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1Algemene informatie
1.1 Profiel van de organisatie
KOMMAK is een zorginstelling, die zich
specialiseert in een breed aanbod van
hulpverlening voor migranten en vluchtelingen van alle leeftijden.
Ons zorgaanbod bestaat uit:
•• individuele begeleiding
•• opvoedingsondersteuning
•• systeemgerichte begeleiding
•• dagactiviteiten in groepsverband.
KOMMAK kenmerkt zich door een laagdrempelige en outreachende werkwijze
waarbij cultuur sensitieve zorg voorop
staat.
KOMMAK ondersteunt en begeleidt cliënten op het gebied van:
•• huisvesting
•• lichamelijk welzijn
•• psychisch welzijn
•• zingeving
•• sociale relaties
•• praktisch functioneren
•• dagbesteding en werk
•• verslaving
•• opvoeding

1.2 Missie, kernwaarden en
visie
KOMMAK streeft ernaar om haar cliënten vanuit de eigen kracht een bijdrage
te laten leveren aan de Nederlandse
samenleving.
Deze bijdrage kan zijn in de vorm van een
betaalde baan of vrijwilligerswerk of zelfs
in de vorm van een maatje voor iemand die
het zelfstandig niet redt in de samenleving.
Wij streven ernaar om onze cliënten weer
in hun eigen kracht te zetten en hen deze
kracht in te laten zetten voor zichzelf en
hun sociale omgeving.
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2 Financiën
2.1 Financiële controle
KOMMAK maakt gebruik van het accountantsbureau Van der Horst Financieel
Advies.
De accountant is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening. De accountantscontrole van de productie voor de diverse betrokken gemeenten wordt
gerealiseerd door Auren. De Raad van Commissarissen is statutair opdrachtgever
met ingang van 2017.

2.2 Omzet
De omzet die KOMMAK gerealiseerd heeft in 2016 was € 1.036.418,In 2015 was de omzet € 1.139.699,- De lagere omzet in 2016 is te verklaren door het feit dat er ten opzichte van 2015 in 2016 minder zorg in de vorm van PGB geleverd is. Daarnaast zijn de tarieven voor
zorg in 2016 verlaagd. Tevens zijn er meer kosten gemaakt ten behoeve van de ambulante zorgverlening, doordat er meer gemeenten zijn die hun zorgvraag in 2016 bij ons neergelegd hebben. Ook is
er meer personeel aangetrokken om de zorg te kunnen dragen, die niet meer door ZZP’ers geleverd
wordt.

2.3 Financieringsstromen
KOMMAK leverde in 2016 zorg in Natura en Zorg op Basis van PGB (WLZ of WMO).
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Soort zorg

Nieuw in zorg

Uit de zorg

WMO
PGB WLZ
PGB WMO
Totaal

85
1
0
86

38
0
0
38

In zorg op
31-12-2016
125
2
5
132
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0
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PGB WLZ
2015

PGBWMO
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2.4 Overeenkomsten met diverse gemeenten
KOMMAK had in 2016 contracten met de volgende gemeenten:
•• Amersfoort
•• Edam
•• Nijkerk
•• Apeldoorn
•• Elburg
•• Nunspeet
•• Baarn
•• Epe
•• Oldebroek
•• Brummen
•• Ermelo
•• Olst Wijhe
•• Bunnik
•• Harderwijk
•• Putten
•• Bunschoten
•• Hattem
•• Soest
•• Dalfsen
•• Heerde
•• Spakenburg
•• De Bilt
•• Leusden
•• Utrechtse
Heuvelrug
•• Deventer
•• Nieuw Leusen

••
••
••
••
••
••
••

Volendam
Voorst
Wijk bij
Duurstede
Woudenberg
Zeewolde
Zeist
Zwolle
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KOMMAK heeft in 2016 zorg geleverd in:
•• Amersfoort
•• Epe
•• Baarn
•• Harderwijk
•• Dalfsen
•• Hattem
•• Edam
•• Leusden

••
••
••

Nieuw Leusen
Wijk bij
Duurstede
Zeist
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••

Zwolle

3 Cliënten
3.1 Zorgplan en evaluatie
Alle cliënten hebben een individueel zorgplan. Deze worden standaard één maal per half jaar geëvalueerd met de cliënt. In het geval van korte trajecten zal de evaluatie eerder plaatsvinden met diens
persoonlijk begeleider en indien vereist in samenwerking met de Sociale Wijkteams.

