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Voorwoord
Voor u ligt het KOMMAK jaarverslag 2017. Het is een zeer bijzonder jaar geweest voor
KOMMAK met grote veranderingen en ontwikkelingen. In Vaassen is een nieuwe locatie
geopend en ook is het aantal raamcontracten met gemeenten uitgebreid tot in totaal 51!
Op19 juni 2017 hebben we in Amersfoort Erik Gerritsen, secretaris-generaal van het
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op werkbezoek mogen ontvangen. Hierbij
kwamen het ontstaan van KOMMAK, de hulpverlening en diversiteit aan de orde.
Met trots citeer ik dan ook de bevindingen van secretaris-generaal Erik Gerritsen:

“Organisaties als KOMMAK zijn onmisbaar voor de samenleving!”
Daarnaast is op 31 oktober 2017 het Charter Diversiteit ondertekend waarmee KOMMAK
zich verbindt aan het werken aan meer diversiteit in de organisatie. Ook heeft KOMMAK een
training ontwikkeld genaamd: ‘Opvoeden in twee culturen.’ KOMMAK heeft bijeenkomsten
georganiseerd voor vluchtelingen/migranten die moeite hebben om hun kinderen in de
Nederlandse cultuur op te voeden. De training wordt aangeboden bij verschillende
gemeentes en in verschillende talen.
Met trots presenteer ik u het jaarverslag van 2017!
Soheila Yousefi
Directrice KOMMAK
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1. Algemene 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. Cliënten
2.1 Grondslag voor doorverwijzingen cliënten naar KOMMAK in 2017
Het overgrote deel van de cliënten van KOMMAK bestaat uit multi-probleem gezinnen met
vaak complexe psychische problemen [oorlogstrauma, PTSS]. Ook zijn er vaak situaties
waarin huislijk geweld een rol speelt. Dit geldt ook met name voor de Syrische cliëntenpopulatie van KOMMAK die te maken heeft gehad met het oorlogsgeweld van IS. Binnen de
Syrische cliëntenpopulatie is ook een toenemend aantal echtscheidingen geconstateerd met
daaraan gerelateerde problemen, zoals onderdrukking binnen het huwelijk, huiselijk geweld,
getraumatiseerde partners en drank- en drugsverslaving. Ook het meer voor zichzelf
opkomen kan soms leiden tot problemen.

In 2017 zijn cliënten doorverwezen met de volgende aanmeldingsredenen:
• PTSS
• Chronische depressie
• Angst/fobie
• Persoonlijkheidsstoornissen
• Huiselijk geweld
• Gebrek aan overzicht
• Licht verstandelijk beperking
• Moeite met de complexe regels in de Nederlandse samenleving
• Moeite met het oppakken en afhandelen van praktische zaken
• Problemen gebonden aan de sociale omgeving
• Opvoedingsproblemen

2.2 Zorgplan en evaluatie
Alle cliënten hebben een individueel zorgplan. Het zorgplan wordt standaard eenmaal per
half jaar geëvalueerd met de cliënt. In het geval van korte trajecten vindt de evaluatie eerder
plaats met diens persoonlijk begeleider en indien vereist in samenwerking met de Sociale
Wijkteams. Via deze periodieke evaluaties wordt vanaf einde 2017 ook de tevredenheid van
de cliënt over de geleverde zorg en ondersteuning bijgehouden. Daarnaast wordt ook
aandacht besteed aan de interne kwaliteit en tevredenheid van medewerkers, onder andere
via het ISO-kwaliteitssysteem dat binnen KOMMAK gehanteerd wordt.
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2.3 Opbouw cliëntenbestand
In 2017 heeft KOMMAK zorg geleverd aan:
• 74 mannelijke cliënten
• 79 vrouwelijke cliënten
• 12 jongeren (jonger dan 18 jaar)

