
Stichting Travers Welzijn is onderdeel van Stichting Travers.
Dit jaarverslag is inctusief de peuterspeetzalen in Zwotte

Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden : ù,\pr



Jaarverslag Travers Welzijn 2015

lnhoudsopgave

Jaarverslag

1. Bestuursverslag

2. lnhoudelijk verslag Travers Welzijn

3. lnhoudelijk verslag Doomijn Peuterspeelzalen Zwolle

Jaarrekening

Overige gegevens

Bijlagen

pag

pag

pag

2

6

33

43

66

68

pag

pag

pag

Pa raaf voor waarme rkingsdoe leinden : ÇLV,



Jaarverslag

Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden {v



Jaarverslag Travers Welzijn 2015

1. Bestuursverslag

1.1 Algemeen

Stichting Travers Welzijn voert in opdracht van de gemeente Zwolle het welzijnswerk uit. Daarnaast is de stichting

uifuoerder van het peuterspeelzaalwerk in de gemeenten Zwolle, Dalfsen en Nunspeet. Dit verslag is de

verantwoording van Travers Welzijn aan haar subsidiegevers voor de resultaten van haar activiteiten

De inhoudelijke resulÞten zijn opgenomen in deel 2 van dit verslag. De signalen die wij de gemeente Zwolle

willen meegeven zijn opgenomen in de separate signaleringsrapportage.

1.2 Omzet en subs¡d¡e

ln onderstaande tabel is het verloop van de omzet en subsidie weergegeven:

a. Subeldies

De reguliere subsidie binnen de gemeenb Zwolle is met 1,8% geindexeerd. Op de subsidie voor de reguliere

welzijnsactiviteiten is opnieuw bezuinigd; de subsidie voor welzijnsactiviteiten is in totaal EUR 15O,0OO lager dan

in2O14.

Per 1 januari 2015 is de reorganisatie van de peuterspeelzalen geëffectueerd. Bij hetaanvragen van de subsidie

voor 2015 waren de totale effecten van deze reorganisatie nog niet bekend, waardoor de benodigde subsidie

lager is dan begroot (minder inzet van personeel, hogere ouderbijdragen) tevens is in de subsidieaanvraag

rekening gehouden met frictiekosten als gevolg van de reorganisatie van EUR 20O.OOO, welke uiteindelijk bn
laste van het resultaat van 2014 zijn gebracht. ln overleg met de gemeente Zwolle is besloten om EUR 4OO.OOO

subsidie terug te betalen.

Het overige verschil in subsidieopbrengsten betreft de overheveling van de peuterspeelzalen in de gemeenten

Nunspeet en Dalfsen (EUR 300.000) naar Stichting Doomijn Peuterspeelzalen.

b. Opbrengsten activiteiten

De opbrengsten binnen de welzijnsactiviteiten zijn toegenomen door dienstverlening aan de kinderopvang van

Doomi.jn (pedagogiek en activiteiten O-12 jaar) van EUR 230.000.

Subsidies en fondsen

Opbrengsten activiteiten

Bruto-resultaat horeca

Totaal 8.532

7.437

1.O41

54

7.765

6.454

1.260

51
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Het aantal kinderen wat gebruik kan maken van peuterspeelzaalwerk van Doomijn is toegenomen door een

uitbreiding van het aantal dagdelen en gewijzigde wetgeving waardoor er meer kinderen in een groep geplaatst

kunnen worden (van 14 naar 1 6). Dit heeft niet geleid tot hogere ouderbijdragen, er is sprake van e€n groeiend

aantal kinderen wat gebruik maaK van WE (3e + 4e dagdeel gratis) en kinderen waaryan de ouders een inkomen

onder de bijstandsnorm hebben (armoedebeleid).

1.3 Resultaat en financ¡ële positie

ln onderstaande tabel zijn de financiële gegevens opgenomen

Het exploitatieresultaat van Stichting Travers Welzijn bedraagt EUR 160.000 in 2015. Dit is opgebouwd uit een

verlies van EUR 6.000 op de reguliere welzijnsactiviteiten, een resultaat van EUR 111.000 op de activiteiten
vanuit de peuterspeelzalen en EUR 56.000 op de overige activiteiten binnen de stichting.

De reorganisatie binnen de peuterspeelzalen is per l januari geëffectueerd, nietalleen was hetdaardoorlastig
om een goede inschatting te maken van de benodigde subsidie in de begroting, maar hierdoor is ook in het 1e

halfiaar minder gestuurd op het inzetten van extra uren en training voor ondersteuning van medewerkers bij

sociaal-emotionele problematiek van kinderen of op locaties met relatief veel WE-kinderen. ln het 2t halfiaar en

in 2016 wordt hierop sterk gestuurd.

Voor de accommodaties hebben aanvullende dotaties aan de voorziening groot onderhoud plaatsgevonden om

verbouwing/achterstallig onderhoud van onder andere wijkboerderij de Eemhoeve in2Q16 mogelijkte maken.

De kosten per fte zijn gedaald, met name door de reorganisatie binnen de peuterspeelzalen, waarbij de

medewerkers onder de (goedkopere) cao kinderopvang zijn geplaatst.

Exploitatiesaldo

Baten

Lasten

Saldo baten en lasten

Financiële baten en lasten

21

ß

67

8.532

8.511

120

41

160

7.765

7.6ß

Ratio's

Personele last vesus baten

Exploitatierendement

Overhead percentage tov baten

Fte's (inclusief meeruren)

Baten per ingezette fre

Kosten per fre

Eigen vermogen

Algemene reserve

Kasstroom

Liquiditeitsratio

Solvabiliteitsratio EV/TV

Solvabiliteitsratio EV/Baten

63%

1o/o

13o/o

93,6

91

55

1.536

668

4æ

2,7

37o/o

18o/"

ûo/o

2o/o

12o/o

92,8

u
51

1.696

837

593

2,3

360/o

22o/o
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De overhead is ten opzichte van 2O14 nog verder afgenomen, dit is voornamelijk het resultaat van het vergroten

van de schaalgrootte binnen de groep Travers.

Het eigen vermogen is door het positieve resultaat gegroeid tot bijna EUR 1,7 miljoen. Het eigen vermogen is in

overleg met de gemeente Zwolle gelabeld om zichtbaar te maken over welk deel van het vermogen vrij beschiK

kan worden. Ruim de helft van het vermogen is namelijk bestemd voor eventuele bezuinigingen in het sociaal

domein en is vastgelegd in materiële vaste activa.

1.4 Personeel

Tabel kengetallen personeel (peildatum 31 december 2015)

Voor 2016 worden geen grote wijzigingen in het personeelsbestand verwacht.

1.5 Vooruitzichten

Travers Welzijn heeft een belangrijke positie in het sociale domein van de gemeente Zwolle. Welzijn is met name

actief in het zogenoemde voorliggende veld en werkt preventief op tal van terreinen.

ln Zwolle zijn een groot aantal taken ondergebracht bij de sociale wijkteams.

De verwachting is dat op korte termijn helder wordt waar de sociale wijkteams worden gepositioneerd vanaf 2017

en welke taken deze teams vast zullen u¡tvoeren. Hiermee zal ook meer duidelijkheid komen voor Travers

Welzijn. Vooral voor de positie van het opbouwwerk en jongerenwerk zijn deze beslissingen van groot belang.

Het is essentieel dat Travers Welzijn nadrukkelijk de partner is en blijft in het sociale domein met een goede

aansluiting op onderwijs, politie, gemeente en sociale wijkteams. Welzijnswerkers blijven zich bewegen in de

haarvaten van de wijken en buurten en signaleren vroegtijdig zorgvragen bij inwoners, van jong tot oud.

2014

aantal personen 69

aantal fte's uit vaste dvb 56,9

aantal fte's uit meeruren 0,2

aantal fte's uit doorbelastingen 57,1

aantal fte's totaal 56,8

aantal fte's met vast contract 42,3

aantal fte's met tijdelijk contract 14,5
o/o vaste dvb 75o/o

gemiddelde duur dvb 10,8
olo fnàÌ1 33o/o

o/o VloUw 67o/o

gemiddelde leeftijd 43,0
o/o aantal instromers 14o/o

o/o aanþ,l uitstromers 14o/o

WIA/IVA instroom 0

parttimeo/o incl. fl ex-fte 82o/o

verzuimpercentage 4,80/o
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De inhoudelijke doelstellingen ten aanzien van activiteiten voor 2016 z¡jn als volgt:

t Verstevigen jeugd- en jongerenwerk-Een aantal activiteiten van welzijn is gerichtop de

ondersteuning van jeugd en jongeren. ln 2015 hebben we enkele nieuwe projecten gelanceerd voor

deze doelgroep, naast de exploitatie van jongerencentra en jeugd- en jongerenprojecten die al liepen.

Mede gezien de hulpvragen en de dialoog die we met de gemeente hebben op het terrein van preventie

jeugdzorg, proberen we meer inzet te plegen op het domein jeugd in 201 6.

Verder zetten we in op verbreding van activiteiten die op de Free2Move en Fakkelteit methodiek zijn

gebaseerd. We onderzoeken of een variant (auto)techniek haalbaar is, maar ook een meidenvariant
gericht op lifestyle, dans, kunst, theater en mode.

o Wijkwerkplannen/ effectmetingen/ Sociale Monitor - Bij de beleidsmakers binnen het sociaal domein

is een grote roep om de effecten van de inzet te meten. Met name op preventie is een effect¡eting een

grote uitdaging en mondt vaak uit in een bureaucratisch geheel. ln overleg met de gemeente gaan we

proberen te werken aan een stadsbrede sociale monitor waarin betrokken partners een gedeelde

verantwoordelijkheid kunnen hebben over de effecten van de stadsbrede inzet. lntern zullen wij de Plan-

Do-Check-Act-cyclus van het werk efficiënt daarop aanpassen. Hierdoor kunnen medewerkers meer

uren daadwerkelijk in de wijk besteden. Een belangrijk speerpunt.

o Uitrol SamenZwolle (voorheen: Platform Meedoen) - Samen met ZwolleDoet! en vele partners wordt
'SamenZwolle' gelanceerd. ln dit platform zijn vrijwilligersklussen te vinden, maar ook sociale activiteiten

en nul-euro-voorzieningen. Het platform wordt mede gebruikt door parhers in het sociale domein. Met

dit platform kunnen Travers Welzijn en ZwolleDoet! samen met de partners de kacht van de

samenleving aanspreken en zoveel mogelijk bewoners mee laten doen.

o ParticiPatietraiecten - Travers heeft een belangrijke rol in het laten participeren van inwoners. De

nieuwe participatiewet vraagt meer van gemeenten en sociale wijKeams. ln2O14 en 2015 heeft Travers

Welzijn een methodiek uitgerold voor inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Het project is

inmiddels afgelopen. ln overleg met de gemeente kijken wij of deze werkzaamheden vervolgd kunnen

worden naar de toekomst toe.