3.2 Grondslag voor doorverwijzing cliënten naar KOMMAK in 2016
In 2016 zijn cliënten doorverwezen op grondslag van:
•• PTSS
•• chronische depressie
•• angst/fobie
•• persoonlijkheidsstoornissen
•• huiselijk geweld
•• gebrek aan overzicht
•• moeite met het oppakken en afhandelen van praktische zaken
•• problemen gebonden aan de sociale omgeving
•• opvoedingsproblemen

3.3 Opbouw cliëntenbestand
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In 2016 heeft KOMMAK zorg geleverd aan:
•• 42 mannelijke cliënten
•• 77 vrouwelijke cliënten
•• 13 jongeren.
Mannen

Vrouwen

Jongeren

De doelgroep was cliënten uit:
•• Iran
•• Afghanistan
•• Cambodja
•• Turkije
•• Marokko
•• Azerbeidzjan
•• Irak
In 2016 is deze doelgroep uitgebreid met cliënten uit:
•• Egypte
•• Palestina
•• Pakistan
•• Syrië
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3.4 Opbouw zorgtrajecten
In 2016 zijn er 52 zorgtrajecten gestart en 38 zorgtrajecten succesvol afgesloten. KOMMAK heeft in
totaal 123 zorgtrajecten geleverd in 2016. Er zijn verschillende trajecten individuele begeleiding en dagbesteding geweest in 2016, onderverdeeld over de volgende gemeenten:
Gemeente

Amersfoort
Leusden
Zeist
Zwolle
Epe
Hattem
Dalfsen
Wijk bij Duurstede
Harderwijk
Baarn
Edam
PGB (WLZ/WMO)
Totaal

Individuele
Individuele Dagbesteding Dagbesteding
begeleiding in begeleiding in in dagdelen
in dagdelen
uren normaal uren gespecinormaal
specialistisch
aliseerd
435
513
5022
1336
180
6
30
132
83
302
3950
139
229
478
672
138
3005
193
18
48

Vervoer in
dagen

2430

485
227

8
1170
343
2809
5520

870

2950
8714

8885

117
3259

Incidenteel is er op basis van ZZP door KOMMAK ook 2032 uur aan persoonlijke verzorging geleverd.

Individuele begeleiding in uren normaal

Individuele begeleiding in uren gespecialiseerd

Amersfoort

Leusden

Zwolle

Amersfoort

Zwolle

Epe

Epe

Dalfsen

Baarn

Hattem

Wijk bij Duurstede

Harderwijk

Edam

PGB (WLZ/WMO)

Dagbesteding in dagdelen normaal

Amersfoort

Zeist

Zwolle

Epe

Hattem

Wijk bij Duurstede

Dagbesteding in dagdelen specialistisch

Amersfoort

Leusden

Zwolle

Epe
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4 Medewerkers
4.1 Gemiddeld aantal FTE’s in loondienst in 2016
Functie
Directeur
Zorg coördinator
Maatschappelijk werker
Persoonlijk begeleider
Activiteitenbegeleider
Gastvrouw
Totaal FTE’s

Aantal per Aantal per
01-01-2016 31-12-2016
1
1
1
1,75
1
1
1
2
1
2
1
1
6
8,75

4.2 Personeelsverloop
In 2016 is het aantal medewerkers met 6 gegroeid.
Medewerkers
Uit dienst
In dienst
Totaal

6

Aantal
-2
+8
+6

4.3 Ontwikkeling en deskundigheidsbevordering
In 2016 hebben medewerkers (professionals en stagiaires) deelgenomen aan de volgende trainingen/scholing:
Functie

