben dronken
thuisgekomen. Het ingewikkelde hieraan; ik kom uit een traditioneel Turks gezin. En daar was dit
allemaal een absolute NO GO.
Ik ben lesbisch, voelde mezelf anders en botste met iedereen thuis. Mijn denkwijze, mijn mening, mijn
toekomstplannen en zelfs mijn nachten waren anders. Ik wilde weg uit de situatie waarin ik mijzelf niet
fijn en begrepen voelde. Ik ging op zoek naar een omgeving waar mensen mij wel begrepen, mensen
zoals mijzelf. Ik was 4 nachten per week in de Reguliersdwarsstraat. Mijn cijfers bleven wonderbaarlijk
genoeg super goed, een excellent student werd ik genoemd. Hoewel mijn aanwezigheid wel steeds
slechter werd. 
Toen ik steeds vaker als een spook naar school kwam en vertelde over hoe leuk mijn nachten waren,
gingen de alarmbellen rinkelen op school. Ik kreeg hulp aangeboden. Deze heb ik afgewezen, ik vond
mezelf niet zielig. Ik voelde me juist te sterk om hulp aan te nemen. Op mijn 19e leerde ik mijn vriendin
kennen via Tinder, een nette meid met een goed hart uit een Nederlands gezin. Ik zag haar in het begin
1 à 2 keer per week, vooral na schooltijd.

 Ze werkte namelijk op het ROC. Na een tijdje nam ik haar mee
het nachtleven van Amsterdam in en leerde ze mij beter kennen.
Zij zag hoe sterk ik mij voordeed en hoe kwetsbaar ik eigenlijk
was. Dat ik liever buitenhuis was, zelfs in de nacht. Na een half
jaar samen te zijn liet zij mij inzien dat ik toch beter verandering
in mijn leven kon brengen, door thuis open kaart te spelen in
plaats van weg te lopen voor een van mijn grootste angsten: niet
geaccepteerd worden. Daarnaast had ik geen safe place waar ik
heen kon als het mis zou gaan. Dakloos worden was nog zo’n
angst. 

https://voorelkaarinamsterdam.nl/
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In mijn vrije tijd en op het werk, gaat mijn hart sneller
kloppen van avonturen beleven. Ik houd van verandering,
uitdaging, uitproberen. Ik werk graag dicht bij de
uitvoering in verbinding met beleidsmakers. Mijn expertise
kenmerkt zich door een brede kennis van en ervaring
binnen het sociaal domein: van de sociale basis tot de
crisisdienst, van inwoners tot wethouders, van trainer tot
regiomanager. 

Samen met een aantal bestuurders van onder andere
Combiwel, ben ik in 2009 in Londen op werkbezoek
geweest bij de Foyer Federation (https://www.foyer.net).
Het voorbeeld waar Kamers met Kansen op is geënt.
Indrukwekkend was dat! 
Nu 11 jaar later ben ik gestart als teamleider KmK in
Amsterdam. Uiteraard nieuwsgierig naar de Nederlandse
variant, gemotiveerd voor betekenisvol werk met
jongvolwassenen die steun in de rug kunnen gebruiken
met een heel leven voor zich, in een dynamisch veld als dat
van het Sociaal Domein, al waarin Combiwel op vele
vlakken een rol speelt, in de stad waar ik 19 jaar met veel
plezier heb gewoond, gestudeerd en gewerkt. 

Nog nietsvermoedend dat er een pandemie in aantocht
was, voerde ik in januari 2020 gesprekken voor de functie
van teamleider met Meta, Saida, Jørgen en Peggy. 

 Het dilemma is helder: juist nu (met verschraling  
van het onderwijs, netwerk-/(bij)baan-/inkomensverlies,
etc.) wil je op locatie de jongeren extra ondersteuning
bieden, anderzijds werd Nederland opgeroepen het virus
in te dammen, door waar kan vanuit huis te werken.