Zwolle, 17 mei2016

A.W. Bosch, Raad van Bestuur

A. Riemersma, Directeur Welzijn & Cultuur

A. Cnossen, Directeur Doomijn
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2. lnhoudelijk verslag Travers Welzijn

2.1 Inleiding

ln januari 2015 zijn de sociale wijkteams Zwolle van start gegaan. Travers Welzijn nam met zeven buurt- en

opbouwwerkers en een jongerenwerker actief deel aan deze wijKeams. Ook leverde Travers een bijdrage aan de

aansturing van één van de teams. Een van de managers van Travers leverde haar functie in om teamleider van

het sociale wijkteam Oost te worden. Daarnaast zijn alle professionals van Travers Welzijn nauw samen gaan

werken met de sociale wijkteams.

Vanuit de presentie in de buurten en wijken kennen onze professionals de mensen, de wereld waar in zij leven en

weten zij hoe sociale relaties in deze buurten en wijken tot stand komen en welke netwerken er zijn. Ook hebben

zij ervaring in hetversterken van de netwerken, één van de kernactiviteiten van hetwelzijnswerk. De

professionals onderhouden goede relaties in de buurten en wijken. Vanuit deze relatie ondersteunen zij bewoners

én netwerken van de bewoners. Zij versterken zo de sociale samenhang en dragen bij aan ontwikkeling.

Vanuit hun kennis van en relaties in de wijken dragen onze professionals bij aan preventieve 'arrangementen'

voor bewoners. AIs het netwerk - sociaal en professioneel - in de wijk kan bijdragen aan het verbeteren van de

leefomgeving of aan het preventief ingrijpen op beginnende problematiek, dan stuurt de welzijnswerker hier

gericht op aan. Ook volgt en ondersteunt hij/zij dit proces en zet hier waar mogelijk een vrijwilliger voor in.

Hierdoor bieden onze professionals een belangrijke meerwaarde aan de sociale wijKeams. Veel beginnende

problematiek is immers op deze manier op te vangen en bij te sturen. De betreffende bewoners worden vooruit

geholpen, de sociale netwerken worden versterkt en er worden kosten van zorg- en hulpverleningsinstanties

uitgespaard.

Gedurende het afgelopen jaar is deze meerwaarde in toenemende mate herkend binnen de sociale wijkteams en

heeft de samenwerking zich positief ontwikkeld.

De samenwerking legt echter een dilemma bloot. De tijd die het kost om individuele bewoners te begeleiden, gaat

ten koste van de presentie in de buurten en wijken. En die presentie is juistweer een voorwaarde voor het

kunnen vinden en creêren van netwerken in de wijk waar kwetsbare bewoners kunnen en mogen leren. Dit is een

spanningsveld dat met name voelbaar is bij bv. de participatietrajecten (paragraaf 2.10). Het is een

aandachtspunt voor de komende jaren.

Naast de samenwerking met de sociale wijkteams is de focus van Travers Welzijn in 2015 meer op het

rendement komen te liggen. Wat is het maatschappelijk rendement (effect) van het welzijnswerk van Ïravers in

de samenleving?

Dit vraagstuk van het maatschappelijk rendement is, behalve uiterst belangrijk, ook lastig voor de welzijnssector.

Hetwelzijnswerk is in zijn aard lange-termijn georiënteerd en proces- en relatiegericht. Alleen zo is een

maatschappelijk rendement te behalen. ln 2O15 is er meer aandacht geweest voor de complexiteit t¡ssen de aard

van het werk en het behalen van het maatschappelijk rendement, met als doel beoogde resultaten zo scherp

mogelijk te formuleren. Travers Welzijn wil borg staan voor een betrouwbare en professionele aanpak van het

welzijnswerk in Zwolle. Al onze jongeren- en kinderwerkers volgen daarom in het schooljaar 2O15-2016 met

elkaar een post HBO leergang georganiseerd door Hogeschool lnHolland i.s.m. Travers Welzijn. Hiernaast delen

we onze kennis van het welzijnswerk met regionale welzijnspartijen en landelijke organisaties als het N.J.l. en de

MO groep.

b
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KWANTITATI EVE RESULTATEN 2013 2014 2015

Totaal aantal behokken bewoners 9.rt08 9.650 10.790

Totaal aantal bezoeken van de wükcentra 90.500 103.400 105.200

Totaal aantal bezoekers van drie wijkboerderijen 101.006 113.624 85.758

totaal aantal vrijwilligers 1.260 1.099 1.159

Jongeren werk 2015 (inclusief Makeit! en FakkefteiQ 2013 2014 2015

Deelnemers 2.247 2.587 3.390

Vrijwilligers I participanten 4n 423 413

lndividuele i nterventies / trajecten 2% 529 64:3

Bereikte jongeren 2.967 3.539 4.4ß
Kinderuerk 2015 (inclusief School 's cool en LefÍ)

Bereikte kinderen 1.655 1.820 1.608

Vrijwilligers 97 205 203
Buurt- en opbouwwerk 2015 (inclusief bezoelonouwen, taalprojæten, doe het zetf gange)
Bereikte bewoners 2.650 3.340 4.714

Vrijwilligers 438 374 508

Buurtbemiddeling

Bereikte buren 111 125 116

Vrijwillige buurtbem¡ddelaars 28 30 30

Kinderopvang Plus

Aantal trajecten 61 66 47

WETaal en gezin

Bereikte gezinnen 76 185 258

Vrijwilligers 4 7 5

2.2 Wijkgericht Welzijnswerk

a. Jongerenwerk

Het ambulant jongerenwerk zocht ook in 201 5 jongeren actief op. Ze legden contact op de vind- of hangplekken,

tijdens activiteiten in de wijk of in de stad, maar ook op scholen en t¡jdens voetbalwedstrijden. ln de buurþn en

wijken pleegden ze al dan niet met bv. het koppelwerk en medewerkers van het Sociaal wijkteam interventies,

daar waar overlast ervaren werd, er zorgen waren over jongeren, jongeren in aanraking zijn gekomen met de

politie etc. M.b.t. overlastgevende groepen (bv. de'Emogroep'in hetWezenlandenparken de'Hanzebadgroep'

in Zwolle Zuid) is er vanuit het ambulante jongerenwerk met goed resultaat geTnvesteerd in de aanpak en het

bereik van de groep als geheel en het bereik van individuele jongeren. Vanuit Travers Welzijn heeft het advies om

de jongeren uit de Emogroep en hun ouders - in gezamenlijkheid met het Sociaal wijKeam - thuis te bezoeken

een positief effect gehad op de aanpak van deze groep. De ambulant jongerenwerkers van Travers Welzijn zijn

zich bij voortduring bewust van het feit dat jonge.ren voor de vorming van hun eigen identiteit gebaat zijn bij het

vinden van hun eigen specifieke talenten en competenties. De samenwerking tussen hetambulante en het locatie

gebonden jongerenwerk in Rezet, Free2move, LevelZ en de Fakkelteit is van grote meerwaarde voor kwetsbare
jongeren. Jongeren worden 'gevonden' in de wijk en vinden in de locaties een veilige plek om te groeien en zich

te ontwikkelen.

ln hun wijkgerichte activiteiten gaven jongerenwerkers ambulant en locatiegericht ook invulling aan stedelijke

programma's. Deze programma's en activiteiten zijn gericht op het vergroten van zelfbewustzijn, veiligheid, eigen

verantwoordelijkheid en maatschappelijke participatie.

7
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Hieronder worden een paar voorbeelden van deze programme's gegeven

WE CAN Young'

Dit is een campagne om jongeren respectvol met elkaar te laten omgaan en zich bewust te zijn van grenzen als

het gaat om seks en relaties. 'WE CAN Young' maaK deel uit van de wereldwijde campagne 'WE CAN end all

violence against women' en is in Nederland actief in 15 gemeenten.

De gemeente Zwolle is sinds 20'l I ook een We Can Young gemeente. Travers Welzijn is sindsdien ook

verbonden aan deze campagne. Eerder door de theaterproductie in o.a. de jongerencentra en de verbinding van

de Fakkelteit in een We Can Young track.

ln 2015 is gestart met de ontwikkeling en borging van het programma weeruit de GGD(trekker) zich meer gaat

terug trekken. Het jongerenwerk van Travers Welzijn is zich samcn mct ROC Dcltion aan het ontwikkelen tot

drager van deze campagne in Zwolle. Hiervoor hebben jongorsnworkerg zich verbondcn om chancemakers te

wcryen en to ondorsteunen. Daarnaast hsbben jongercnworkers eon vlaggcnsyrbom training gevolgd Dit

systeem is belangrijk in de uitvoering van'We Can Young'.

Ookworden nu bij alle uitingen van het jongerenwerk het'We Can Young'logo mocgenomen om zo bckendheid

en borging te realiseren.

Zie ook https://www.traverswelziin.nl/cases/we-can-vouno-zwolle/

Huiswerkklas

De huiswerkklas bood in 2015 begeleiding aan ongeveer 80 jongeren, die ondersteuning nodig hadden bij het

maken van hun huiswerk. Het betrof vaak kinderen van ouders die zelf moeite hadden om hun kinderen de

gewenste ondersteuning te geven. Ook waren zij vaak financieel niet in staat zijn om een beroep te doen op

commerciële huiswerkbureaus. ln de huiswerkklas boden gekwalificeerde docenten ondersteuning.

Søpporfers Project PEC Zwolle

Dit project is gericht op het voorkomen dat jongeren in de harde supporterskern terecht komen. De

jongerenwerkers waren voor, tijdens en na de wedstrijden aanwezig. Zij grepen niet in, maar legden contact soms

tijdens de wedstrijden, maar meestal als de jongere weer in de wijk was. Positief beinvloeden en voorkomen van

afglijden naar agressief en crimineelgedrag was de inzet. Positief werKe hierin de verbinding die je als

jongerenwerker legt met de leefomgeving (wijk, buurt, vrienden). De jongerenwerkers benaderden zo de jongere

niet in de intimiderende groepsomgeving van de supportersclub, maar als individu in de buurt.

Koppelwerk

Het koppelwerk is een samenwerking tussen een jongerenwerker en êên wijkagent of jeugdagent. Er waren in

2015 acht actieve koppels. De koppels bezochten jongeren op hun ont.noet¡ngsplaatsen. Zij bundelen hun kennis

en ervaring om jongeren te begeleiden en om jeugdproblemen aan te pakken. De koppels legden ook

huisbezoeken bij de jongeren af. ln geval van ervaren overlast ging het koppel het gesprek aan met de

omwonenden én met de jongeren om te komen tot een voor iedereen aanvaardbare oplossing. Het werken in

koppels wierp zijn vruchten af. ln het algemeen vertouwden de jongeren de koppels en accepteerden zij

begeleiding of hulp.