In vergelijking met 2016 is het cliëntenbestand van KOMMAK nu evenrediger verdeeld
tussen mannen en vrouwen. Was in 2016 32% van de cliënten man, in 2017 is dit percentage
gestegen tot 45%.
Deze toename hangt samen met de systeemgerichte aanpak van KOMMAK.
Mannelijke cliënten die, eigen aan hun cultuur het praten over problemen veelal vermijden,
worden via de aanpak van KOMMAK actief betrokken bij het bespreken en oplossen van
relationele problemen binnen hun huwelijk en problemen binnen het gezin. Deze aanpak
heeft een positief effect op het emancipatieproces, en de man/vrouw verhoudingen binnen
het huwelijk en gezin en vergroot het probleemoplossend vermogen, waardoor tevens de
integratie in de Nederlandse samenleving bevorderd wordt.
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Land van herkomst cliënten KOMMAK:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afghanistan
Armenië
Azerbeidzjan
Cambodja
Congo
Egypte
Eritrea
Irak
Iran
Marokko
Pakistan
Palestina
Syrië
Turkije
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2.4 Opbouw zorgtrajecten
Hieronder een overzicht van de KOMMAK geleverde individuele en groep begeleiding in
2017 uitgesplitst naar opdrachtgevers (Amersfoort en Zwolle en Overig).
Individuele
begeleiding uur/jr
Amersfoort
Zwolle
Overig
Totaal
Groepsbegeleiding
dagdelen/jr
Amersfoort
Zwolle
Overig
Totaal

Dames

Heren

Totaal

2.156
1.080
3.096
6.332

1.152
1.512
6.864
9.528

3.308
2.592
9.960
15.860

Dames

Heren

Totaal

7.104
3.504
1.200
11.808

2.064
1.824
816
4.704

9.168
5.328
2.016
16.512

In 2017 is er een uitstroom geweest van 1.680 personen die in een groep begeleid zijn,
weergegeven in dagdelen en 3.360 uur individuele begeleiding.
Totalen
Individueel
Groep

2016

2017

6.390
17.599

15.860
16.512
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3. Medewerkers
3.1 Organigram
Hieronder volgt schematische weergave van de organisatiestructuur van KOMMAK.

3.2 Personeelsverloop
In 2017 is het aantal medewerkers bij KOMMAK met 6 personen toegenomen. In totaal
heeft KOMMAK nu 20 medewerkers.
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3.3 Ontwikkeling en deskundigheidsbevordering
In 2017 hebben medewerkers (professionals en stagiaires) deelgenomen aan de volgende
trainingen/scholing:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MBO begeleider specifieke
doelgroepen
HBO Holistisch therapeut / Coach
Klassiek arabisch spreken en
schrijven
E-learning wet meldcode
HBO opvoedondersteuning
E-learningWkggz
E-learning incidentenmanagement
en de Wet
Meldcode
E-learning incidenten in de zorg
CAK e-learning eigen bijdrage
WMO

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Training werken met het drieluik
Training opvoeden in 2 culturen
deel 1
Training werken met het genogram
Teambuilding
Omgaan met agressie 2
Omgaan met agressie 1
Workshop praktijkbeoordelaar
MBO
Belbin training
Training werken met ‘mijn
werkplan’

3.4 Opleidingsinstelling
KOMMAK is een door Calibris erkende opleidingsinstelling. Er zijn binnen KOMMAK erkende
leerplekken voor MBO- en HBO-studenten. Aan de hand van een zorgvuldige
sollicitatieprocedure, waarin gekeken wordt naar de benodigde competenties, worden
leerlingen geworven en geselecteerd. In verband met de complexiteit van de zorgvragen
worden er weinig eerstejaars studenten aangenomen.
In 2017 heeft KOMMAK in totaal aan 12 studenten een stageplaats variërend van 3 tot
9maanden kunnen bieden.
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3.5 Vrijwilligers
In 2017 waren er 4 vrijwilligers werkzaam met een vrijwilligersovereenkomt binnen de
dagactiviteiten in Zwolle en Amersfoort. In 2017 heeft een van de vrijwilligers, die in 2016 bij
KOMMAK werkzaam was, met behulp van KOMMAK een betaalde baan gevonden.
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3.6 Vergaderstructuur
Om de kwaliteit en voortgang te bewaken vonden de volgende vergaderingen plaats in 2017:

Vergadering

Frequentie

Notulen

Teamoverleg

Een keer per maand
(op iedere locatie)
Wekelijks
Dagelijks op werkdagen
Twee keer per maand
Per kwartaal