Met een veelheid aan verschillende inzichten, thuis- en
familiesituaties, zijn we daar met elkaar over het jaar ‘op
maat’ uitgekomen. Van onveranderd 100% op locatie
werkend, tot 100% vanuit huis werkend en de diverse
varianten daar tussenin. 

Als het even kon hadden we afgelopen jaar live
teamoverleg. Het bracht ons, op voor ons ongewone, maar
buitengewoon handige locaties van Combiwel, als: het
dakterras van de Geldcoaches op het Bos en Lommerplein,
de grote Spiegelzaal in huis van de wijk Het Anker, in het
park op de grote stenen bij de Jan Smitstraat, in huis van
de wijk De Havelaar. Goed om allemaal te zien! 

Ik heb mijn werk afgelopen jaar 50-75% van de tijd op de
diverse woonlocaties van de KmK-jongeren uitgevoerd.
Dat waren voornamelijk weinig bezette locaties, alwaar
collega’s mij goed wegwijs maakten op de inhoud van de
KmK-aanpak. Ik sprak er zelf diverse jongeren, kreeg
feeling met wat er al dan niet speelde op de locaties en
kwam er achter wie ik waarvoor moest hebben op de
Vlaardingenlaan. Al met al onmisbaar! Meer online en
minder live, heb ik verder kennis gemaakt en kunnen
werken met het bredere Amsterdams netwerk: onze
opdrachtgevers, collega’s van De Combinatie, corporaties,
buurtbewoners, etc. Evenzo onmisbaar!

zorg voor de jongeren in de huizen, corona-
instructies en aangepaste huisregels
zorg voor onszelf, kinderen, andere naasten 
en met elkaar in gesprek over het als Jongerencoach
Maatschappelijke Opvang al dan niet zijn van een
cruciaal beroep en in hoeverre er op locatie gewerkt
kan worden. 

De Corona eiste direct vanaf de start een flink deel van
de aandacht op van ons team:
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Het jaar 2020 van:

Sanne
Rodenburg

Ik had nog getwijfeld of ik met krukken zou gaan of niet,
want ik was een paar dagen ervoor in een huis- tuin- en
keukennaald getrapt -en ik vermoedde dat er nog een
stukje in zat- wat verrekte zeer begon te doen. 
De gesprekken verliepen positief en 1 april startte ik in
mijn nieuwe functie, een paar weken na de eerste
lockdown. Dat was online kennis maken met alle
collega’s. Leve de techniek, maar tegelijkertijd: Wat een
armoe!

Sanne Rodenburg is op 1 april 2020 gestart als
teamleider bij Kamers met Kansen. Haar motto:

 
Wees betekenisvol voor anderen.

https://www.foyer.net/


Ondanks de pandemie, is het coaching werk doorgezet, viel het aantal
coronazieken onder de jongeren erg mee en bleef het team van coaches geheel
verschoond van het virus!
Is Kmk in Q4 met ruim 30% gegroeid. Dat betekent dat we meer kwetsbaardere
jongeren op weg kunnen helpen.
Zijn er in 2020 26 jongeren ingestroomd. De KmK-aanpak is als best passend
beoordeeld bij de hulpvraag van deze jongeren.
De gemiddeld wachttijd voor instroom bij KmK beperkt zich voor de jongere tot
3,5 week.
Met het hele team en een paar collega’s van de Madi hebben we in december jl.
de inspirerende! training ‘Sturen op Zelfsturing (bij jongvolwassenen)’ gevolgd  
In 2020 is er voor de kwetsbaardere doelgroepen in de stad, extra
woningaanbod gecreëerd (de zogenaamde Omslagroute), waarlangs (incl.
begeleiding) uitgestroomd kan worden. 14 KmK jongeren hebben hier in 2020
gebruik van kunnen maken.
Hebben we ondanks onvoldoende aandacht voor het ontwerp (eind 2019), een
nu bijna betrouwbaar KmK-managementinformatie en -signaleringssysteem.
Is er veel geïnvesteerd in onderhoud en doorontwikkeling van KmK, van onder
andere werkprocessen, tot inhoud, van huur- en begeleidingscontracten tot
onderhoud aan de huizen.
En last but definitely not least: als Combinatie (met o.a. het Kr8team)
investeren we in intensievere ontschotte samenwerking in het voordeel van
jongeren! 