Voorbeeld van Jongerenwerk op School

De afgelopen maanden is de ontwikkeling van de huiswerkklas op de Thorbecke Scholengemeenschap zo goed

gegaan dat de school dit zelf heeft overgenomen. Ðrie klassenasslsúenfen begeleiden nu de huiswerkklas

zelfstandig en kriigen hiehij ondersteuning van de schoolmaatschappelijk werker. De jongerenwerker is nu niet

I
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meer wekeliiks op school aanwezig, maar houdt contact met de inteme begeleider. Zij bespreken situaties van

iongeren die ook van invloed zijn op het gezin of in de buutt. De rcl van het jongerenwerk wordt samen met de

scbool geëvalueerd. Blijft de jongerenwerker op deze manier vehonden aan de schoo! op deze manier of zijn er
andere mogelijkheden?

De maatschappelijke effecten van het jongerenwerk waren in 2015

r Sterkere sociale samenhang in buurten en wijken: jongeren zetten zich samen met andere wijkbewoners

in voor activiteiten in de wijk.

¡ Gezonde leefstijl: jongeren stroomden in bij sport en andere gezonde levensstijl activiteiten.

¡ Leefbare en veilige buurten en wijken: er is beduidend minder de overlast.

¡ Stijging van bewoners op participatieladder: een aantal jongeren ging weer naar school en cen aantal

jongoron is begeleid neer stage of wcrk.

¡ Ondergtouning van kwctsbare monsen: cen aantal jongeren ie in Eamenwerking mot hct sociale

wijkteam doorysrwozcn naar passende begoleiding / hulpverlcning.

Straathoekwerk Antilliaanse Jongeren en andere jongeren met een multiculfurele achtergrond
Het straathoekwerk, onderdeel van het ambulant jongerenwerk, richtte zich voornamelijk op de Antilliaanse

jongeren in Holtenbroek, maar bereiKe door de inzet van buurtcoaches ook veel andere jongeren die om deze

groepen heen hingen of zich ophielden in het winkelcentrum. Daarnaast bereiKe het straathoekwerk ook veel

ouders en ouderen. De laatste twee vooral als ze ondersteuning vroegen m.b.t. vragen over de kinderen,

hulpverlening, politie of financiêle zaken. Door onze bemiddeling overlegde de Katholieke Antilliaanse werkgroep

en de activiteitengroep Harmonia in'de Hud', één van onze locaties in Holtenbroek. Hetgevolg was dat

Antillianen een ander beeld - positiever - beeld kregen over voorzieningen. Het Straathoek werk werkte nauw

samen met Politie, corporaties en gemeente.

Arnbu lant jongerenwerk 2012 zo13 2014

Oost

Bereikte jongeren 330 243 2ß 330

Vrijwilligers 56 63 45 g
lndividuele interventies 22 36

west

Eere¡kte jongeren 200 130 2æ 334

vr¡jwlll¡gers 77 4 25 z7

lnd¡v¡duele interventies 18 22

Midden

Bereilde jongeren 78 2A 30 u
Vrijwill¡gers 31 20 15 14

lndividuele interventies 17 1E

Noorcl

Eereikte jongeren 2ß 380 300 470

Vr¡jwilligers 37 21 25 44

lndividuele interventies 19 25

ziuid

Bereilde jongeren 2æ 420 M 360

Vr¡jwilligers 10 10 25 27

lndividuele interventies 27 51

I
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De maatschappelijke effecten van het straathoekwerk z¡jn

r Hulpverleningsorganisaties als het RMC politie etc. hebben een betere toegang gekregen in de Antilliaanse

gemeenschap.

¡ De zelfkant van de Antilliaanse gemeenschap maaKe weer contact met de wijksamenleving.

r Een groep Antilliaanse jongens/mannen heeft geholpen bij de organisatie van hetwijkfeest, zowel bij de

opbouw, afbouw als toezicht tijdens het feest.

¡ Er werd meer verentwoordelijkheid genomen voor de buurt; schoonmaken van de flat en opruimen van de

plek rond de dominotafels in het parkje.

r Er werd meer verantwoordelijkheid genomen voor olkaar. Elkaar niet langer bevestigen in het negatieve,

maar ook kijken naar wat een ander kan. Stimuleren om naar school te gaan of te gaan werken,

vrijwilligerswerk þ doen etc.

¡ Er w¡rd mindor zijlwij gedacht, ook camen kunncn zekên gcrogeld wordon.

b. Kinderwerk

Het kinderwerk heeft in 2O15 de combinatie van het individueel en groepsgerichte werken verder ontwikkeld. Er

was naast de groepsgerichte aanpak veel aandacht en zorg voor kind- en gezinsproblematiek. De kinderwerkers

legden o.a. huisbezoeken af, stimuleerden geïsoleerde kinderen om buiten te komen spelen, verwezen door naar

hetjeugdsportfonds, ondersteunden in het bouwen van sociale steunnetwerken voor ouders en kinderen etc.

De gehanteerde methodes voor het kinderwerk waren onder andere 'samen doen is samen groeien' en 'het

Kinderplatbrm'. Er werd ingezet op het stimuleren van een positief speelklimaat, het versterken van talenten van

kinderen, het stimuleren van een maximale schoolcarrière en het voorkomen van schooluifual.

Kinderparticipatie was ook in 2015 een belangrijk onderdeel van het kinderwerk, in het najaar heeft Travers

Welzijn het boekje Kinderplatform uitgebracht. Hierin delen we onze kennis m.b.t. hetopzetten van wijkgerichte

kinderplatforms. Dit heeft o.a. geresulteerd in een stedelijke bijeenkomst in september 2015, waarvoor 40

kinderen uit 4 wijken van verschillende kinderraden en kinderplatforms naar de burgerzaal van het Stadhuis

kwamen om met elkaar te brainstormen hoe ze de kinderen uit hun wijk kunnen betrekken bij hun eigen wijk.

Het kinderwerk heeft in Zwolle Zuid i.s.m. de Brede Scholen en de wijkmanager van de gemeente Zwolle een

kindervragenlijst uitgezet op alle Brede Scholen in Zwolle Zuid. Deze vragenlijst heeft veel concrete opgaven in

beeld gebracht waar de partners in Zuid mee aan het werk zijn gegaan. Ons doel is om deze vragenlijsten te

verspreiden over de basisscholen in de hele stad en ze te koppelen aan de Buurt voor Buurt onderzoeken.

Landelijk krijgt de manier waarop we in Zwolle Politiekids vormgeven veel positieve aandacht. De inzet op de

relatie met de politie, versterken van weerbaarheid en sociale competenties, betrokkenheid van ouders en

positieve groepsvorming leverde zichtbare positieve resultaten op.

De signalen die bij het kinderwerk binnenkwamen waren met name pestgedrag, het missen van sociale

vaardigheden en moeizame betrokkenheid van ouders. Ook kwamen er signalen binnen over gezinnen die het

financieel niet redden. De kinderwerkers pakten deze signalen proactief op en pasten hier hun activiteiten flexibel

en vraaggericht op aan.

straathockwerk Antllllaanse ¡ongeren en andere jongeren mst ¡cn multiculturele achtergrond

Jaren 2012 20{3 2014 2015

tsegeleide jongeren 80 2æ 110 400

Huisbezoeken 60 40

lnteryent¡es 121
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Voorbeelden van ondersteuning bij onvoldoende llnanclële middelen

Er worden veel aanvragen voor sportfondsen gedaan, zodat kinderen kunnen voetballen. Ook zijn er gezinnen

aangemeld bij een bewonersgroep die voedselpakketten uitdeelt aan gezinnen die net niet in aanmet*ing komen

voor de voedselbank, maar wel regelmatig te weinig geld hebben om eten te kopen. Andere bewonerc zijn

aangemeld bij Schuldhulpmaatje. Daamaast zijn er bijvootheeld leerlingen aangemeld bij 'Stichting Meedoen'

voor pianoles en er zijn kinderen aangemeld voor de zwemvangregeling.

De maatschappelijke effecten van het kinderwerk

Sterke sociale samenhang in buurten en wijken: door verschillende activiteiten zijn (steun)netwerken van

ouders gerealiseerd, gaïntensiveerd en uitgebreid.

Stcrke pedagogischc civil society: in samenwerking met de sociaal wijKeams wcrd e r ingozet op êcn

vcilig opvood- cn opgroeiklimaat met accent op competentie- en talenbntwikkeling. Oudcr¡ on do buurt

wcrden zo vcel moge lijk betrokken bij de activiteiten. Het doel is om tijdens dezo activiteibn tot een

dialoog te komen ovcr opvoeden en opgrocien.

Ondersteuning van kwetsbare mensen: door in samenwerking met de sociale wijkteams kinderen en hun

ouders te ondersteunen op diverse levensgebieden.

Kansen werden benut: er werd veel ingezet op kinderpadicipatie, om ook zo de ontwikkeling van

competenties bij kinderen te stimuleren.

Gezonde leefstijl: bewegen was een onderdeel van veel activiteiten en projecten. Ook werd aandacht

besteed aan gezonde voeding.

Leefbare en veilige buurten en wijken: kinderen die werden gepest of niet veilig buiten konden of durfden

te spelen werden in 2015 steeds beter bereikt. Hierdoor namen zij ook steeds meer deel aan activiteiten.

Ook de activiteiten van Politiekids hebben een positief effect op kinderen en op hun ouders. Er gaat een

positieve beleving vanuit en geeft de kinderen en ouders inzicht hoe met elkaar om te gaen.

c. Buurt- en opbouwwerk

Het buurt en opbouwwerk heeft in 2015 een effectieve bijdrage geleverd aan het versterken en ontwikkelen van

de Zwolse samenleving. Een aantal factoren zijn hierin richting gevend geweest:

A)De opgaven zoals die stedelijk en binnen de staddelen zijn vastgesteld en de vertaling hiervan binnen

verschillende uitvoeringsteams. Het buurt en opbouwwerk is vaak trekker en ontwikkelaar van de aanpak in het

uitvoeringsteam.

a

a

a

K¡nderwerk 20't2 2413 2014 2015

Oost: Di€zerpoort

Bere¡kte kinderen 215 195 180 170

Vrijwilligers 42 N 60 47

M¡dden: Kamperpoort

Bereikte kinderen 60 q) ß 82

Vrijwilligers 15 7 15 22

Noord: Holtenbroek

Bere¡kte kinderen 455 500 850 ¿tO0

Vrilwilligers 26 25 & 35

Zuid

Bereikte kinderen 620 900 750 930

Vrijw¡ll¡gers 65 25 90 7A
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B) De vraag van de wijk en haar bewoners.

C) Daarnaast ook de participatie van het buurt en opbouwwerk in de sociale wijKeams. De kennis en ervaring

van welzijn in het zgn. outreachende werk (betekenisvol zijn in de haarvaten van de samenleving) zijn

toegevoegd aan de sociale wijkteams. Ook werd hier de verbinding met het voorliggende veld vorm gegeven,

beide essentieel om preventief en vanuit de "kantel gedachte" te werken.

