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Voorwoord 

 
 2018, een jaar vol voorbereidingen en ideeën. Met een spetterende opening heeft KOMMAK een 
prachtige nieuwe locatie geopend. Trainingen als “Opvoeden in twee culturen”, in- en externe 
workshops en uitbreiding in het jeugdsegment hebben gezorgd voor een nieuwe verdiepingsslag en 
positionering in de markt.   
 
Vol in het teken van voorbereidingen op de significante uitbreidingen in 2019, heeft KOMMAK haar 

wortelen dieper gevestigd in Amersfoort, Zwolle en Vaassen.  

Onze dank gaat uit naar alle betrokkenen, ketenpartners en samenwerkingsverbanden. 

 

  

  

Met veel trots presenteer ik u het jaarverslag van  

2018!  

  

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 
• Opvoedondersteuning 
• 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 2018 
Het grootste deel van de cliënten van KOMMAK hebben problemen op meerdere 
leefgebieden, met vaak complexe psychische problemen [oorlogstrauma, PTSS]. Ook 
zijn er vaak situaties waarin huislijk geweld een rol speelt.  
 
In 2018 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 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. 

6 
2.3 Opbouw cliëntenbestand 
In 2018 heeft KOMMAK zorg geleverd aan: 
 
• 74 mannelijke cliënten 
• 78 vrouwelijke cliënten 
• 16 jongeren (jonger dan 18 jaar) 
 
In vergelijking met 2017 is het cliëntenbestand van 
KOMMAK stabiel gebleven. De in- en uitstroom is 
tevens evenredig. 
Ondanks dat het cliëntenbestand stabiel is gebleven, is er wel een stijging geweest in 
het aantal uren per cliënt. Ook is er een stijging in toestroom van jeugdigen. Met de 
uitbreiding en intensivering in de jeugdhulp wordt op langere termijn een verdere 
stijging verwacht.  

Cliënten

Man

Vrou
w
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7 
Land van herkomst cliënten KOMMAK: 
• Afghanistan 
• Armenië 
• Azerbeidzjan 
• Bosnië en Herzegovina 
• Congo 
• Curaçao 
• Egypte 
• Ethiopië 
• Eritrea 
• Irak 
• Iran 
• Kameroen 
• Marokko 
• Pakistan 
• Palestina 
• Soedan 
• Somalië 
• Syrië 
• Tunesië  
• Turkije 

 
2.4 Opbouw zorgtrajecten 
 

Individuele 
begeleiding uur/jr 

Dames Heren Totaal 

Amersfoort 3.276 2.548 5.824 

Zwolle 364 910 1.274 

Overig 3.458 7.280 10.738 

Totaal 7.098 10.738 17.836 

 
 

Groepsbegeleiding 
dagdelen/jr 

Dames Heren Totaal 

Amersfoort 6.864 3.432 10.296 

Zwolle 3.120 1.872 4.992 

Overig 1.248 936 2.184 

Totaal 11.232 6.240 17.472 

 

 

 
 
 



 
 

Jaarverslag KOMMAK 2018 
Begeleiding in zorg voor migranten en vluchtelingen 2018 

7 

9 

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

 
 

 
3.2 Personeelsverloop  
In 2018 is het aantal medewerkers bij KOMMAK met 2 personen toegenomen. In totaal  
heeft KOMMAK nu 22 medewerkers.  
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3.3 Ontwikkeling en deskundigheidsbevordering 
In 2018 hebben medewerkers (professionals en stagiaires) deelgenomen aan de volgende  
trainingen/scholing: 
 
• MBO begeleider specifieke doelgroepen  
• HBO Social work 
• EHBO 
• BHV 
• Training huiselijk geweld 
• Rapportage en facturatie  
• Training opvoeden in 2 culturen deel 2 
• Teambuilding en communicatietraining 
• ZilliZ training 
• AVG wet en regelgeving 

 
 

3.4 Opleidingsinstelling 
KOMMAK is een door Calibris en SBB 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 2018 heeft KOMMAK in totaal aan 14 
studenten een stageplaats variërend van 3 
tot 9 maanden kunnen bieden. 
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3.5 Vrijwilligers 
In 2018 waren er 6 vrijwilligers werkzaam met een vrijwilligers-overeenkomt binnen de  
dagactiviteiten in Amersfoort, Vaassen en Zwolle.  