In het besef dat er voor de jongeren én dus ook onze ondersteuning daarbij, in
2021 extra inzet nodig is, ben ik terugkijkend op 2020 trots op wat we als KmK-
team samen met de jongeren, onze opdrachtgever, collega’s van de
ondersteunende diensten én samenwerkingspartners hebben bereikt. Een paar
voorbeelden: 

Net als de hele wereld, kijk ik uit naar de hopelijk nabije tijd waarin we het
Coronavirus beheersbaar achter ons kunnen laten en met elkaar EXTRA kansen
     weten te verzilveren voor jongeren ín én… NA de Maatschappelijke Opvang! 
         En soms is de praktijk weerbarstig, maar waar een wil is, is een weg, daar 
                vertrouw ik op en van daaruit gaan we er mee aan de slag 😊 
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Het jaar 2020 van: Sanne Rodenburg & KmK

24 augustus 2020: 
Nick is trotse vader geworden van
dochter Yael 

Postbewaking op afstand

Onrust na instellen avondklok
vanwege oplopende Covid-cijfers. 
Precies op de plekken van onze
locaties

Nieuwjaarsattentie voor onze Hoofdbewoners
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Combiwel 
Shared Services



We willen flexibel, efficiënt en veilig werken met elkaar, waar je ook
maar bent en welk apparaat je ook maar gebruikt. Een keer niet achter
je bureau op kantoor, maar onderweg of bij een klant? Ook op je
smartphone heb jij alles bij de hand om het werk goed te kunnen doen.
Combiwel in de cloud, medewerkers in de wolken met ComFort: de
SharePointomgeving van Combiwel. Een pad dat Shared Services al in
2019 had uitgestippeld om op gepaste snelheid aan te bieden aan de
verschillende werkorganisaties.

We begonnen het jaar voortvarend  met een planning voor een
gefaseerde uitrol van ComFort naar alle werkorganisaties in het eerste
half jaar. Maar gaandeweg het kwartaal werd de impact van de
verspreiding van het coronavirus steeds duidelijker. 

En het zinnetje “Een keer niet achter je bureau op kantoor, maar
onderweg of bij een klant” werd min of meer de nieuwe werkelijkheid.
We werden ingehaald door de tijd. Flinke inspanningen werden vanuit
diverse afdelingen van Shared Services geleverd. Alle locaties werden
coronaproof gemaakt.

Combiwelbreed werd een praktische aanpak ontwikkeld inclusief een
adequate communicatie richting alle medewerkers. En de projectgroep
ComFort draaide 200%. 

Met extra ondersteuning door al het trainingsmateriaal te publiceren in
schrift en beeld, en alle naslagwerken, handleidingen en service uit te
breiden ging iedereen ondanks of liever gezegd dankzij corona over op de
nieuwe manier van werken. Com! het oude intranet en de dataservers van
Citrix waren definitief verleden tijd. Een succesvolle implementatie.  

Collega’s werden creatief door corona en met ComFort. Het nieuws op de
startportalen groeide in tekst en beeld, Jørgen als directeur begon een
streamkanaal met vlogs, waarin hij met luchtigheid iedereen een hart onder
de riem stak, een live uitzending Bouw door Bij Buurtwerk kwam online en
ook een zomerborrel bleef niet uit op ComFort. Iedereen achter een scherm,
maar je kon er virtueel bij zijn. Wat een uitkomst! Wat een ComFort. 

Het nieuwe werken wende snel. Was iedereen tevreden? Of was het
noodzakelijk kwaad? 
Middels een enquête werd te tevredenheid over ComFort getoetst. Het
gemiddelde cijfer: een 7,4. Tevredenheid alom, maar niet om op je lauweren
te gaan rusten. 