Het buurt- en opbouwwerk werKe in 2015 aan het behoud en de uitbreiding van zinvolle sociale en

maatschappelijke netwerken tussen 'weerbare' en 'kwetsbare' bewoners(groepen). Samen met bewoners startten

de buurt- en opbouwwerkers wijk- en buurtgerichte activiteiten op, als antwoord op vraagstukken binnen deze

buurþn en wijken. Vaak fungeerden buurt- en opbouwwerkers als kartrekker en verbinder. ln hun aandacht voor

problemen en vragen van individuele mensen zochten zij naar collectieve oplossingen die de draagkracht en het

draagvlak van bewoners(groepen) vergroot. Bewoners hebbsn hun netwerk uitgebreid en hebben zichtbare

steppen gemaakt op de participatieladdcr.

Buurt- en opbouwwcrk werdcn ondershund door de bozockvrouwon. Zij hobben mecr dan 400 allochbncn

vrouwen (en soms ook manncn) acticf bcgeleid naar trajectcn gericht op oducatie, ontmoeting en vrijc tijd,

participatie trajecten (taal, armoede en SWT) of ondersteund in een med¡sch traject.

Voorbeelden van programma's van het buurt- en opbouwwerk zijn:

a Versterken van de leefbaarheid in Holtenbroek 3. Hier stond centraal hetvergroten van de

veiligheidsbeleving, sociale samenhang en participatie. Onderzoek laat zien dat het vertouwen van de

bewoners onderling, maar ook het vertrouwen in de aanpak van de wijkwerkers significant is toegenomen.

De aanpak samen met bewoners en corporaties in de Palesûinalaan op de flats, waar o.a. door grote

mutatiegraad en de kwetsbaarheid van bewoners de leefuaarheid en veiligheid onderdruk staat. Door

structurele inzet blijft deze op een basis niveau gewaarborgd.

De aanpak in Stadshagen in Breecamp waar de leefbaarheid onderdruk staat maar waar bewoners zich nu

beginnen te organiseren en zich inzetten voor de leefuaarheid in hun buurt.

ln Zwolle Zuid (lttersummerlanden) zijn bewonersgroepen verbonden in de aanpak op doorbreken van

isolement, tegengaan overlast(drugsgebruik) en wordt samen met andere partijen ingezet op betrekken van

ouderen op samenleven maar ook groepen mensen met een psychische of verstandelijke beperking volgens

de aanpak jij + ik = Wtj.

Organiseren en ondersteunen van gedeeld beheer in de wijkcentra Eigenhuis(Kamperpoort) en Vlasakkers

(lndische Buurt). Gedeeld beheer omdat eigen beheer door bewoners nu nog niet haalbaar bleek en totaal

beheer door Travers niet haalbaar en niet wenselijk is in deze kleine buurtcentra.

a

a

a

a

Gewild en effectief op het gebied van bevorderen van sociale en maatschappelijke participatie zijn de wijk

gerichte taalprogramma's voor geïsoleerde bewoners( groepen) die niet kunnen of willen aansluiten bij het

stedelijk taal aanbod.

Een ander onderdeel van het buurt en opbouwwerk is de inzet voor participatietrajecten, dit in samenwerking met

de sociale wijkteams. Dit onderwerp wordt apart behandeld (paragraaf 2.1O).

Maats cha ppelij ke effecten bu urt- en opbouwwerk

¡ Sterkere sociale samenhang in buurþn en wijken: door samen met bewoners activiteiten in de buurten

en wijken te realiseren worden problemen en opgaven omgezet in kansen voor iedereen.

¡ Leefbare en veilige buurten en wijken: werken in het leefgebied én met bewoners die overlast ervaren én

met de bewoners die overlast veroorzaken. De buurt en opbouwwerkers werken hierin samen met de
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sociale wijkteams, pol¡t¡e en corporaties. Bewoners zijn of worden weer gemotiveerd en ondersteund om

in hun leef omgeving te investeren. Vedrouwen in de wijkprofessional en de buurt stijgt.

r Stijging van bewoners op participatieladder: door onder andere begeleiding en ondersteuning op maat in

participatietrajecte n.

o Kansen werden benut door initiatieven van bewoners te ondersteunen, bijvoorbeeld; ontwikkeling

verbindingshuis Stadshagen, verkeersgroep lttersum, buurtrestaurant en gedeeld beheer in lndische

buurt en Kamperpoort, grote aantallen mensen die zich inzetten als vrijwilliger bij bv Taal coaching,

tuin/groen projecten, maatje in participatie projecten of ontwikkeling sociaal netwerk en armoede

werkgroepen.

¡ Bewoners ervaren weer de toegevoegde waarde en krachtvan de eigen inzet en verantwoordelijkheid.

. Door deelname van buurt en opbouwwerk aan MDO's (Multi disciplinaire overleggen) over individuele

bewoners en complexe problemen zijn oplossingen in de directe omgeving en hetvoorliggende veld

gezocht en gevonden. Het effect is een verminderde druk op politie, SWT en hulpverlening

Voorbeelden;

een bewonersinitiatief dat ondersteund is door het opbouwwetk is de weggeefwinkel. Ðeze winkel is samen met

vrijwilligers opgezet en wordt gerund door vrijwilligers. De weggeefwinkel is uitgegroeid tot een begrip in de wijk

Stadshagen. Draagkrachtige bewoners én bewoners zonder financiële middelen brengen, ruilen en halen

spullen die ze nodig hebben- Een bijkomend effect is dat mensen elkaar ontmoeten, contact met elkaarhebben

en dat er over en weer waardering ontstaat.

De ondercteuning van de armoede wetkgroep in Noord door het buutlwerk waar samen met bewonerc projecten

werden opgezet als inzamelingen voor sintetklaascadeaus voor kinderen van minima', kerst diner en

voedselpakketten en ook structurelere ondercteuning door het uitwisselen van ervaingen in rond komen met

weinig middelen.

Oost 2012 2013 2014 2015

Dieze Aost en West

BereiKe bewoners 650 800 900 925

Vr¡jwilligers 55 110 95 98

lndische Buu¡f

Bereikte bewoners 500 500 490

Vrijwilligers 105 60 63

w¡wtnk

Eereikte bewoners 2æ 300 255

vriJWlligers 10 15 18

West

Sfadsfragen

Eere¡Ke bewoners 100 ¿100 530

Vrijwill¡gers 6 14 1Í)
M¡dden

Kampetpoott

BereiKe bewoners 80 2W 250 275

Vrijwill¡gers 20 35 30 85

Noord

lloltenbroek
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Bereikte bewoners 200 300 290 1.100

Vr¡jwilligers 40 50 45 50

zutct

Bere¡lde bewoners 450 500 700 650

Vrijwilligers 50 120 115

Buurtbemiddeling

Goed getainde en ervaren vrijwilligers bemiddelden bij burenruzies. Onder hun begeleiding konden buren zelf

hun problemen oplossen en aßpraken maken die voor beide partijen acceptabel waren. Dit heeft een positief

effcct gehad op het woongenot en de gezondheid van mensen. Door deze preventieve aanpak was er minder

inzet nodig van politie en van woningbouwcorporaties. Uit een evaluatie bleek dat in 2015 een positief resultaat

bcroikt wcrd in bijna twce derde van do siü.¡atice die geschikt waren voor bemiddeling. '1000ó van de mensen was

bvrcdon over de onpartijdigheid van do vrijwilligc bcmiddolaer¡. En 88o/o beoordecldc de afepraken die tuccen

hon cn hun buron zijn gemaaK als voldoande of gocd.

Maatschappel¡jke effecten buurtbemiddeling

¡ Leefbare en veilige buurbn en wijken: doordat buren hun onenigheid bijleggen.

r Kansen worden benut: doordat buren zélf hun onenigheid oplossen, begeleid door buurtbemiddelaars

Buurtbemiddel¡ng

Jaren 2012 2013 2014 2015

Bereikte buren€ituaties 109 111 125 116

Vr¡jwillige buurtbem¡ddelaars 27 2A 30 30

Bezoel<vrouwen

De bezoekvrouwen begeleiden allochtone vrouwen en gezinnen die ondersteuning kunnen gebruiken in de

Nederlandse maatschappij. De problemen die de bezoekvrouwen in 2015 tegenkwamen waren vooral

taalproblemen, lichamelijke, relationele en emotionele problemen.

De bezochte vrouwen kwamen uit gezinnen waar in, naast culturele en aanpassingsproblemen, in verhouding

veel werkloosheid heerste en financiële problemen waren. Een groot aantal vrouwen verkeerde ook in een

sociaal isolement. ln veel buurten en wijken werden er bijeenkomsten voor deze groep georganiseerd, waar

vrouwen elkaar ontmoetten, informatie uitwisselden en elkaar hielpen. Hierbij ging het om structurele en

eenmalige bijeenkomsten waarbij ook het leren van de Nederlandse taal en normen waarden een plek had, maar

ook het ontwikkelen van sociale netwerken en delen en leren van elkaar belangrijke pijlers waren.

Maatschappel¡ike effecten bezoekvrouwen

Sterkere sociale samenhang in buurten en wijken: doordat sociaal isolement doorbroken wordt.

kansen worden benut: doordat de Nederlandse taal wordt geleerd, is men beter in staat te participeren.

Netwerken worden ontwikkeld en kennis en ervaringen gedeeld.

Door verbinding met de buitenwereld wordt de weg naar reguliere hulpverlening korter. Problemen worden

eerder preventief en indien mogelijk collectief opgepakt.

Oost 2012 2013 2014 2015

Bereikte vrouwen / gezinnen 72 74 35 65

a

a

a

a
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weat

Bereilde vrouwen / gezinnen 46 3E &1 52

M¡dden

Bere¡Ke vrouwen / gezinnen 2A 16 13 16

Noord

BereiKe vrouwen / gezinnen 181 163 131 145

Zuid

Bereilde vrouwen / gezinnen 45 51 60 75

2.3 Jongerencentra

De jongerencentra Rezet, LevelZ en Free2Move bieden jongeren laagdrempelige mogelijkheden om activiteiten

te organiseren, deze bij te wonen en om hun talenten te ontwikkelen. ln ieder jongerencentrum heeft de jongere

de mogelijkheid om zijn of haar eigen initiatief te ontplooien en om zichzelf te ontwikkelen. Elke centrum heeft een

eigen'gezicht'.

a. ReZet

Rezet heeft in 2015 fors ingezet op participatie. Jongeren konden in 2015 zelf een bijdrage leveren aan het

jongerencenfum, activiteiten organiseren, openingsmomenten beheren en vrijwilligerswerk doen. Naast de

kansen die dit de jongeren biedt, hebben we in Rezet ook de beperkingen gezien van helpen versus participeren.

De doelgroep van Rezet wil liever helpen dan participeren en vraagt om meer sturing en voorbeeldgedrag dan in

andere wijken. Hier passen we in 2016 ons aanbod op aan. Met jongeren gaan we gerichter op zoek naar hun

specifieke talenten en competenties.

Rezet heeft in 2015 jongeren gestimuleerd en ondersteund in hun maatschappelijke betrokkenheid. Jongeren

hebben vanuit Rezet in het nabij gelegen winkelcentrum prachtige acties georganiseerd voor Serious Request.

Er hebben 25 jongeren meegewerkt aan de verschillende activiteiten, die zij geheel zelfstandig hebben

voorbereid en uitgevoerd.