Opleiding

Regio manager zorg

HBO inleiding MVO

Geplande Geplande Afgerond
start
eind
datum
datum
1-4-2016 01-05-2017

Regio manager zorg

Vooropleiding Coach 2

13-12-2016

Regio manager zorg

BHV.NL

27-08-2016

Regio manager zorg

BHV.NL

27-08-2016

Activiteitenbegeleider

Maatschappelijke zorg

Activiteiten begeleidster BHV.NL

11-1-2017

1-9-2016

1-9-2017

1-9-2016

1-9-2016

05-10-2016

Activiteiten begeleider

EHBO

Ja

Persoonlijk begeleider

Motiverende gespreksvoering

1-12-2016

1-12-2016

Maatschappelijk werker

BHV.NL

12-9-2016

12-9-2016 12-09-2016
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1-12-2016

Functie

Opleiding

Activiteitenbegeleider

BHV.NL

Geplande Geplande Afgerond
start
eind
datum
datum
12-9-2016 12-9-2016 12-09-2016

Alle

Training werken met de levenslijn

12-10-2016 12-10-2016 12-10-2016

Maatschappelijk werker

Praktijkbegeleider Social work

10-10-2016 12-12-2016 12-12-2016

Maatschappelijk werker

BHV.NL

Alle

Training werken met het genogram

13-9-2016

Maatschappelijk werker

Seminar werkstress

13-10-2015 13-10-2015 13-10-2015

Maatschappelijk werker

BHV.NL

Alle

Training werken met de levenslijn

13-10-2016 13-10-2016 13-10-2016

Regio manager zorg

Seminar Altijd een actuele RI&E

14-6-2016

Regio manager zorg

BHV.NL

Alle

Training werken met het genogram

14-9-2016

Zorg coördinator

BHV.NL

18-11-2016 18-11-2016 18-11-2016

Regio manager zorg

19-4-2016

19-4-2016 19-04-2016

Alle

Seminar Preventief medisch onderzoek
Workshop Communicatie

19-4-2016

19-4-2016 19-04-2016

Alle

Teambuilding over de streep

11-10-2016 20-10-2016 20-10-2016

Activiteitenbegeleider

Basis training vertrouwenspersoon

29-11-2016 29-11-2016 29-11-2016

Maatschappelijk werker

Seminar Slaapproblemen en werk

31-3-2016

Maatschappelijk werker

BHV.NL

Regio manager zorg

Vooropleiding coach 1

1-9-2016

31-10-2016 31-10-2016

Alle

Training werken met het ecogram

6-12-2016

6-12-2016

6-12-2016

Alle

Training werken met het ecogram

7-12-2016

7-12-2016

7-12-2016

Alle

Training werken met het drieluik

8-11-2016

8-11-2016

8-11-2016

Alle

Training werken met het drieluik

9-11-2016

9-11-2016

9-11-2016

Stagiaires

Teambuilding

23-6-2016

23-6-2016

23-6-2016

12-09-2016
13-9-2016 13-09-2016

27-08-2016

14-6-2016 14-06-2016
27-08-2016
14-9-2016 14-09-2016

31-3-2016

31-03-2016
27-08-2016
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4.4 Opleidingsinstelling
KOMMAK is een door Calibris erkende opleidingsinstelling. Er zijn binnen KOMMAK erkende leerplekken voor MBO en voor HBO studenten. Aan de hand van een zorgvuldige sollicitatieprocedure waarin
gekeken word naar de benodigde competenties worden leerlingen geworven en geselecteerd. In verband met de complexiteit van de zorgvragen worden er weinig eerstejaars studenten aangenomen.
Leerlingen in opleiding per niveau:
Leerweg

MBO SMD
MBO SCW
MBO MMZ
MBO PBSD
HBO SPH
HBO MWD
Entree
Helpende zorg

8

Stagiaires
tot zomer
van 2016
4
1
4
2
2
1
2

Stagiaires
vanaf zomer
van 2016
6
4
2
1
1
1
1
1

MBO SMD

MBO SCW

MBO MMZ

MBO PBSD

HBO SPH

HBO MWD

Entree opleiding

MBO helpende zorg

SMD - Sociaal Maatschappelijk Dienstverlener
SCW - Sociaal Cultureel Werker
MMZ - Medewerker Maatschappelijke Zorg
PBSD - Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen
SPH -Sociaal Pedagogische Hulpverlening
MWD - Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