Shared Services  pakt door, zit niet stil en blijft ook in 2021 en verder de
innovatieve partner, die - liefst zonder tussenkomst van een of ander virus- 
 Combiwel met alle werkorganisaties voorziet van een ComFortabele
werkplek, op kantoor en ook thuis. 

Begin je werkdag comfortabel

“Een keer niet achter je bureau op kantoor, maar onderweg of bij
een klant” werd nieuwe werkelijkheid.

Het onvermijdelijke kwam rap: De eerste lockdown met het
dringende advies: Werk thuis! En moest de uitrol omgegooid worden
naar een online aanpak. In een sneltreinvaart liepen de agenda’s vol
met online webinars over werken met Microsoft 365. Er werd flink
aangepakt. Een topprestatie werd geleverd, door de projectgroep
inclusief de trainers, maar zeker ook door alle medewerkers die voor
het voldongen feit stonden, werken kon alleen nog maar vanaf een
scherm, vanuit huis. 
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Als je ’s ochtends als medewerker bij Combiwel je computer opstart en een
browser opent, dan is het eerste wat je ziet het startportaal van jouw
werkorganisatie. Hier vind je alles om je werkdag goed te beginnen. Je leest
er actueel nieuws over je afdeling, de teams waarvan je lid bent en alle
applicaties die je nodig hebt, staan overzichtelijk bij elkaar. 

https://voorelkaarinamsterdam.nl/
https://voorelkaarinamsterdam.nl/


Een crisis los je samen met elkaar, met denkers en doeners op.  
 Om de maatregelen die het Rijk oplegde om COVID-19 neer te  slaan, te vertalen
naar de werkvloer werd de coronadenktank geboren.  

Combiwel volgt sinds de komst van corona steeds de richtlijnen zoals bepaald
door het RIVM, de Rijksoverheid en door de gemeente. Maar elke locatie van
Combiwel, elke tak van sport, elke werkorganisatie is anders. Hoe kunnen we
het bundelen, wat heeft elke locatie, elk team nodig? Een groep van
locatieleiders, leidinggevenden, directie en communicatie kwam bijeen om met
vereende krachten te kijken waar wat nodig was.  

Na elke persconferentie volgde een online vergadering met de denktank.
Binnen de maatregelen en adviezen bleven we met elkaar steeds goed kijken
wat er wel mogelijk was, wat er niet mogelijk was en welke alternatieven we
konden bieden. Geen hals over kop handelen, maar in goede afstemming met
de verschillende teams, groepen en locatieleiders werden telkens de juiste
afwegingen gemaakt.  

De ‘denktank’ blijft ook nu nog haar nut bewijzen, maar hopelijk wordt hij in
2021 snel een stuk minder geconsulteerd. 

Shared Services in de ban van Buurtteams.  
De gemeente werkt aan een nieuw sociaal stelsel in Amsterdam, en versterkt de sociale basis in
de buurt met de komst van Buurtteams die de toegang zijn naar sociale basiszorg voor de
Amsterdammer. 

In het eerste kwartaal van 2020 lagen de voorbereidingen voor de inschrijving Buurtteams
goed op schema. Ook Shared Services volgden de voorbereidingen op de voet, en
ondersteunde daar waar kon. De deadline kwam steeds dichterbij, adrenaline stroomde
door de gelederen totdat de gemeente de start van de inschrijftermijn uitstelde van 1 april
tot 26 augustus. 

Het was geen 1 april grap, en kwam ten goede van een nog betere en uiteindelijk
succesvolle inschrijving met de nodige ondersteuning. Toen werd het wachten, duimen
draaien en het geduld beheersen. Witte rook in het vierde kwartaal: Combiwel kreeg de
aanbesteding Buurtteam West gegund: Fantastisch nieuws!  Vanaf dat moment was het vol
gas meedraaien omdat een nieuwe organisatie neerzetten inzet vraagt van alle expertises
die Shared Services te bieden hebben. 