De focus lag naast participatie op het bereiken en betrekken van kwetsbare doelgroepen, zoals kwetsbare

meiden in Zuid. Voor hen zijn gerichte thema-avonden georganiseerd. Ook is er meer aandacht besteed aan

individuele tajecten voor kwetsbare jongeren. De directe samenwerking met het sociaal wijkteam was hierin van

meeruvaarde, meerdere jongeren hebben na dooruerwijzing vanuit het sociaal wijkteam een plek binnen ReZet

gevonden en worden door hetjongerenwerk ondersteund.

ln 2015 is Rezet niet alleen benut voor het jongerenwerk, maar is het ook een plek geweest waar

vrouwengroepen, Taaloefenwerkplaats, uitvoeringsteams etc. plaatsvinden. Op deze manier maken we efficiënt

gebruik van onze locaties in de wijk, maar verlagen we ook de drempel richting Rezet.

Het jongerenwerk is vanuit Rezet present geweest in de leeftvereld van jongeren, jongerenwerkers gaan

bijvoorbeeld mee naar intakegesprekken op school, zoeken de jongeren thuis op en gaan mee naar

sportverenigingen.

ln 2015 is contact gelegd met het Deltion Jongerenteam, om samen met het jongerenwerk van Travers Welzijn te

werken aan het voorkomen van schooluifual.

ReZet heeft ook ingezet op bewustwording van houding en gedrag en het aanleren van sociaal-maatschappelijke

competenties. Er zijn wekelijkse thema-avonden georganiseerd en er werd elke week gekookt door jongeren.

Hiermee leerden jongeren bijvoorbeeld keuzes maken, samenwerken, kritisch denken, met budget omgaan etc.
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Een voorbeeld:

De moeder van een ionge vrijwilliger (13 jaar) neemt contact met ons op omdat de jongen zijn school verzuimt.

Ook is er contact met de school van de jongere. De jongere is nog niet lang vrijwilliger bij ons en erg enthousiast-

We spreken met hem af dat als hij naar school gaat en daarverantwoordelijkheid neemt, hij de inkoop van de bar

mag gaan beheren en daarmee zelf leeft in te kopen. lets dat nieuw is voor het centrum. Daarmee laten we de

iongere direct zien hem serieus te nemen. Hij was tijdens het gesprek zichtbaar trots en neemt de

verantwoordelijkheid erg serieus. De jongere ¡s s¡ndsdlen naar school geweest.

b. LevelZ

Jongeren hebben diverse sociaal maatschappelijke competenties nodig om zowel nu als later te participeren in de

maatschappij. Voor veel jongeren gaat dit niet vanzelf. Problemen binnon het gezin of op school,

gedragsproblematiok of armocde kunncn ecn gezonde ontwikkcling in de weg staan. Jongerencentum Level Z

biedt deze jongercn de k¡nE om samon mot andere jonger€n te participeren in daþe ne wat hen aanspreeK.

Hierdoor ontwikkelen zij op hun eigen wijzc en niveau de competenties die zij nodig hebben. Zij krijgen hierbij

ondersteuning van de jongerenwerkers, maar ook van elkaar. Jongeren die daarnaast extra hulp nodig hebben,

worden ondersteund of begeleid naar overige instanties. Dit jaar zijn 40 jongeren ondersteund bij hun keuzes

m.b.t. scholing, werk, gezin, relaties, consequenties van "fout" gedrag of psychologische begeleiding

De explosieve groei van het aantal jongeren in Stadshagen zorgt voor een toenemende vraag van m.n.

risicojongeren naar vrijetijds- en participatiemogelijkheden . Level Z is momenteel één van de weinige plekken

waar deze jongeren kunnen participeren, waardoor de diversiteit van de bereiKe doelgroep onder druk staat. Het

gevaar bestaat dat risicojongeren elkaar uitsluiten en/of negatief versterken in ongewenst gedrag.

Jongerencentrum Level Z speelt in op deze ontwikkeling door:

- Verzelfstandiging van activiteiten. ln 2015 hebben 178 jongeren een actieve bijdrage geleverd aan 386

openingsmomenten. De zelfstandigheid van de vrijwilligers is tijdens de openingsmomenþn net als vorig jaar licht

gestegen. Jongeren bereiden de activiteiten grotendeels zelfstandig voor, nodigen andere jongeren of

organisatíes uit en coördineren de openingsmomenten.

- Samenwerking met instellingen in de wqk. Samen met diverse organisaties hebben vrijwilligers van Level Z

diverse activiteiten buiten het jongerencentrum georganiseerd, o.a. onderdelen van het Stadshagenfestival en het

Cultuurfestival, schrijven van maandelijks artikelen in hetwijkblad'de Vinexpress'en ondersteuning bij

organisatie en uitvoering van de Buitenspeeldag.

- lnspelen op de behoefte van een bredere doelgroep. Het aantal door jongeren georganiseerde activiteiten is in

2015 gestegen naar meer dan 150 activiteiten. Ook is de diversiteit in het aanbod toegenomen waardoor een

bredere doelgroep is bereikt.

Maatschappelijke effecten

Jongeren ontwikkelen diverse sociaal- maatschappelijke competenties.

Jongeren worden zich bewust van hun eigen verantwoordelijkheid en spreken andere jongeren aan op hun

gedrag (ook in de publieke ruimte). Vermindering van overlast en conflict.

Jongeren en volwassenen leren samenwerken.

Jongeren krijgen inzicht in de systeemwereld en ontwikkelen een zinvol sociaal netwerk.

a

a

a

a
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a

c. Free2Move (F2M)

F2M wil jongeren ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling. Hen bewust maken dat gedrag en leeßtijl van

invloed zijn op 'succesvolle' sociale en maatschappelijke participatie. ln F2M doen we dit door het inzetten van

activiteiten die gericht zijn op lifestyle en sport.

F2M wordt bezocht door jongeren die zich prettig voelen in een omgeving ven sport en bewegen, maar die geen

binding hebben met andere voorzieningen voor jongeren en zich goed voelen bij de sfeer en structuur binnen

F2M. Het zijn veelal jongeren die zoekende zijn en risico- of grensoverschrijdend gedrag vertonen.

De omgeving en werkwijze van F2M met daarin de zgn. cultuurdragers zijn voor hen een trigger om aan te

sluiten. Jongeren worden gestimuleerd om elkaar te helpen bij hun vragen en of problemen. Of het nu gaat om

inzet op onderhoud pand, ondersteuning bij het programma of ondersteuning bij werken op de compubr of op

school/wsrk. Ze gevcn elkaar steun en creërên vertrouwen. Hiermee ontwikkelen de jongeren een steun gevend

nctwork e n vertouwcn, dat is van invloed op hct ze lfueeld en perspectisf op sociaal en maatcchappelijk

participcre n.

De wcrkwijze is effectief en dat blijK uit verwijzingen van hulpverlening near F2M en de korte lijnen die er met

verschillende instellingen zijn. De resultaten laten zien dat een groot aantrl jongeren floreert in deze stuctuur en

zo stabiliteiten richting in hun leven vindt.

F2M heeft ook openingsmomenten alleen voor meisjes/vrouwen, hoewel zij ook komen en welkom zijn tijdens de

reguliere progremma's

F2M participeert in programma's als We Can Young, Make it, voert een programma onderdeel uit van Politiekids

en geeftweerbaarheid lessen aan basisscholen.

MaaÉschappelij ke effecten jongerencentra

Jongeren ontwikkelen een positief beeld van zich zelf en ontwikkelen een perspectief van zichzelf in de

samenleving

Jongeren worden zich bewust van hun eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheid en stimuleren andere

jongeren op positief gedrag

Jongeren leren samenwerken en elkaar te ondersteunen op de verschillende leefgebieden wat het

perspectief op sociale en maatschappelijke participatie vergroot.

Samenwerking met o.a. hulpverlening vermindert de druk op de hulpverlening en vergroot de eigen kracht en

het netwerk van de jongere.

a

a

Rezet 2012 2413 2014 2015

BereiKe jongeren 450 250 700 E00

Vrijwilligers 36 30 31 29

lndividuele interventies /
trajecten

51 ß

Werkeruaringsplaatsen 11 10

Level Z

Bereikte jongeren 720 890 750 600

Deelnemers 480 600 550 568

Vrijwilligers / participanten 145 233 200 178

lndividuele interventies /

trajecten

ß 54

Free to Move

Deelnemers 2û 150 200 700

Vr¡jwilligers / cultuurdragers 25 30 30 Æ
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ln eenmalige programma's 150

lndividuele interventies /
kajecten (voorkomen

schooluitval)

3 o

2.4 Preventienetwerken Jeugd en Gez¡n

De begeleiding van de Preventienetwerken Jeugd en Gezin vond - door de medewerkers van Travers Welzijn -

met ingang van 1 januari 2015 plaats vanuit de Sociale wijkteams. ln de zomer van 2015 bleek dat de begeleiding

van de Preventienetwerken Jeugd en Gezin vanuit de Sociale wijKeams slechts beperK van de grond kwam door

de start en grote taakbelasting van de Sociale wijkteams. ln alle wijken is uiteraard wcl inzet ge pleegd, maar

minder intensief dan in2O14. Er is voEl inzet gepleegd in de Breecamp in Stadshage n en in dc andere wijken is

ingezct op het uitbrciden van network¡n van oude rs, huiswcrkbegoleiding, boge lciding van gozinnon m.b.t.

opvocding en armoodeproblematiok ob. Met de toamleider van het sociale wijKeam Zuid, dc wijkmanagcr Zuid

van de gemeents Zwolle en een menager van Travers Welzijn is het initiatief genomen tot ccn Stedelijk Platform

Jeugd dat op 23 sepbmber 2O15 georganiseerd is. Het doel was om de signalen rondom de doelgroep jeugd

stedelijk te herkennen, om noodzakelijke interventies/acties vast te stellen en deze waar mogelijk op te starten.

Dit Stedelijke Platform heeft bt hernieuwde energie en input geleid om de begeleiding van Preventienetwerken

Jeugd en Gezin vanuit de sociale wijKeams þ intensiveren. Nu de sociale wijKeams meer hun plek en vorm

gevonden hebben zien we dat de inzet m.b.t. het pedagogisch buurtklimaat weer goed van de grond komt.

Maatschappelijk effect Preventiewerken Jeugd en Gez¡n

¡ Sterke pedagogische civil society: er wordt ingezet op een veilig opvoed- en opgroeiklimaat.

2.5 Kinderopvang Plus

Kinderopvang Plus biedt begeleiding op kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang en thuis.

Het doel is het stimuleren van de ontwikkeling van het kind, het versterken van de eigen kacht van ouders en het

uitbreiden van de vaardigheden van pedagogisch medewerkers.