4.5 Functioneringsgesprekken
In 2016 hebben alle medewerkers en vrijwilligers hun jaarlijkse functioneringsgesprek gehad. Een drietal medewerkers hebben al eerder functioneringsgesprekken gehad in verband met matig functioneren.
In 2017 zullen er, naast de functioneringsgesprekken met het opstellen van een POP, ook beoordelingsgesprekken gevoerd worden.

4.6 Vrijwilligers
In 2016 waren er 4 vrijwilligers werkzaam met een vrijwilligersovereenkomst binnen de dagactiviteiten in
Zwolle en in Amersfoort
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4.7 Vergaderstructuur
Om de kwaliteit en voorgang te bewaken vonden de volgende vergadering plaats in 2016:
Soort vergadering
Teamoverleg
Intervisie
Dag/werkbespreking
Vergadering management
Vergadering Raad van Commissarissen
Cliënten vergadering
Locatieoverleg
Overleg met accountant
Cliëntbespreking

Frequentie
Maandelijks
Maandelijks
Op werkdagen
dagelijks
Per kwartaal
2x in 2016
Per kwartaal
1x per half jaar
Maandelijks, indien
nodig vaker
Maandelijks

Notulen
Ja
Ja
Nee
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee
Wordt verwerkt in rapportage
dossier

4.8 Externe expertise
In 2016 is gebruik gemaakt van de externe expertise van:
•• EigenWijs voor inhoudelijke training en coaching medewerkers
•• VOS Advies, ISO certificering
•• Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige Dimence, inhoudelijk cliëntbegeleiding
•• Communicatietraining door Auxilious
•• Manager training door Dutch Dreamfoundation
•• Christiaan Hofland, ICT, ISO 27001 en NEN7510
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5 Maatschappelijke aspecten van ondernemen
5.1 Duurzaamheid
In het kader van duurzaamheid worden medewerkers gestimuleerd te fietsen als zij in de omgeving
van de locatie wonen. Daarnaast is er voor elke locatie een fiets aangeschaft, zodat medewerkers huisbezoeken op de fiets kunnen verzorgen.
Huisbezoeken aan individuele cliënten in de regio worden zoveel mogelijk geclusterd, zodat er geen
extra autoritten worden gemaakt.
Op het kantoor verzamelen we afval, waar mogelijk, gescheiden. Het printen van documenten wordt in
het nieuwe werken zoveel mogelijk beperkt. De medewerkers worden actief betrokken bij het energie
besparen. Zo spreekt men elkaar er bijvoorbeeld op aan als er onnodig lampen aanstaan. De medewerkers zijn zich bewust van mogelijk energiebesparende maatregelen, zoals niet onnodig lampen laten
branden, verwarming laag als er geen mensen zijn, computers en beeldschermen uitzetten. Als apparaten en lampen aan vervanging toe zijn word er zoveel mogelijk gekeken naar energie efficiënte en
milieuvriendelijke alternatieven zoals bijvoorbeeld het vervangen van gloeilampen door ledlampen en
het aanschaffen van hybride auto’s voor het vervoeren van cliënten en het plegen van huisbezoeken.
KOMMAK stimuleert gezond leven en bewegen en biedt medewerkers 50 % korting in het eerste werkjaar als zij gebruik maken van een sportschool. Daarna vergoedt KOMMAK het volledige abonnement.

5.2 Werkervaringsplaatsen
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Binnen KOMMAK zijn diverse werkervaringsplekken beschikbaar voor verschillende opleidingen, zoals de Entree
opleiding niveau 1.
In Zwolle en in Amersfoort zijn er in 2016 twee leerlingen
geplaatst. Deze opleiding biedt studenten de mogelijkheid
een startkwalificatie te behalen voor de Nederlandse arbeidsmarkt om zo door te stromen naar volgende niveaus.
Voor de diverse opleidingen en het aantal leerlingen dat we in 2016 opgeleid
hebben, wil ik u verwijzen naar “4.4 Opleidingsinstelling” op pagina 8.