Ja

Intervisie/supervisie
Dag/werkbespreking
Vergadering management
Vergadering Raad van
Commissarissen
Cliënten Raad vergadering
Locatieoverleg
Overleg met accountant
Cliëntvergadering
Fysieke overlegtafel
gemeenten Amersfoort,
Epe/Vaassen,
Edam/Volendam, Zaanstad
en Zwolle

Per kwartaal
Een keer per half jaar
Maandelijks (indien nodig
vaker)
Eenmaal per maand
Per kwartaal/maandelijks

Ja
Nee
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee
Ja
Ja (extern)

Het doel voor KOMMAK is om de fysieke overlegtafel in 2017 ook met andere gemeenten
aan te gaan, omdat we dit als zeer waardevol ervaren.

3.7 Externe expertise
In 2017 is er een beroep gedaan op externe expertise van:
• EigenWijs, medeontwikkelaar van training ‘Opvoeden in twee culturen’, voor
inhoudelijke trainingen en coaching medewerkers
• VOS advies, ISO certificering en AVG
• Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige Dimence, inhoudelijke cliëntbegeleiding
• Communicatietraining door de HU (Hogeschool Utrecht)
• Manager training door Dutch Dreamfoundation
• Christiaan Hofland, ICT, ISO 27001 en NEN7510
• Omgaan met discriminatie door Artikel 1
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4. Maatschappelijke aspecten van ondernemen
4.1 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 hetgeen ook gestimuleerd
wordt. 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, zwart/wit printen is de
norm. De medewerkers worden actief betrokken bij het besparen van energie. Zo spreekt
men elkaar er bijvoorbeeld op aan als er onnodig lampen branden. De medewerkers zijn zich
bewust van mogelijk energiebesparende maatregelen, zoals verwarming laag als er geen
mensen zijn, computers en beeldschermen uitzetten. Als apparaten en lampen aan
vervanging toe zijn wordt 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
doen van huisbezoeken. KOMMAK is er dan ook in geslaagd de energiekosten in 2017 te
drukken in vergelijking met voorgaande jaren.
KOMMAK stimuleert gezond leven en bewegen en biedt medewerkers 50 % korting in het
eerste werkjaar als zij gebruik maken van een sportschool. Daarnaast vergoedt KOMMAK
het volledige abonnement.

4.2 Werkervaringsplaatsen
Binnen KOMMAK zijn diverse werkervaringsplekken beschikbaar voor verschillende
opleidingen, zoals de Entree opleiding niveau 1. In Zwolle en in Amersfoort zijn er in 2017
vier leerlingen geplaatst. Deze opleiding biedt studenten de mogelijkheid een
startkwalificatie te behalen voor de Nederlandse arbeidsmarkt om zo door te stromen naar
volgende niveaus.
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4.3 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 wordt aangegeven dat zij zeer tevreden zijn over de mate van inspraak die ze
hebben binnen de organisatie en dat ze zich serieus genomen voelen.
4.4 Medewerkersparticipatie
Vanuit vergaderingen geven de medewerkers veel feedback gericht op het verbeteren van
de hulpverlening, bedrijfsvoering en samenwerking. De medewerkers vormen een van de
bouwstenen die KOMMAK gebruikt om de zorg te blijven innoveren en verbeteren.
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4.5 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 functioneren in en deelnemen aan de Nederlandse
maatschappij door cliënten met een andere culturele achtergrond is een belangrijke
competentie van de maatschappelijk werkers.
De maaltijden die binnen KOMMAK bereid worden zijn halal en er is gelegenheid om te
bidden voor de maaltijd. Ook is er een gebedsruimte. Er wordt rekening gehouden met de
culturele en religieuze achtergrond van cliënten en binnen de dagactiviteiten is er ruimte
voor alle christelijk en islamitische feestdagen. Er is veel aandacht voor systeemgericht
werken.
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:
• Amazig
• Irakees
• Amhars
• Koerdisch Badini
• Arabisch (klassiek)
• Koerdisch Koermangie
• Azerbeidzjaans/Azeri
• Marokkaans Arabisch
• Dari
• Nederlands
• Duits
• Turks
• Engels
• Tigrigna
• Farsi/Perzisch
• Tigre
• Frans
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.
De Nederlandse taal is de gezamenlijke zakelijke taal, maar wel met in achtneming van de
culturele achtergrond en diversiteit van onze cliënten.
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4.6 Social Return
In 2017 hebben we een vrijwilliger gehad die via Kracht on Tour bij KOMMAK heeft gewerkt.
Kracht on Tour is een initiatief van het ministerie van OC&W om vrouwen te attenderen op
hun economische zelfstandigheid. De vrijwilliger is na haar periode als vrijwilliger bij
KOMMAK in dienst getreden als activiteitenbegeleidster.