De ambulant begeleiders van Kinderopvang plus gaven daarnaast in 2015 trainingen voor ouders 'omgaan met

lastig gedrag' en organiseerden ouderavonden over onder andere 'positief opvoeden'.

ln 2015 beûof ruim 50o/o van de opvoedingsondersteuning opvoedingsvragen die binnen het normale kader van

de opvoeding vallen. Deze vragen kwamen zowel van ouders als van pedagogisch medewerkers van

kinderdagverbltjven. Bij een kleine 30o/o ging het over 'opvoedingsspanning': de ouder heeft steun nodig om de

opvoeding positief vorm te geven. 2Oo/o betrof zwaardere problematiek. Zo nodig werd doorverwezen naar

hulpverleningsinstanties. Veel besproken thema's waren 'opvallend gedrag', 'aanpak van de opvoeding' en

'emotionele ontwikkeling'. De ambulant begeleiders hebben 47 trajecten uitgevoerd op 29 locaties.

Ouders hebben de waardering gewaardeerd met een gemiddelde van 9.5. Ze gaven aan dat er meer rust is thuis,

dat ze een andere kijk op de opvoeding gekregen hebben, dat ze hun kind gelukkiger hebben zien worden etc.

Voor meer informatie is er een uitgebreide evaluatie 2015 beschikbaar.

Maatschappelijk effect K¡nderopvang Plus

Kansen worden benut: kinderen krijgen betere opvoeding en begeleiding met ondersteuning van

Kinderopvang Plus.

a
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Kinderopvang Plus 20'12 2013 2014 2015

Aantal begeleidingen van kinderen, hun

ouders en pedagogisch medewerkers

56 61 66 47*

' Er liepen mindertraiecten vanuit 2014 door. Ook zijn er in 2015 minder aanmetdingen geweest. Erworden stedel¡jk de

vruchten geplukt van de ondercteuning van K¡nderopvang plus. De pedagogisch medewerke¡s hebben in de toop derjaren
nieuwe handvatten en inzichten gekrcgen waarmee ze kinderen beter en langer zetf kunnen begeteiden. Daamaast zijn er nu

hbo'ers op de VVE-speelzalen. De gezinnen/ kinde¡en die uiteindetijk we! worden aangernetd, hebbøn vaker dan in het verleden

meervoudige of zware prcblematiek. De prestatieafspraak is 42 kindercn/tnjecten op jaarbasis-

2.6 WE Taal& Gozin

Medewcrksrs van het team 'Taal & Gczin' bicden in samsnwerking met de pouterepeelzalen cn basisscholon dc
groepsprogn¡mma's WE Thuis Peubrs en WE Thuis Kleuters aan.

Ook biedon de WE-medewerkers 'stap' programma's aan:

t lnstapje, voor 1 -2 jarigen, dat is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de inÞractie tussen ouder,

meestal de moeder en kind.

o Opstapje, voor 2-4 jarigen, waar het kind spelenderwijs kennis en vaardigheden voor de basisschool

verwerft, naast aandacht voor de interactie tussen ouder en kind.

r Opsfap, voor 4€ jarigen, dat gericht is op het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen, het bevorderen

van een actieve leerhouding en het bevorderen van de ouder-kind interactie.

Sinds september 2Q15 is het þam Taal & gezin wijþericht gaan werken. We hebben hierbij de stadsdelen

aangehouden waermee de sociale wijkteams werken. We werKen met 5 stadsdelen en 6 contact"nedewerkers.

De contacû¡edewerkers begaven zich meer in de wijk, sloten vaker aan bij de wijkteams van Travers Welzijn en

hadden kortere lijnen met samenwerkingspartrers in de wijk. Dit maakte ons werk meer zichtbaar en we sloten

beter aan bij onze doelgroep. Positieve ervaringen waren: het samen bieden van bijeenkomsten met en in de

wijkbibliotheek, gebruik maken van ruimtes in de wijk, lijnen met scholen in de wijk, actievere samenwerking met

wijkverpleegkundigen en aan kunnen sluiten bij activiteiten in de wijk zoals de voorleesdagen.

Het team Taal & gezin werke nauw samen met pedagogisch medewerkers van Doomijn. Onze doelgroep bevindt

zich in de WE-speelzalen van Doomijn. Samen met een pedagogisch medewerker werd het programma WE
Thuis uitgevoerd op de locaties. Daarnaast hebben zij gezinnen voor de Stap -programmâ's geworven.

Voor meer informatie is er een uitgebreide evaluatie 2015 beschikbaar.

Maatschappelijk effect WE Taal & Gezin

Het effect van de aangeboden programma's is dat kinderen zich beter zijn gaan concentreren, dat hun

woordenschat vergroot is en dat de motoriek is verbeterd. Ook blijK dat moeders zich bewuster zijn

geworden van de ontwikkeling van hun kind, hun invloed daarop en dat zij het fijn vinden om ervaringen te

delen en opvoedtips te krijgen.

a

WE Taal en gez¡n 2012 2013 2014 2015

U¡tgevoercle programma's 213 79 zoE WE Thuis: 156

Stap programma's: 102

tsere¡kte gezinnen 213 76 185 258

Vrijwilligers 4 7 5
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2.7 Ondersteuning en begeleiding van raden

a. Zwolse Gehandicapten Raad

ln 2015 heeft de Zwolse Gehandicapten Raad (ZGR) zich omgevormd naar de naar de Stichting Toegankelijk

Zwolle en heeft haar doelgroep verbreed. De Stichting Toegankelijk Zwolle richt zich op een optimale

toegankelijkheid voor alle Zwolse burgers. Er blijft hierbij speciale aandacht voor mensen met een beperking en

chronisch zieken. De stichting werd ook in 2015 ondersteund door een beleidssecretaris vanuit Travers Welzijn.

De adviestaken spitsten zich in 2015 toe op onder andere de volgende onderwerpen: beleidsadvies richting de

gemeente Zwolle over toegankelijkheid van openbare ruimte in het algemeen, toegankelijkheid van individuele

openbare gebouwen en toegankelijkheid b¡ herinrichting verkeerspleinen en groenaanleg.

Op 'l 1 januari is de Nota Toegankelijke Openbare Ruimte vastgesteld in de Raad. De ZGR/STZ is hierbij vanaf

het begin inhoudelijk betrokkcn geweest.

Werþroep Bcrci kbaar Tocgenkelijk en B ruikbaar.

De BTB bestaat uit 10 mensen die tot de kerngroep behoren en die iedere twee maanden vergaderen met de

stadsergonome van de gemeente. Deze groep mensen wordt aangevuld met ervaringsdeskundigen die zich op

een taak specialiseren en specialisten die de BTB ondersteunen op het gebied van specifieke kennis t.a.v.

bouwtekeningen en bouwbesluit.

Selectie van onderwerpen waar de BTBgroep zich mee bezig heeft gehouden:

-Scootmobiel toegankelijkheid Fundatie, Toegankelijkheid onûnoetingscentrum het Anker, Herontwerp

Meppelerstraatweg & kuising Hanekamp, Toegankelijkheid Broerenkwartier en Meerminnenplein, Advies

betreffende nieuwe liftvoorziening in de Statenzaal, Gezonde Stad: Samenwerking met Groene Loper Zwolle,

over hoe in groenonderhoud ook rekening kan worden gehouden met allergieën etc.

De ZGR neemt behalve haar eigen werkgroep ook deel aan e{erne raden en overleggen. De structurele

overleggen zijn die met de onderstaande partijen:

- WMO adviesraad

- Vervoersraad

- Mobiliteitsraad

- lederin

Maabchappelijk effect

. Realisatie normalisatie en inclusie van mensen mêt een beperking zodat openbare ruimtes zo toegankelijk

en bruikbaar mogelijk worden.

b. Jongerenraad

De Jongerenraad Zwolle (JRZ) geeft jongeren invloed het gemeentelijke jeugdbeleid door gemeentelijke

afdelingen en instellingen in Zwolle te adviseren over de manier waarop zij jongeren bij de realisatie en de

uitvoering van hun beleid kunnen laten participeren. De Jongerenraad geeftgevraagd en ongevraagd advies aan

het college van Burgemeester en Wethouders.

De Jongerenraad wordt ondersteund door een beleidssecretaris vanuit Travers Welzijn.

Begin 201 5 heeft Zwolle de Jong Lokaal Bokaal gewonnen; de nationale prijs voor de gemeente met het meest

positieve jeugdbeleid! De jury prees de gemeente Zwolle onder meer vanwege het feit dat het jongeren actief

betrekt bij de overgang van onder meer de Jeugdzorg van het Rijk naar de gemeente.

De speerpunten van de Jongerenraad zijn o.a. verbeteren van de besluitvorming rondom de jeugdagenda en het

verbeteren van jongerenparticipatie op scholen door het ondersteunen van leerlingen en stL¡dentenraden.

n
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Het niveau van de Jongerenraad en het aantal gegeven adviezen st¡gt. ln 20'l 5 heeft de JRZ 1 I
participatieadviezen gegeven. De adviezen van de JRZ zijn voor de organisaties die de jongerenraad consulteren

erg waardevol en worden vaak overgenomen. Daarnaast heeft de raad bijgedragen aan 39 congressen en

bijeenkomsten. Steeds meer organisaties vragen om advies, waardoor de werkdruk beneemt. De grote uitdaging

blijft om zowel op organisatie- als op uitvoerend niveau jongeren strucfureel invloed te geven.

Maatschappelij k effect J on gerenraad

r Beleid en uitvoering worden beter op jongeren afgestemd

r Jongeren raken meer bij de samenleving betrokken

r Jongeren leren sociaal maatschappelijke compebnties

¡ Jongcren ontwikkelen democratisch besef

¡ Jonge ren ontdekken hun mogelijkheden op politioke invlood en het gcvsn van richting

c. Cliëntenraad Wet Soclale Werkvoorziening (WSW)

ln 2015 is intensief contact geweest tussen het Algemeen Bestuur van de GR Wezo en de Cliëntenraad WSW

over liquidatie van de GR Wezo. De Cliëntenraad heeft in dit kader de rechten en belangen van de mensen met

een SW indicatie behartigd.

De Cliëntenraad WSW is per 14 december 2015 opgeheven. Andere Raden zoals de Participatieraad van Zwolle

nemen haar taken waar. Twee leden van de Cliëntenraad WSW zijn afgevaardigd naar de Participatieraad. Zij

hebben de afgelopen periode deelgenomen aan de vergaderingen van deze Raad. Tevens is I lid afgevaardigd

naar de adviesraad van de gemeente Zwartewaterland.

Maatschappelij k effect Cliëntenraad WSW

r ondersteunen van kwetsbare mensen

2.8 Wijkaccommodaties

a. Wijkcentra

Wijkcentrum Holtenbroek

Door de komst van de sociale wijkteams in hetWijkcentrum Holtenbroek in 20'15 wordt het wijkcentrum nog meer

dan het al was een verbinding- en ontnoetingspunt In de wijk. Dit heeft een positieve invloed op de sfeer en het

gebruik van het wijkcentrum.

De openingsuren zijn flink verhoogd. Ook neemt de vraag naar verhuur buiten de reguliere openingsmomenten

toe. Er wordt daarom steeds vaker de mogelijkheid aangeboden om ruimtes te huren in eigen beheer. Hier wordt

goed gebruik van gemaakt.