De vrijwilliger doet er toe!  
Niet alleen de werknemers in loondienst genieten van minder papierwerk door
AFAS, ook de vrijwilligers van Combiwel hebben anno 2020 hun eigen digitale
portaal voor declaraties en gegevens. 

We zijn blij met onze vrijwilligers. Het werk dat zij doen, doet ertoe!  Om ook
onze vrijwilligers zo min mogelijk te belasten met papieren rompslomp heeft
Shared Services een Combiwel Vrijwilligersportaal opgezet, waar de vrijwilliger
heel makkelijk de eigen gegevens kan inzien en ook kan wijzigen. 

Daarnaast is het maken en aanvragen van declaraties eenvoudig en volledig
gedigitaliseerd. in AFAS. Wat je als vrijwilliger nodig hebt? Slechts een
Combiwel account, een device en je declaratiebonnetje.   

meer 2020 bij Combiwel Shared Services:
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Ik ben vrij handig en hou van klussen daarom heb ik heel
veel plezier in het werk bij Combiwel aangezien ik daar
op verschillende locaties diverse uiteenlopende klusjes
mag doen. Hoe heerlijk! 

Toen ik voor het eerst binnen kwam wandelen op de
Vlaardingenlaan voelde ik een klik en wilde ik zoals ik
altijd doe aanpakken. En zo geschiedde. Ik werd na een
warm welkom aan het werk gezet. Gedurende de eerste
dagen werd het welkom niet minder warm, maar werd
de situatie op kantoor afstandelijker. Kennismaken met
collega’s die ik nog niet eerder had ontmoet gaf ik een
‘hallo-knik’, of een boks. Handen schudden was er niet
meer bij, want dat was verboden. Mijn eerste werkweek
werd heel apart. De week erop nog vreemder. Corona
lag op de loer, en viel aan. 

Mijn werk veranderde mee met corona. Spuugschermen
ophangen. Nooit gedacht dat dit een van mijn eerste
         klusjes zou zijn. Daarbovenop kwam vanuit het Rijk 
                een dringend advies voor mondkapjes. 

Langzamerhand gingen diverse locaties dicht. Van
iedereen werd meer creativiteit verwacht. 

Zo ook van afdeling facilitair. En gelukkig is creativiteit
in mijn werk nooit weg. Dat maakt het des te leuker. Je
krijgt een Ticket vanuit Topdesk. Daar staat niet altijd
helemaal duidelijk omschreven wat er moet gebeuren
of nodig is. Vaak moet je dan creatief zijn in bedenken
wat nodig is, of om het via andere wegen tóch voor
elkaar te krijgen. 

Het jaar 2020 van:

Dirk Jan
Nieland

Je denkt dat is te doen, locaties langs om spullen af te
leveren. Dat is ook zo, maar grootste uitdaging was de
mondkapjes, ontsmettingsmiddelen en handschoenen te
kopen. Heel Nederland shopte. Ik heb met het team
facilitair alle groothandels afgelopen om nog wat te
krijgen. Gekkenhuis. 

Maar gelukkig konden we de locaties in ieder geval
voorzien van extra spullen om zo hygiënisch en gezond
mogelijk het werk te blijven doen. 

Het werk is ondanks corona hartstikke leuk om te doen. Zo
ben ik graag op de locaties van Combiwel van Kinderen. 

Dan maak ik de leukste gebeurtenissen mee. Als ik dan op
zo’n locatie iets moet maken terwijl de kinderen er zijn, dan
heb ik heel wat ogen op mij gericht. En ze zijn niet op hun
mondje gevallen die Amsterdammertjes. Ze stellen mij de
meest gekke en hilarische vragen of gaan me zelfs papa
noemen. 