In 2017 heeft KOMMAK aan 4 nieuwkomers een stageplaats aangeboden. Door een
taalbarrière was het voor deze nieuwkomers niet mogelijk een stageplaats te krijgen binnen
een reguliere zorginstelling.
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5. Financiën
5.1 Financiële Controle
Ook in 2017 heeft KOMMAK gebruik gemaakt van de ondersteunende diensten van Van der
Horst Financieel Advies, onder andere bij het opstellen van de jaarrekening van KOMMAK.
Voor de verplichte controle van de zorgproductie voor diverse betrokken gemeenten is voor
de eerste maal gebruik gemaakt van de diensten van accountskantoor DeZorgaccountant uit
Bilthoven. Kommak is een besloten vennootschap. De Raad van Commissarissen (RvC) is
statutair opdrachtgever met ingang van 2017.
5.2 Omzet
De totale omzet van KOMMAK is over 2017 uitgekomen op een bedrag van €1.200.891,-,
een groei ten opzichte van de voorgaande jaren. Deze groei is met name gerealiseerd door
een toename van het aantal cliënten in het afgelopen jaar.

Omzet 2015

Omzet 2016

Omzet 2017

€ 1.139.699,€ 1.036.418,€1.200.891,Ook in 2017 zijn de gemeenten Amersfoort en Zwolle de grootste opdrachtgevers van
KOMMAK, gezamenlijk nemen ze ruim 60% van de omzet voor hun rekening.

5.3 Financieringsstromen
Financiering van cliënten heeft in het afgelopen jaar voor het overgrote deel plaats
gevonden op basis van WMO (97%). Financiering op basis van PGB en WLZ (1%) vond plaats
bij respectievelijk 2% en 1% van de cliënten.

2016
2017

2017

WMO

PGB

WLZ

Totaal

125
153

5
3

2
1

132
157

Instroom
52
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5.4 Overeenkomsten met diverse gemeenten
In 2016 had KOMMAK raamcontracten met de volgende 33 gemeenten:
• Amersfoort
• Ermelo
•
• Apeldoorn
• Harderwijk
•
• Baarn
• Hattem
•
• Brummen
• Heerde
•
• Bunnik
• Leusden
•
• Bunschoten
• Nieuwleusen
•
• Dalfsen
• Nijkerk
•
• De Bilt
• Nunspeet
•
• Deventer
• Oldebroek
•
• Edam
• Olst-Wijhe
• Elburg
• Putten
• Epe
• Soest

Spakenburg
Utrechtse
Heuvelrug
Volendam
Voorst
Wijk bij Duurstede
Woudenberg
Zeewolde
Zeist
Zwolle

In 2017 zijn daar de raamcontracten met de volgende 18 gemeenten aan toegevoegd,
resulterend in raamcontracten met in totaal 51 gemeenten:
• Utrecht
• Meppel
• Huizen
• Houten
• Dalfsen
• Hilversum
• Lopik
• Blaricum
• Weesp
• Nieuwegein
• Eemnes
• Wijdemeren
• Vianen
• Laren
• Ommen
• IJsselstein
• Gooise Meren
• Hardenberg
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6. Toezicht, bestuur en medezeggenschap
6.1 Bestuur
Het dagelijkse bestuur is in handen van de directrice van KOMMAK, mevrouw S. Yousefi.
Mevrouw J. Hofland, mevrouw M. Al Amara en mevrouw S. Yousefi vormen gedrieën het
Management Team dat iedere twee weken bijeenkomt.
6.2 Vertrouwenspersoon
In 2017 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 zicht houdt op
de maatschappelijke functie van de organisatie en van allen, die
bij de organisatie betrokken zijn.
De leden van de Raad van Commissarissen in 2017:
• De heer R. Ruijtenberg (voorzitter)
• Mevrouw W. Brinkhof (tevens vertegenwoordiger
Cliëntenraad)
• De heer M.H. Keij
De Raad van Commissarissen heeft in 2017 vier keer vergaderd.
Besproken onderwerpen zijn onder andere de veranderingen in
de organisatiestructuur, juridische status, actuele cijfers,
contracten met gemeenten 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 samenstelling van de huidige cliëntenraad is als volgt:
• Mevrouw N. Afzali
• De heer M.R. Wahedi
• Mevrouw M. Langhai
• Mevrouw K. Oran
Vanuit de Raad van Toezicht vindt door een vertegenwoordiger één keer per jaar een
overleg plaats met de cliëntenraad.