5.3 Medewerkerstevredenheid
De medewerkerstevredenheid is besproken en wordt gemeten in de gevoerde functioneringsgesprekken. Daarnaast is dit een onderdeel dat steevast terugkomt in het teamoverleg en het locatieoverleg.
Hieruit is naar voren gekomen dat onze medewerkers het zeer waarderen dat wij hen de ruimte geven
om te groeien en dat wij als bedrijf hierin investeren. Er word aangegeven dat zij zeer tevreden zijn over
de mate van inspraak die ze hebben binnen de organisatie en dat ze voelen serieus te worden genomen.

5.4 Medewerkersparticipatie
Vanuit vergaderingen geven de medewerkers veel feedback tot verbeteren van de hulpverlening, bedrijfsvoering en samenwerking. De medewerkers zijn een van de bouwstenen die KOMMAK gebruikt
om de zorg te blijven innoveren en verbeteren.
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5.5 Cultuursensitief werken
Schuld- versus schaamtecultuur, individualiteit versus wij-cultuur, tradities en rollen in het gezin en de
betekenis hiervan binnen de hulpverlening zijn vaste aandachtspunten in de begeleiding van cliënten
en in de training, bewustwording en coaching van medewerkers en stagiaires. Het ondersteunen bij
het leven in en deelnemen aan de Nederlandse maatschappij door cliënten met een andere culturele
achtergrond is een belangrijke competentie van de maatschappelijk werkers.
Er wordt rekening gehouden met de culturele en religieuze achtergrond van cliënten. Er is veel aandacht voor systeemgericht werken . Er is gelegenheid voor bidden voor de maaltijd. De maaltijden die
binnen KOMMAK bereid worden zijn halal en is er een gebedsruimte. Voor alle christelijk en islamitische
feestdagen is er aandacht binnen de dagactiviteiten.
In de samenstelling van de teams Zwolle en Amersfoort is er een bewuste keuze gemaakt voor het
inzetten van medewerkers, die talen beheersen van zoveel mogelijk cliënten;
•• Arabisch klassiek
•• Arabisch Marokkaans
•• Azerbeidzjaans of Azeri
•• Berbers
•• Dari
•• Duits
•• Engels
•• Farsi
•• Frans
•• Koerdisch
•• Nederlands
•• Turks
Indien er behoefte of noodzaak is om gesprekken te voeren in een taal die niet beheerst wordt door de
medewerkers van KOMMAK wordt er gebruik gemaakt van het netwerk van de cliënt, het netwerk van
KOMMAK, de tolkentelefoon of een tolk.

5.6 Social Return
Omdat we een contract hebben met het WMO in Zwolle en Amersfoort zijn we verplicht om
over de inkomsten die wij van hun ontvangen een social return te realiseren.
In 2016 hebben wij dit gedaan door leer-werkplekken te realiseren voor stagiaires en door het
aannemen van twee medewerkers vanuit een uitkering.
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6 Toezicht, bestuur en medezeggenschap
6.1 Bestuur
Mevrouw Yousefi is directeur van KOMMAK. Het dagelijks bestuur is in handen van Mevrouw S. Yousefi
en Mevrouw. J. Hofland.

6.2 Vertrouwenspersoon
In 2016 was er binnen KOMMAK een vertrouwenspersoon, Saima Aouam. Saima heeft hiervoor een
speciale training gevolgd.

6.3 Medezeggenschap
KOMMAK heeft geen OR omdat er minder dan 50 personeelsleden zijn. Medezeggenschap is daarom
als volgt geregeld: binnen de teamvergaderingen en in direct overleg met de leidinggevende.