Door toename van de bezoekers is de werkdruk op het relatief kleine team behoorlijk toegenomen. Ook het

werken metvrijwilligers en stagiairs kosttijd en energie. Daarom is besloten hetteam uitte breiden meteen extra

medewerker in het beheer en schoonmaak. Deze nieuwe medewerker sfoomt door uit de activeringspool.
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Wijkcentrum de Vl asakke¡s

De bezoekersaantallen in het wijkcentrum de Vlasakkers blijven achter bij de verwachtingen. Dit o.a. door

beperKe verhuur mogelijkheden. Pauropus heeft de zaal twee keer per week gehuurd als open inloop, als

onderdeel van hun participatie opdracht. Dit zorgt voor extra activiteiten.

ln 2015 is er toch w€er overgegaan op professionele ondersteuning van het beheer, voor 12 uur per week.

Zelfbestuur is te hoog gegrepên in de lB, gedeeld beheer werkt beter. Dit heeft een positief effect op het centrum

en op de vrijwilligers. De Vlasakkers blijft door grootte, indeling en ligging lastig in gebruik door derden in

combinatie met andere buurtgerichte activibiten.

Wijkcentrum Eigen Huis

Het Wjkcentrum Eigen Huis wordt tijdens de open inloop, de koffieochtenden en de wekelijkse bingo goed

bezocht door wijkbowoncrc. De sociale wijkteams maken op mcerdoro mom.nton gebruik v¡n de multifunctionele

ruimbs in het wijkcontrum.

Het gebruik van het Buurt Restaurant wisselt sterk . Het restaurant wordt gerund door vrijwilligers en stegiairs

waarbij het beheer ondersteunt. Het behouden van de kwaliþit met inzet van vrijwilligers blijft een lastige opgave.

De jongerenruimte is in de afgelopen periode door jongeren en een paar ouderen volledig gerestaureerd

waardoor deze ruimte nu ook multifunctioneel is en dus ook als vergaderruimte verhuurd kan worden.

Maatschappelijk effect wij kcentra

Sterkere sociale samenhang in buurbn en wijken, doordat mensen elkaar ontmoeten in de wijkcentra.

Kansen worden benut, vaardigheden en competenties bewoners(stage, participatie plekken) worden

ontwikkeld en ingezet.

Afstand tussen hulpverlening en bewoners worden kleiner door gezamenlijk gebruik van de centra.

b. Wijkboerderijen en buurtwe¡den

De wijkboerderijen sloten zich in 2015 steeds meer aan bij stedelijke Natuur en Milieu Educatie (N ME) initiatieven

en ontwikkelingen. Ookwerkenwe samen metstedelijke natuuren milieu organisatiesgrooten klein. Een grote

diversiteit aan mensen gebruikt de wijkboerderijen; van geinteresseerden in vogels, bijen en bloemen tot mensen

die zich bezig houden met duurzaamheid, milieu en stadslandbouw. Travers Welzijn heeft de visie dat iedereen

moet kunnen aansluiten om zo mensên en natuur en milieu elkaarte verbinden. Hierin is speciale aandachtvoor

de participatie van kwetsbare mensen. De werkmethode 'JlJ+lK=WIJ' is hierbij het uitgangspunt. Er worden

mensen op basis van interesse met elkaar verbonden en niet op basis van problemen of beperkingen. Het effect

is dat wij mensen zien groeien en nieuwe en onverwachte verbindingen tussen mensen zien ontstaan.

a

Wijkcentra 2012 20't3 2014 2015

Wijkcentrum Holtenbroek

Bezoekers 65.000 75.000 E7.000 glt.000

Vrijwilligers I 7 12

Wijkcentrum De Vlæakkers

Bezoekers 7.700 8.000 7.100 8.400

vnjw¡lligers 2 3 5

Wijkcentrum Ons eigen Huis

Eezoekers 7.000 7.5(x) 9.3(x) 11.750

Vrijwilligers 14 15 17 17
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De boerderijen hebben samen uitvoering gegeven aan NME-activiteiten voor basisscholen. Op alle boerderijen

z¡jn er open dagen georganiseerd en zijn er lente-, zomer- en winterfeesten gehouden. Ook zijn er bijzondere

natuur- en milieu gerelateerde activiteiten georganiseerd zoals bijvoorbeeld het 'Bijenlint', stuin- en stoere

buitenspeeldagen,'Schaapscheerdersfeest', etc.

Eemhoeve

De Eemhoeve is dit jaar gestart met participatietrajecten. Ook is de verbinding met de omliggende wijken Aa-

landen en Holtenbroek geïntensiveerd. Samen met de bewoners worden er plannen gemaakt en uitgevoerd.

Voorbeelden zijn o.a. het'Doepad', de 'Hondenspeelweide' en de 'stadsland- en tuinbouw'.

De bewoners hebben zich gegroepeerd in verschillende vrijwilligersgroepen. Zij worden ondersteund door de

coördinator en werken samen met cliënten van Frion, waarmee van oudsher een samenwerking is.

ln de vruchtbare perioden wordtde opbrengstvan de akkers verkocht, hetgeen weer nieuwe gezichten naar de

wijkboerderij brengt.

Tussendoor worden NME programma's en activiteiten uitgevoerd met basisscholen en wijkbewoners jong en oud.

ln 2015 zijn er plannen gemaakt om de Eemhoeve uit te breiden met een nieuw gebouw. De gebruikers en de

mensen uit de wijk zijn meegenomen in de planvorming. Zij denken verder mee in de realisatie van de plannen.

Bij de bouw wordt gekeken in hoeverre zelfwerkzaamheid en inzet van mensen in participatietajecten mogelijk is.

Kooienberg

De samenwerking met de stadstuinders is beëindigd. Er is een nieuwe groep bewoners voor in de plaats

gekomen die samen met de coördinator programma's ontwikkelt voor boerderij-werkzaamheden (dierverzorging,

onderhoud gebouwen en weiden, uitvoeren tuin programma). Hierin is er samenwerking met de RIBW.

Ook hier is er diversiteit in het programma: o.a. tuinieren en dierverzorging maar ook ponyrijden en avontuurlijk

kunnen spelen. De samenwerking met de RIBW is gecontinueerd en er is ruimte voor verschillende

participatietrajecten. De boerderij wordt intensief gebruikt door gezinnen uit de buurt én door de Buiten-BSO. Ook

basisscholen bezoeken de wijkboerderij Klooienberg voor NME-activiteiten.

Schellerhoeve

De Schellerhoeve heeft veel soorten gebruikers en onderhoudt samenwerkingsrelaties met verschillende

organisaties. De doorontwikkeling en gebruiksmogelijkheden van de boerderij zijn besproken metde gebruikers

van de boerderij. De daar besproken ideeën en initiatieven leiden toteen nog grotere diversiteitin aanbod en

participanten en tot heldere kaders bij wat wel en wat niet kan. Er zijn veel verschillende groeperingen met

verschillende ideeën over bewerken van het groen of houden van dieren. Het schuurt soms, maar het geeft ook

veel creativiteit. ln 2015 is ook begonnen met het zelf bewerken van het land met inzet van bewoners en

machines. Zo willen we zelf een deel van het voer(hooi) verzorgen maar ook de kwaliteit van de weiden

verbeteren en stadsland- en tr¡inbouw realiseren.

Nieuw dit jaar was dat er acht jongeren op de boerderij zijn geplaatst om dat zij taakstraffen moesten uitvoeren.

Deze hebben zij met succes uitgevoerd. Daarnaast zijn de banden met de groene Welle aangetrokken.

Leerlingen gaan praktijklessen dierverzorging doen en meedenken over het verweiden van dieren en dier

diversiteit. Dat geeft extra mogelijkheden voor het programma en aanbod van de Schellerhoeve (o.a. NME,

bewoners participatie en diversiteit).

Buurtweìden

Er zijn 12 buurtweiden, die worden ondersteund door de consulent buurtweiden. De consulent zorgt voor een

goede onderlinge samenwerking, uitwisseling van kennis en ervaring en voor mogelijkheden om dieren onderling
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te ruilen om zo de dierdiversiteit te stimuleren.

ln 2015 is de verbinding tussen de buurtweiden en de NME-activiteiten opgestart. Zo namen de buurtweiden deel

aan de activiteit'het bloemenlint'. NME-activiteiten organiseren op de buurtweiden blijkt lastig te zijn, vanwege de

beperKe inzetbaarheid van de vrijwilligers op de buurtweiden.

Er zijn er initiatieven gestart om BSO's en scholen die dicht bij buurtweiden staan, te betekken bij activiteiten. ln

twee buurtweiden gaan cliënten van RIBW aan de slag, ondersteund door een begeleider. ln \Mndesheim wordt

de naastgelegen zorgboerderij verbonden aan de buurtweide.

Maatschappelijke effecten wijkboerderijen en buurtweiden

Sterkere sociale samenhang in buurten en wijken, doordatmensen elkaarontmoeten, werken en leren op de

wijkboerderijen.

Groene recrcatieplckkcn ontstaan, waar stad en natuur samenkomen.

Stijging van bewoners op paÉicipatieladder, doordat boerderijen worden ¡ngêzôt als participatie ontwikkeling

en participatie plek.

Verbinding van mensen op basis van interesse, beperking is geen of minder een issue.

Kansen worden benut, kennis, competenties en vaardigheden van bewoners op gebied van natuur en milieu

worden vergroot)

c. Doe-het-zelfgarage

De Doe-het-zelfuarage heeft een belangrijke functie voor mensen die hun auto niet bij de reguliere autobedrijven

onder kunnen brengen voor onderhoud of reparatie en die ook geen andere faciliteit hebben om aan de auto te

sleutelen. Het zorgt er voor dat ook deze mensen met weinig financiële middelen mobiel kunnen blijven. De Doe-

het-zelfgarage biedt een beschutte werkplek met een brug, gereedschap en deskundige ondersteuning. De

beheerder ziet er op toe dat er op milieuvriendelijke wijze wordt gewerK. Binnen de Doe-het-zelfgarage helpen

mensen elkaar en wisselen ze kennis en vaardigheden uit. Vaak wordt er door meerdere mensen aan één auto

gesleuteld. De garage faciliteerde in 2015 tien activerings- en participatie plekken. De Doe-het-zelfgarage

organiseert ook workshops en tainingen voor jongens en meisjes rond onderhoud voor 'fietsen en brommers. De

verbinding met de wijkwerkers van Travers zorgt voor zowel ondersteuning in de trajecten als in de opzet en

uitvoering van trainingen en workshops.

Maats c ha ppelij ke effe cten Doe-het-zelfga ra ge

r Mensen met een kleine beurs blijven mobiel (soms essentieel voor werk).