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 2017 zijn er twee klachten door cliënten gemeld Deze klachten zijn conform de opgestelde
procedures intern opgelost met de desbetreffende cliënten en afgesloten.
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7. Kwaliteitsmanagementsysteem
KOMMAK is ISO 9001:2008 gecertificeerd tot en met september 2018
De externe audit is uitgevoerd in februari 2017. KOMMAK scoorde op alle
normen prima en er zijn dan ook geen aanbevelingen gedaan.

In 2016 is door de GGD Utrecht 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. Deze punten zijn in 2017 opgepakt en bij de eind 2017 uitgevoerde her-controle
zijn verder geen verbeterpunten geconstateerd.
In december 2017 heeft de jaarlijkse interne KOMMAK Strategiebeleidsdag plaatsgevonden.
Onder voorzitterschap van Jan Booij hebben de KOMMAK medewerkers samen met de
leden van de Raad van Commissarissen gesproken over trends en ontwikkelingen binnen en
buiten de zorgsector die van invloed (kunnen) zijn op de toekomst van KOMMAK. Ook
aanwezig was voormalig projectdirecteur bij het ministerie van VWS Gerard van Pijkeren
(onder andere verantwoordelijk voor veranderingsoperaties zoals de modernisering van de
AWBZ en de aanpak van wachtlijsten in de zorg) die met name externe ontwikkelingen
toelichtte.

8. Samenwerking
In 2017 is 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
Stichting Travers Zwolle

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vluchtelingenwerk Dalfsen
Vluchtelingenwerk Zwolle
Indra Zorg
Woningbouwvereniging Dalfsen
Movisie
Pharos
Nidos
Youoké
Trafers
Vluchtelingenwerk Epe
Vluchtelingenwerk Vaassen
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9. Public relations en promotie
In 2017 hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden in
kader van public relations en promotie

Training ‘Opvoeden in twee culturen’
KOMMAK organiseert trainingen voor
vluchtelingen/migranten die het moeilijk vinden om hun
kinderen in Nederland op te voeden.
De training heet ‘Opvoeden in twee culturen’. In 10
bijeenkomsten worden verschillende thema’s behandeld,
zoals communicatie, grenzen, school, seksualiteit en
vrijetijdsbesteding.

De dames van KOMMAK geven voorlichting op VMBO On Stage
Sina, Lisanne en Saima van KOMMAK hebben
aan de VMBO-leerlingen uitgelegd wat werken
bij KOMMAK inhoudt.
De leerlingen die geïnteresseerd zijn in ons
beroep, kunnen kiezen voor een snuffelstage
bij KOMMAK. De volgende scholen waren
aanwezig: Element locatie Kaliumweg en
locatie Hooglandseweg, Het Element
taalcentrum, Scholengemeenschap GSG Guidio,
VMBO Trivium College, Mavo Trivium College
en het Wellant College Amersfoort.

Sollicitatie trainingen ISK
KOMMAK directrice Soheila Yousefi heeft op uitnodiging van ISK (Internationale
Schakelklassen) in Zeist een sollicitatietraining gegeven aan 25 leerlingen. Tijdens twee
dagdelen werden praktische sollicitatie vaardigheden geoefend en werd er met elkaar
gesproken over het verschil van normen en waarden in werk tussen het land van herkomst
en Nederland.
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Werkbezoek van Jan Meijer, burgemeester
van Zwolle in gezelschap van de wethouders
Ed Anker en René de Heer op 7 juli 2017.
Tijdens het indrukwekkende en boeiende werkbezoek tekent
burgemeester Meijer met een blauwe hand het schilderij dat
thans op het gemeentehuis van Zwolle hangt: Iedereen doet
mee – KOMMAK doet mee!