6.4 Raad van Commissarissen
De raad van commissarissen toetst of het bestuur bij de beleidsvorming en de uitvoering van het beleid
oog houdt op het belang van de maatschappelijke functie van de organisatie en van allen, die bij de
organisatie betrokken zijn. Door een structuurwijziging, die in “10.1 Structuurwijziging” op pagina 17
besproken wordt, heeft ook de raad van commissarissen een wijziging ondergaan.
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Twee commissarissen zijn door het opheffen van de vorige raad van commissarissen van Neda Huis BV
ontheven uit hun functie:
•• mevrouw M. van Boekelen
•• de heer Y. el Messaoudi
Er zijn twee nieuwe leden gekozen voor de raad van commissarissen:
•• mevrouw W. Brinkhof
•• de heer M.H. Keij
Tevens is de voorzitter van de vorige raad van commissarissen is
door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Kommak BV herbenoemd.
De leden van de raad van commissarissen 2016:
•• de heer R Ruijtenberg (voorzitter)
•• mevrouw W. Brinkhof (tevens vertegenwoordiger
cliëntenraad)
•• de heer M.H. Keij
De raad van commissarissen heeft in 2016 twee maal vergaderd (7 juli en 8 december) Besproken onderwerpen zijn
onder andere verandering organisatiestructuur en juridische
status, actuele cijfers, contracten gemeente en ontwikkelingen.
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6.5 Cliëntenraad
De cliëntenraad van KOMMAK vertegenwoordigt alle cliënten van de divisies Amersfoort en Zwolle.
De cliëntenraad heeft een adviesfunctie, denkt mee en oefent invloed uit op zaken die cliënten aangaan, toetst en controleert het beleid van KOMMAK. Ook kan de cliëntenraad bemiddelen bij klachten.
De leden van de cliëntenraad in 2016 :
•• De heer Abdolreza Foroughi Nejad (voorzitter)
•• mevrouw Kerime Oran (secretaris)
•• mevrouw Malalai Hamraz (penningmeester)
Door de afwezigheid van mevrouw M. van Boekelen heeft de cliëntenraad in 2016 geen actieve rol gehad. Hierdoor is er tevens voor gekozen om de samenstelling van de cliëntenraad aan het eind van 2016
te veranderen. De samenstelling van de huidige cliëntenraad is als volgt:
•• mevrouw N. Afzali
•• de heer M.R. Wahedi
•• mevrouw M. Laghai
•• mevrouw K. Oran
De nieuwe samenstelling zal in 2017 ingeschreven worden bij de kamer van koophandel. De eerste
vergadering zal eind april 2017 plaatsvinden onder begeleiding van mevrouw W. Brinkhof