En vaak krijg ik vragen over alle gereedschap dat ik vast heb,
of mee heb. "Wat is dat?" En als ik het dan ga uitleggen, krijg
ik vaak veel verhalen erachteraan over wat hun vader dan
allemaal thuis heeft. 

Al met al is 2020 toch wel een heel apart jaar geweest: Al die
aanpassingen die men heeft moeten doen en waar men zich
aan heeft moeten houden in verband met corona.

Maar mijn werk is gewoon doorgegaan en ik prijs me gelukkig
dat ik eigenlijk wel alles gewoon heb kunnen doen wat nodig
was. 

Mijn plezier in het werk én het contact met de leuke
Combiwel medewerkers neem ik graag mee in 2021.

Dirk Jan Nieland is werkzaam Combiwel Shared Services,
afdeling facilitair. Zijn motto: 

Ik ben Dirk Jan Nieland, werk bij afdeling Facilitair en
ben 58 jaar. Hardlopen, Fitness, Mountainbiken, skiën
en Obstacleruns en varen met mijn bootje zijn mijn
hobby's en uiteraard klussen.

Geniet van elke dag!
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Raad van Toezicht in 2020
 

Ook in 2020 hebben de 4 leden van de Raad van Toezicht weer met 
veel plezier meegekeken met het wel en wee van Combiwel. Het gaat 
goed met de werkmaatschappijen en met de financiële situatie, dus dat 
maakt toezicht houden prettig. Er komt steeds meer rust in de organisatie.
Waarbij we natuurlijk niet hadden kunnen bedenken wat de Corona crisis voor impact
zou hebben. Wat de RvT is opgevallen is de voortreffelijke wijze waarop Combiwel zich
door de Coronacrisis heen slaat. Van het begin af aan zijn de medewerkers goed
geïnformeerd over de gevolgen voor het werk en zijn er creatieve manieren bedacht om
de activiteiten zo veel mogelijk door te laten gaan. 

Vanaf maart vergaderen wij ( RvT en directie) via Teams. Alleen in juli zijn we fysiek bij
elkaar gekomen om onze werkwijze te evalueren. We zijn tevreden over onze
samenwerking en hebben een 2-tal verbeterpunten: als RvT meer aandacht voor
personele zaken en zichtbaarder zijn  voor de medewerkers van Combiwel.
2020 stond in het teken van de subsidieaanvraag van de Buurtteams. En de RvT is trots,
dat het gelukt is om Buurtteam West gegund te krijgen. Daarnaast is ook met succes
ingeschreven op de aanbestedingen MO/BW (Kamer met Kansen) en Dagbesteding
(AOC’s) maar helaas zijn die aanbestedingen door de gemeente ingetrokken en worden
ze in 2021 opnieuw uitgezet. 

De leden van de auditcommissie (die toezicht houdt op de begroting, de
kwartaalrapportages en de jaarrekening.) zijn aangenaam verrast door de grote
verbeteringen die plaats vinden binnen deze belangrijke activiteiten van Shared Service.

Tot slot is vermeldenswaardig, dat er een hele leuke en constructieve vergadering plaats
vond in november toen de directeuren hun jaarplannen presenteerden en we door
middel van speeddating in dialogen feedback konden geven op die plannen.
 

De ondernemingsraad in 2020
 

             Afgelopen jaar is voor iedereen een bizar jaar geweest. In een organisatie waar persoonlijk 
           contact centraal staat, hebben Coronamaatregelen extra impact. Gelukkig hebben we ook  
         gezien dat de medewerkers van Combiwel flexibel en saamhorig zijn. En dat de organisatie  
      wendbaarder is geworden en daardoor beter met plotselinge verandering van buitenaf om kan
gaan. Dankzij deze combinatie heeft Combiwel goed mee kunnen bewegen en op sommige
onderwerpen zelfs het beste uit de crisis kunnen halen.  