Erik Gerritsen, secretaris-generaal van het ministerie van VWS, op
werkbezoek bij KOMMAK.
Erik Gerritsen, de secretarisgeneraal van het ministerie
van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport, kwam op
werkbezoek bij KOMMAK.
Hij nam twee collega’s mee,
Nynke Jagersma en Ingrid
van Hattem. Het werkbezoek
begon met een vergadering
met de directrice Soheila
Yousefi en Raad van
Commissarissen, Marius Keij,
Rob Ruijtenberg en Wies
Brinkhof. Hierbij kwamen het
ontstaan van KOMMAK en
hulpverlening en diversiteit aan de orde.
Gevolgd door een rondleiding en discussie met het personeel van KOMMAK en het sfeer
proeven bij de groepsactiviteiten. De bezoekers werden getrakteerd op een echte Iraakse
maaltijd en tijdens de lunch was er volop ruimte voor discussies met de cliënten van
KOMMAK. Simone Kennedy, raadslid bij gemeente Amersfoort, schoof ook nog even aan.
Na het werkbezoek bij KOMMAK was Erik Gerritsen onder de indruk en was hij ervan
overtuigd dat het KOMMAK-concept klopt.
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Netwerkcafé: Armoede onder migranten
Netwerkcafé ‘Armoede onder migranten’ werd georganiseerd door
Pact Sam Sam op 19 september. KOMMAK was gevraagd om hier een
korte presentatie te geven samen met de Eritrese en Ethiopische
vereniging (MahberSelam).
KOMMAK is namelijk gespecialiseerd in begeleiding van migranten en
vluchtelingen. Pact Sam Sam wil er graag voor zorg dragen dat de
armoede in Amersfoort wordt verminderd door samen te werken
met anderen.

KOMMAK ondertekent Charter Diversiteit
Soheila Yousefi ondertekende op dinsdag
31 oktober het Charter Diversiteit namens
KOMMAK waarmee KOMMAK zich
verbindt aan het werken aan meer
diversiteit in de organisatie. Dit feestelijk
moment was onderdeel van een
Charterbijeenkomst die Diversiteit in
Bedrijf samen met Voor(t)gaan in
verandering en het Prinses Máxima
Centrum voor kinderoncologie in Utrecht
over diversiteit in zorg en welzijn
organiseerde.
Met de ondertekening van het Charter
Diversiteit zegt een werkgever toe een
effectief diversiteitsbeleid te bevorderen via door de onderneming of organisatie zélf
geformuleerde maatregelen, gekoppeld aan bedrijfseconomische doeleinden.
Het Charter Diversiteit is een onderdeel van het project Diversiteit in bedrijf. Dit project
ondersteunt werkgevers en werknemers in hun streven naar meer diversiteit in hun
organisaties via het aanreiken van kennis, netwerken en advies. Werkgevers kunnen
hierdoor hun resultaten verbeteren. Het Charter Diversiteit telt nu 103 ondertekenaars.
KOMMAK neemt door de steun aan LHBT-ers een unieke positie in binnen de zorg wereld
voor migranten met een islamitische achtergrond.
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10. Vooruitblik
Ook voor 2018 wordt een toename van het aantal cliënten verwacht. KOMMAK zal dan ook
verder groeien en wellicht ook een nieuwe vestiging openen in de regio om aan de
toenemende vraag te kunnen voldoen. Dit houdt ook in dat we verwachten te zullen groeien
in het aantal medewerkers.
Intern zijn we ook hard aan het werk om onze interne administratieve en beheerprocessen
te versterken om deze groei in goede banen te leiden. Kwaliteit staat hierbij hoog in het
vaandel! Kwaliteit van zorg voor onze cliënten, maar ook kwaliteit naar onze
opdrachtgevers.
Het komende jaar zie ik dan ook samen met onze partners, cliënten en medewerkers met
vertrouwen tegemoet!
Soheila Yousefi
Directrice KOMMAK
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