6.6 Klachtencommissie
KOMMAK heeft een externe klachtencommissie en functionaris, Stichting Expertisecentrum Klacht- en
Gezondheidsrecht, voorheen Stichting Klachtencommissie Gezondheidszorg (www.eckg.nl). Daarnaast
is KOMMAK aangesloten bij de geschillencommissie zorg (www.degeschillencommissiezorg.nl).
In 2016 is er geen beroep gedaan op de klachtencommissie of de geschillencommissie.
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7 Kwaliteitsmanagementsysteem
KOMMAK is ISO 9001:2008 gecertificeerd tot en met september 2018
Bij de Audit in 2015 zijn er geen afwijkingen gevonden. De volgende externe
audit staat gepland voor februari 2017.
Door de GGD Utrecht is er een inhoudelijke controle uitgevoerd ten aanzien
van cliëntenzorg. Er zijn verbeterpunten geconstateerd op de volgende onderdelen: het benoemen van het meldprotocol van de GGD in het protocol
van meldingen binnen KOMMAK.
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8 Samenwerking
Er is in 2016 samengewerkt met:
•• Dokters van de Wereld
•• NOOM
•• I-PSY, Dimence
•• Maagdenhuis
•• Matchtpoint
•• Stichting Present
•• Woonzorg compleet
•• Resto vanHarte
•• ROC Midden Nederland
•• Deltion College
•• Gemeente Dalfsen
•• Vluchtelingenwerk Dalfsen
•• Vluchtelingenwerk Zwolle
•• Indra Zorg
•• Woningbouwvereniging Dalfsen
•• Movisie
•• Pharos
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9 Public Relations en Promotie
In 2016 hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden in kader van public relations en promotie:
Soort
Publicatie
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Activiteit
••Boek 10 jaar KOMMAK Zwolle
••Idem Amersfoort
Opening
••Locatie Amersfoort
••Locatie Zwolle
Conferentie
••Locatie Zwolle 10-jarig bestaan
••Locatie Amersfoort Hoezo gelukszoekers
Samenwerking ••Integratiediner met Resto van Harte, vluchtelingenwerk Oost
derden
NL, Wijz Welzijn, Sportpark Marslanden
••Conferentie Amersfoort met Colourful people, ISK, Triviumcollege
Nieuwsartike- ••Artikel Stentor en artikel Assendorper integratiediner
len
••Artikel Stad Amersfoort conferentie
Interview
••Trouw De Verdieping Interview met mevrouw S. Yousefi
••AD Amersfoort Interview met mevrouw S. Yousefi
Presentatie
••CDA fractie Zwolle
••Vluchtelingenwerk Zwolle
••Vluchtelingenwerk Hardenberg
••Vluchtelingenwerk Harderwijk
••Humanitas DMH
••Speeddates congres SWT Zwolle
••Congres SWT Zwolle
Zorg verandert ••Amersfoort
••Zwolle
Werkbezoek
••Afgevaardigden CDA fractie Zwolle
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Datum
29-09-2016
27-10-2016
08-03-2016
29-09-2016
29-09-2016
27-10-2016
08-11-2016
27-10-2016
12-10-2016
02-11-2016
08-05-2016
14-09-2016
28-08-2016
24-10-2016
08-12-2016
07-12-2016
02-06-2016
03-10-2016
03-08-2016
02-12 -2016
14-09-2016

10 Actuele ontwikkelingen
10.1 Structuurwijziging
In verband met de groei van de activiteiten van Neda Huis en om tevens de continuïteit van de instelling te waarborgen is in 2016 een structuurwijziging doorgevoerd. Neda Huis is ondergebracht in een
Holdingstructuur. Tevens is een Stichting Administratiekantoor Neda Huis opgericht.
KOMMAK Bedrijfsholding B.V. en de Stichting zijn in 2016 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Onder de Holding vallen de (toekomstige) werkmaatschappijen waaronder Neda Huis. Onder Neda
Huis vallen vooralsnog alle activiteiten. Het Neda Huis neemt opdrachten aan, voert personeelsbeleid
en sluit contracten met derden. Er is gekozen om dezelfde naam te behouden in verband met continuïteit naar derden met wie Kommak (zorg)contracten heeft afgesloten. KOMMAK Bedrijfsholding BV
Houdt alle aandelen in Neda Huis.
Organisatie structuur:
•• mevrouw S. Yousefi; directrice en ambassadeur
•• mevrouw J. Hofland; bureaumanager KOMMAK algemeen - overall financieel, zorginhoudelijk
Amersfoort en Zwolle en toekomstige locaties
•• mevrouw S. Aouam; persoonlijk begeleider/maatschappelijk werker/coupeuse in Amersfoort en
vervangend bureaumanager.
•• de heer B. Oranje; Sociaal psychiatrisch verpleegkundige. Borgen zorginhoud naar alle
onderdelen van de organisatie. Continueren van de zorg voor de cliënten van KOMMAK
•• mevrouw M. Vroom zorg-coördinator KOMMAK, organisatie zorginhoud in Zwolle
De motivatie voor de nieuwe organisatiestructuur:
Minder financieel risico; spreiding door holdingstructuur. Bij het failliet gaan van een van de werkmaatschappijen wordt niet een van de andere werkmaatschappijen meegetrokken en is de continuïteit in begeleiding van cliënten gewaarborgd