Ook raakt de OR zelf steeds beter ingespeeld op bestuur en directie. Bijvoorbeeld bij de transitie
Buurtteams waar we vroegtijdig betrokken en Samensturend opgetrokken zijn. Doordat we elkaar
goed weten te vinden, ontstaat er ook meer ruimte om verder vooruit te kijken. Mede daarom
heeft de OR in 2020 drie speerpunten geïntroduceerd: samenwerking tussen de werksoorten,
verduurzaming en Samensturing. Deze speerpunten staan op de agenda van ons overleg met de
bestuurder, de Raad van Toezicht (RvT) en de strategische verkenningen met de directeuren.
 
De ondernemingsraad vindt het belangrijk dat Combiwel als maatschappelijk organisatie bijdraagt
aan het halen van de klimaatdoelstellingen. Bestuur, RvT en directie hebben aangegeven het
onderwerp ook een warm hart toe te dragen. We werken toe naar een meetlat die we langs beleid,
opdrachten, locaties, inkoop en investeringen kunnen houden. Met deze tool kunnen we scherpere
keuzes maken en daarmee meer bijdragen aan de verduurzamingsopgave waar we allemaal voor
staan.  

Bij de samenwerking tussen de werksoorten zoeken we naar synergie binnen de organisatie. Waar
deze minder natuurlijk aanwezig is, creëren we draagvlak voor de zoektocht naar nieuwe
verbindingen. Soms liggen deze voor de hand, terwijl andere samenwerkingen meer verbeeldings-
kracht vragen, bijvoorbeeld tussen Combiwel voor Kinderen en Buurtwerk. Maar ook daar zien we
de eerste creatieve ideeën ontstaan.  

In een Samensturende organisatie hebben uitvoerende medewerkers directe invloed op
organisatiekwesties die hen direct raken. Dat vraagt om een organisatie die zijn medewerkers
vroegtijdig betrekt en verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie belegd. Volledige
communicatie en transparantie horen daarbij. Deze veranderingen worden door de hele organisatie
heen steeds meer zichtbaar. De OR vindt het belangrijk dat we daarbij zoveel mogelijk dezelfde
taal spreken.   

Ook de rol van de OR verandert in een Samensturende organisatie. De OR heeft deze verandering
in 2020 onderzocht en gaat hier ook in 2021 mee door. Eind 2021 maken we aan de hand van
deze uitkomsten keuzes voor de manier waarop de OR werkt en de structuur die daarbij past. De
OR verkiezing die in het eerste kwartaal van 2022 gepland staat, is een natuurlijk moment om deze
veranderingen door te voeren.  

We bouwen in 2021 samen verder aan een gezonde en 
toekomstbestendige organisatie, waar medewerkers met plezier 
en in gezondheid in werken. 
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OP NAAR...

Volg Combiwel: 
www.combiwel.nl  |  facebook  |  LinkedIn

buurtwerk.combiwel.nl |  facebook  |  LinkedIn

www.combiwelvoorkinderen.nl  |  facebook  |  LinkedIn

hulpenadvies.combiwel.nl  |  facebook  |  LinkedIn

http://www.combiwel.nl/
https://www.facebook.com/combiwel.amsterdam
https://www.facebook.com/combiwel.amsterdam
https://www.linkedin.com/company/combiwel
https://buurtwerk.combiwel.nl/
https://www.facebook.com/CombiwelBuurtwerk
https://www.facebook.com/CombiwelBuurtwerk
http://www.linkedin.com/company/combiwel-buurtwerk/
http://www.combiwelvoorkinderen.nl/
http://www.combiwelvoorkinderen.nl/
https://www.facebook.com/combiwelvoorkinderen/
https://www.facebook.com/combiwel.amsterdam
https://www.linkedin.com/company/combiwel-voor-kinderen
https://hulpenadvies.combiwel.nl/
https://www.facebook.com/buurtteamamsterdamwest
https://www.facebook.com/buurtteamamsterdamwest
https://www.facebook.com/buurtteamamsterdamwest
https://www.linkedin.com/company/buurtteam-amsterdam-west