 
3.6 Vergaderstructuur 
Om de kwaliteit en voortgang te bewaken vonden de volgende vergaderingen plaats in 2018: 

 
Vergadering  Frequentie  Notulen 

Teamoverleg  
Een keer per maand 
(op iedere locatie) 

Ja 

Intervisie/supervisie  Wekelijks  Ja 

Dag/werkbespreking  Dagelijks op werkdagen  Nee 

Management vergadering  Tweewekelijks  Ja 

Vergadering Raad van 
Commissarissen 

Per kwartaal  Ja 

Cliënten Raad vergadering  Per kwartaal  Ja 

Overleg Directie, voorzitter 
RvC en externe controller  

Maandelijks (indien nodig 
vaker) 

Nee 

Cliëntvergadering  Eenmaal per maand  Ja 

Fysieke overlegtafel in diverse 
gemeenten  

Maandelijks (afhankelijk 
gemeenten) 

Ja (extern) 

Kernteam overleg  Tweewekelijks 
Ja  
 

 

 
3.7 Externe expertise 
In 2018 is er een beroep gedaan op externe expertise van: 
• EigenWijs, medeontwikkelaar van training ‘Opvoeden in twee culturen’. 
• VOS advies, ISO certificering en AVG 
• Communicatietraining door de HU (Hogeschool Utrecht) 
• Zorgaccountants 
• Kunstacademie Nederland 
• Movisie 
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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. KOMMAK is er dan ook in geslaagd de energiekosten in 2018 
te drukken in vergelijking met voorgaande jaren.  
 

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 2018  
zes leerlingen geplaatst. Deze opleiding biedt studenten de mogelijkheid een  
startkwalificatie te behalen voor de Nederlandse arbeidsmarkt om zo door te stromen naar  
volgende niveaus.  

 
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. 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. 

 
15 
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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 Amersfoort, Vaassen en Zwolle is er een bewuste keuze 
gemaakt voor het inzetten van medewerkers, die talen beheersen van zoveel mogelijk 
cliënten: 
 
• Amazig     • Irakees Arabisch     
• Amhars     • Koerdisch Badini 
• Arabisch (klassiek)    • Koerdisch Koermangie 
• Azerbeidzjaans/Azeri   • Marokkaans Arabisch 
• Berbers     • Nederlands 
• Dari      • Pasjtoe 
• Duits      • Somalisch 
• Engels     • Tigre 
• Farsi       • Tigrinya 
• Frans      • 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. 
 
De Nederlandse taal is de gezamenlijke zakelijke taal, maar wel met in achtneming van de  
culturele achtergrond en diversiteit van onze cliënten. Op de locaties van Kommak is voor 
medewerkers de voertaal Nederlands 

 
4.6 Social Return 
In 2018 heeft KOMMAK aan 6 nieuwkomers een stageplaats aangeboden. Door een  
taalbarrière was het voor deze nieuwkomers niet mogelijk een stageplaats te krijgen binnen  
een reguliere zorginstelling. KOMMAK heeft een leerplek gerealiseerd voor iemand met een 
ziektewet uitkering en een oudere werkzoekende.  

7 
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5. Financiën 
 
5.1 Financiële Controle 
Ook in 2018 heeft KOMMAK gebruik gemaakt van de ondersteunende diensten van Van der  
Horst Financieel Advies. Als externe controller ondersteunt hij onder andere bij het opstellen 
van de jaarrekening van KOMMAK.  
 
Voor de verplichte controle van de zorgproductie voor diverse betrokken gemeenten is  
gebruik gemaakt van de diensten van accountskantoor Zorgaccountants. Zorgaccountants 
hebben het zorgproductiecontrole onderzoek gedaan en de jaarrekening 2018 
gecontroleerd. Voor beiden is een goedkeurende verklaring afgegeven. 
 
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 2018 uitgekomen op een bedrag van €1.518.758,-,  
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 2016  Omzet 2017 Omzet 2018 

€ 1.036.418,- €1.200.891,- €1.518.758,- 

 
Ook in 2018 zijn de gemeenten Amersfoort en Zwolle de grootste opdrachtgevers van 
KOMMAK, gezamenlijk nemen ze ruim 50% 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. 
 