10.2 Aandachtspunten:
Financieel gezien zijn er de volgende aandachtspunten:
•• personeelskosten ZZP (zijn hoog)
•• de verhuiskosten naar de nieuwe locaties in Amersfoort en Zwolle waren hoog
•• de huur van het pand in Amersfoort is hoger dan die van het vorige pand
•• de hogere huur van het pand in Amersfoort is mede een probleem door een lage bezetting
•• de tarieven van individuele begeleiding en dagbesteding zijn verlaagd
•• de gemeenten lopen achter met betalingen
Het eigen vermogen is momenteel ruim voldoende om de kosten te dekken.
ZIN heeft voorkeur boven PGB:
•• wij maken de keuze ons primair te richten op ZIN
•• Groei aantal cliënten is een positieve ontwikkeling
•• Belangrijk is dat we kunnen blijven voldoen aan alle verplichtingen
•• Steeds meer nieuwe contracten met gemeenten, in 2016 ZIN bij 24 gemeenten
•• Vraag neemt toe vanuit statushouders/asielzoekers
•• Vluchtelingenwerk geeft alleen een subsidie voor een half jaar om vluchtelingen te begeleiden.
Dit is vooral gericht op praktische zorg
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Contracten Zwolle, Amersfoort en alle huidige contracten met andere gemeenten lopen door:
•• Amersfoort blijft op hetzelfde budget
•• Gemeente Amersfoort stelt het budget vast op jaarbasis op basis van cliëntenramingen
•• Het wijkteam is bepalend in Zwolle
•• Gemeente Zwolle heeft een kwartaalregeling. Wijkteam verwijst door maar moet langs de
budgetteringslijn.
•• In Zwolle wordt dit voorgelegd aan instellingen die zorg leveren.
Cliëntenbestand:
•• Categorieën inzichtelijk maken: lang, kort, verloop, individueel, dagactiviteiten, indicaties en
zorgverzekeraars
•• Kennis kaart en ontwikkelingen: Zien wij cliënten aankomen
Capaciteit:
•• hebben wij voldoende capaciteit
•• hoe ziet ons netwerk eruit
•• welke ruimte is er
Personeel:
•• Als team zijn we voorbereid
•• mogelijkheid voor flexibele inzet
•• we kunnen direct inspelen op de vraag
•• vast personeel en ZZP ( kostenaspect)

10.3 Nieuwe ontwikkelingen:
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Er is vraag vanuit kleine gemeenten naar dagbesteding en individuele begeleiding.
De personeelskosten hiervoor zijn erg hoog, met name de reistijd en reiskosten zijn een uitdaging. Dit
kan niet worden berekend.
Vaassen
Momenteel worden er 15 cliënten begeleid door KOMMAK in Vaassen en omgeving. KOMMAK is bezig
om de mogelijkheden te bekijken om een derde locatie te openen in Vaassen voor de regio Veluwe.
Vaassen is gekozen vanwege de centrale ligging in deze regio. De bedoeling is om een en ander in
gang te zetten in het eerste kwartaal van 2017. Er wordt een pand bezichtigd en de mogelijkheden voor
een huurcontract voor een jaar besproken.
Zeist
Cliënten worden doorverwezen door het wijkteam. Oriëntatie in het eerste kwartaal van 2017, er worden afspraken gemaakt om de markt te verkennen voor een locatie in Zeist.
Gevolgen
Het is belangrijk om goed te kijken hoe er gezorgd gaat worden voor beheersing en kostendekkend
besturen. Ook moet er aandacht zijn voor aspecten als taal en culturele kennis tijdens het bepalen wanneer het de moeite waard is om een nieuwe locatie te openen. Uitbreiding betekent al snel een verdubbeling van het aantal locaties.
Ook is het belangrijk om een afweging te maken of er gekozen moet worden voor het huren van een
pand of gebruik te maken van flexruimte in een bestaand pand of bij een bestaande organisatie.
Verder moet er een gedegen afweging plaatsvinden tussen vervoer naar bestaande locaties en het
openen van nieuwe locaties. Het vervoer per bedrijfsbus is mogelijk aanzienlijk goedkoper en verhoogt
tevens de bezettingsgraad van de bestaande locaties.
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