Jaar WMO  PGB  WLZ  Totaal 

2017 153  3 1 157 

2018 165 3  0  168 

 
2018 Instroom  Uitstroom 
 85 49 
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5.4 Overeenkomsten met diverse gemeenten 

In 2018 had KOMMAK raamcontracten met de volgende gemeenten: 

 

• Amersfoort    • Zeewolde    • Hardenberg 

• Apeldoorn    • Zeist     • Nunspeet  

• Baarn    • Zwolle    • Oldebroek 

• Brummen    • Houten    • Olst-Wijhe 

• Bunnik    • Lopik     • Zutphen 

• Bunschoten    • Vianen    • Doorn 

• Dalfsen    • IJsselstein    • Lochem 

• De Bilt    • Meppel    • Putten 

• Deventer    • Bussum    • Soest 

• Edam    • Blaricum    • Vijheerenlanden 

• Elburg    • Eemnes    • Spakenburg 

• Epe     • Laren     • De Wolden  

• Ermelo    • Gooise Meren   • Hoogeveen 

• Harderwijk    • Huizen    • Staphorst 

• Hattem    • Hilversum    • Voorst 

• Heerde    • Weesp    • Woudenberg 

• Leusden    • Wijdemeren    • Wijk bij Duurstede 

• Nieuwleusen   • Ommen 

• Utrechtse Heuvelrug   
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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.  

De heer M. Mehrani, mevrouw J. Horst, mevrouw M al Amara, mevrouw I. Bouhraua, 

mevrouw S. Illidge en mevrouw M. Engels vormen tezamen met mevrouw S. Yousefi het 

Management team dat iedere twee weken bijeenkomt.  

 

6.2 Vertrouwenspersoon 
In 2018 was Nadezda Broshuis de externe vertrouwenspersoon bij KOMMAK. 

 

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 2018: 

• De heer R. Ruijtenberg (voorzitter) 

• Mevrouw W. Brinkhof (tevens vertegenwoordiger  

Cliëntenraad) 

• De heer M.H. Keij 

 

De Raad van Commissarissen heeft in 2018 zes 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 M. Eisaghi 

• 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 2018 zijn er geen klachten door cliënten 

gemeld. 

2  1 

 

 

 

 

 

 



 
 

Jaarverslag KOMMAK 2018 
Begeleiding in zorg voor migranten en vluchtelingen 2018 

16 

 

 

 

7. Kwaliteitsmanagementsysteem 

KOMMAK is ISO 9001:2008 gecertificeerd tot en met 21 maart 2019. 

De externe audit is uitgevoerd in februari 2018. KOMMAK scoorde op alle  

normen prima en er zijn dan ook geen aanbevelingen gedaan. 

In december 2018 heeft de jaarlijkse interne KOMMAK Strategiebeleidsdag plaatsgevonden. 

Onder voorzitterschap van de Voorzitter van de raad van Cmmissarissen hebben de 

KOMMAK medewerkers samen met de overige 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.  

8. Samenwerking 
 
In 2018 is samengewerkt met:  
• Dimence 
• I-PSY, 
• Stichting Present 
• Movisie 
• ROC Midden Nederland 
• Deltion College 
• Vluchtelingenwerk Nederland 
• Pharos 
• Nidos 
• Nidos 
• Youké 
• Samen Veilig 
• MBO Amersfoort 
• Gemeente Epe Vaassen 
• Hogeschool Utrecht 
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9. Public relations en promotie 
 
 
In 2018 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. 
 
 
 
 

Conferentie Grote Kerk Epe  
In maart 2018 heeft de conferentie  
“Integratie: Maak het samen waar 
als samenleving” plaatsgevonden in 
de grote kerk in Epe. Een grote 
gemengde groep betrokken 
werden toegesproken door 
gastsprekers Pieter Heerma (CDA-
tweede kamerlid), Prof dr. Josette 
Dijkhuizen (ondernemer ENpower), 
drs. Shervin Nekuee (Socioloog, 
publicist en programmamaker) en 
Erik Visser (wethouder participatie 
gemeente Epe-Vaassen). 
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Opening locatie Vaassen 
Een feestelijke opening van de nieuwe locatie heeft plaatsgevonden in Vaasen. De 
openingsdag stond in het thema van Verbinden, Diversiteit en Cultuur Sensitief 
werken. KOMMAK heeft in samenwerking met wethouders Erik Visser en Jan Aalbers voor 
een inspirerende middag gezorgd; vol met interactieve workshops. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

Jaarverslag KOMMAK 2018 
Begeleiding in zorg voor migranten en vluchtelingen 2018 

19 

 
10. Vooruitblik 
 
Voor 2019 wordt een flinke toename van het aantal cliënten verwacht. KOMMAK zal flink 
gaan uitbreiden en een grote focus leggen op het opzetten van de jeugdhulp. Hiervoor zal 
mede een uitbreiding op personeelsgebied plaatsvinden.  
  
Intern zijn we ook continu 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 
veel vertrouwen tegemoet. 
 
Soheila Yousefi 
Directrice KOMMAK  
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