¡ Mensen ondersteunen en helpen elkaar, competenties worden ingezet en verbindingen gemaaK.

a

a

a

a

Wijkboerderijen 2012 2013 2014 2015

Schellerhoeve

Bezoekers ¿15.356 45.889 42.706 36.300

Vrijwilligers 50 60 69 59

Kloo¡enberg

Bezoekers 18.898 32.æ5 38.948 2A.41A

Vrijwilligers 23 16 35 33

Eemhoeve

Bezoekers 25.O90 24.742 31.970 21.O40

Vrijwilligers 15 20 19 31
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Eloe.lìet¿elfgarage 2012 2013 20,14 2015

Gesleuteld: aantal auto's 700 895 530 645

Bezoekers 1.4æ 2.500 1.800 2.000

Trajecten activering 5 10

a Openbare ruimte en milieu worden niet ontsierd en veronûeinigd door reparatie en onderhoud aan auto's en

illegaal dumpen van b.v. olie, accu's en banden.

zan,nensen, en mensen geven gem. per

2.9 Erede School

Travors Welzijn coÖrdineerdo in 2015 acht brcdo Echolen. Dc subsidio voor deze coördin¡tic stopt na het

schooljaar 2015-2016.

Een aantal brede scholen hebbon zich actief aangesloten bij de wijkgerichtc aanpakken van sociale partners om

zo een bijdrage te leveren aan het verbeþren van de sociale leefomgeving van kinderen. Thema's die spelen zijn

bijvoorbeeld pesten, sociale media en sociale weerbaarheid. Zo kon het zijn dat pesQedrag zich niet beperKe tot

de school, waardoor een bredere aanpak nodig was om dit gedrag te signaleren en aan te pakken.

ln Zwolle-Zuid is vanuit het Kinderplatform en Stadskids een kindervragenlijst ontwikkeld en verspreid op de

brede scholen. Ðeze maakte een aantal - zoals bovenstaande - thema's zichtbaar, waardoor de samenwerkende

partners gericht aan de slag konden gaan met het vinden en uitvoeren van oplossingen.

Maatschappel¡jke effecten brede school

¡ Sterkere sociale samenhang in buurbn en wijken, doordat de leefomgeving van kinderen verbeterd wordt.

o Sterkere pedagogische civil society door wijkgerichte aanpak.

o Kansen worden benut, door kinderen te begeleiden bij het ontwikkelen van competenties.

2.10 Overig Welzijn
Futclub

Travers begeleidde in samenwerking met Frion tot eind 2015 de Futclub. De Futclub organiseert activiteiten voor

oudere mensen met een verstandelijke beperking. Het doel hiervan is het voorkomen van vereenzaming en

isolement van deze ouderen, die (gedeeltelijk) geen dagbesteding of werk meer hebben. Daarnaast inzetten op

talentontwikkeling en vergroten van het sociale netwerk van ouderen met een verstandelijke beperking.

Met ingang van 2016 is de samenwerking met Frion gestopt. Frion gaf aan dat de deelnemers van de Futclub

over onvoldoende competenties zouden beschikken om een bredere diversiteit aan deelnemers aan te kunnen.

Dit hield in dat de toegevoegde waarde van Travers Welzijn onduidelijk was. Frion is immers de deskundige ten

aanzien van deze groep mensen.

Maatschappelij k effect Futclu b

r Vergroten van de leefwereld: deelnemers komen buiten de deur, ontmoeten andere mensen in wijkcentra,

komen op een andere plek dan alleen de woonvoorziening.
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Bevorderen participatie: Ouderen met een beperking doen mee en maken onderdeel uitvan de

maatschappij.

Het vaste dagritme van ouderen herstellen of behouden door vaste acüviteiten op dezelfde tijd , plaats en

met vaste begeleiders. Hetgeen vooral voor ouderen die achteruit gaan of leiden aan autisme hun

functioneren positief beïnvloedt.

Taalcoaches

Travers Welzijn koppelt iemand die de Nederlandse taal niet goed machtig is aan een vrijwillige taalcoach. Het

koppel werK aan de Nederlandse taal en praat over praKische zaken in de Nederlandse samenleving. Travers

Welzijn bcgeleidt de vrijwillige taalcoaches. De vrijwillige taalcoaches zijn erg bevlogen en handelen vanuit

kansen en mogelijkhcden. Opvallend is een grob bestroom van vrijwilligers, cind 2015, die taalcoach willen

wordon.

Op het gebied van halcoaching werd in 2015 samengewerK met Vluchtelingenwerk, Humanitas en Gilde

Samenspraak. Er vond kennisuitwisseling plaats en men maakte gebruik van elkaars expertise.

Er is samenwerking met de sociale wijkteams. Daarnaast was er een verbinding met de participatietrajecten in

Holtenbroek. 75 procent van de deelnemers binnen de participatiepilot (allochbon/autochtoon) had een probleem

met de Nederlandse taal.

Op 18 juni 2015 heeft er een stedelijk vertelmoment plaatsgevonden over taal en participatie voor professionals,

bewoners en vrijwilligers Hierbij waren ruim 40 mensen aanwezig.

Er is in 2015 geïnvesteerd in de verbinding met Taal voor het Leven, Taalpunt, aanpak laaggeletterdheid en de

taalstimuleringsprogramma's van Travers Welzijn in de verschillende wijken. Zo werd o.a. gebruik gemaakt van

de training van het Taalpunt. Begin 2016 worden er verdere afspraken gemaakt over de samenwerking.

Maatschappelij k effect Taalcoaches

¡ Verschillende deelnemers zijn met ondersteuning ven een taalcoach vrijwilligerswerk gaan doen, bezoeken

meer activiteiten, komen vaker buiten de deur.

¡ De zelfredzaamheid van deelnemers is vergroot door ondersteuning van de taalcoach, mensen maken bv.

zelf een afspraak met de huisarts, doen zelf de boodschappen, hebben leren fietsen etc.

Taaloelenwerkplaats

ln de Taaloefenwerkplaatsen oefenen deelnemers onder begeleiding van een vrijwilliger in de Nederlandse taal.

De vrijwilligers worden begeleid door Travers Welzijn. De werkplaatsen worden vooral bezocht door allochtone

vrouwen, die ondersteuning kunnen gebruiken bij de Nederlandse taal en bij het versterken hun sociale netwerk.

ln 2015 werd een nieuwe lesmethode ingevoerd. Deze methode wordt gewaardeerd, omdat hij het accent legt op

het praten met elkaar.

Maats cha ppelij ke effecten Taal oefenwerk plaats en

¡ Sterke sociale samenhang in buurten en wijken: vrouwen leren elkaar beter kennen.

Taalcoaches

Jaren 2012 2013 2014 2015

Deelnemers 15 21 .E 29

Vrijwilligers 15 24 5t 31

%

Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden \t/



Taaloefenwerkplaats

Jaren 2013 2014 2015

Noord

Deelnemers 30 35 u
Vrijwilligers 5 6 5

Midden

Deelnemers 13 15 15

Vrijwilligers 5 5 5

Zuid

Deelnemers 10 12 12

Vrijwilligers 3 2 3

Stijging van bewoners op participatieladder: vrouwen leren beter Nederlands, waardoor ze beter kunnen

participeren in de maabchappij.

aan

School's Cool

Een vrijwillige thuismentor van School's Cool Zwolle helpt jongeren met het maken van een goede start op de

middelbare school. De mentor komt eens in de week thuis en helpt bij het organiseren van hu¡swerk, indelen van

tijd, bijhouden van de agenda, stimuleren van lezen en bij eventuele problemen waar een leerling tegenaan loopt.

De thuismentoren worden begeleid door Travers Welzijn.

Vooralsnog gaan alle leerlingen die vanaf september 2015 begeleid worden over naar de tweede klas. Eén

jongere die al in groep I werd ondersteund, kan mede door deze ondersteuning doorstromen naar een hoger

niveau binnen het voortgezet onderwijs.

Bij concrete zorgsignalen wordt overleg gepleegd met het Sociale wijkteam. De lijnen zijn inmiddels kort en de

samenwerking verloopt goed.

School's cool is een 'evidenced based' op preventie gericht mentorprogramma. De kracht van School's cool

Zwolle is een combinatie van diverse factoren:

Persoonlijk contact voor langere tijd (exclusieve aandacht voor de jongere);

De start op zeer jonge leeftijd;

De sterke ouderbetrokkenheid door het wekelijkse huisbezoek bij kind en school;

De vrijwillige mentor als rolmodel;

De focus op kansen en mogelijkheden in plaats van problemen;

Maatwerk, door te werken met een pool van vrijwilligers kunnen juiste matches tussen jongere en

vrijwillige mentor worden gemaakt

Relatie met welzijnswerk, hierdoor zijn er meer ingangen binnen een gezin. Daarnaast wordt ingezet op

de omgeving en het sociaal steunnetwerk rondom de jongere en het gezin en deelname van de jongere

in de wijk, buurt, stad (meedoen).

Juist het werken met vrijwillige thuismentoren geeft School's cool een laagdrempelig karaKer. De mentor is er

voor de leerling om te helpen met schoolwerk en de leerling sociaal sterker te maken zodat er een goede start is

in de brugklas. Ouders zijn en blijven verantwoordelijkvoor de opvoeding van hun kind.
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Maatschappelijk effect School's Cool

¡ Succesvol doorlopen van de brugklas, behouden van het schoolniveau en soms behalen van een hoger

schoolniveau.

¡ Voorkomen van schooluitval door jongeren gemotiveerd te houden voor school.

Mentoren bieden in sommige situaties ondersteuning/begeleiding tijdens cruciale momenten/sifuaties van

leerlingen, zoals bijvoorbeeld ontstane complexe thuissituaties, conflicten ü,¡ssen school en ouders. De

vrijwillige thuismentoren weten door hun inzet de leerlingen gemotiveerd en op school te houden. Ook

betrekken zij het sociale netwerk rondom de jongere bij het schoolwerk.

r Vergroten van de ouderbetrokkenheid.

Uit de gesprekken en ondersteuning van de vrijwillige mentoren blijK dat de ouder(s) gedurende de

ondersteuning van School's cool meer betrokken raken bij de schooleiû.¡atie en -resultaten van hun kind

(bijvoorbceld: uiteindelijk toch ouderavond bezoe ken).

¡ Vermindcron van zwaardere zorg.

ln 2015 was er in een tweetal sitt¡aties nauwe samenwerking met het Sociale wijKcam. Door signalering van

de vrijwillige thuismentoren werd contact gelegd met medewerkers van het Sociale wijKeam.

tüake it!

Met individuele Make it! trajecten worden jongeren die voortijdig school verlaten in de leeftijd van 16-23 jaar

ondersteund om weer naar school te gaan en een diploma te halen. Maar ook om op een andere manier hun

leven actief vorm b geven, bijvoorbeeld door werkervaring op te doen, dagbesteding te vinden of stage Þ lopen.

Centraal staat het bewustmaken van het eigen handelen en het nemen van verantwoordelijkheden. En het stellen

van korte termijn doelen om uiteindelijk op lange termijn er beter van te worden.

Vanuit Make it! wordt ook geïnvesteerd in een blijvend vangnet voor deze jongeren in samenwerking met lopende

en bestaande initiatieven en organisaties die zich voor deze doelgroep inzetten.

Er wordt binnen Make it! nauw samengewerK met het RMC Gemeente Zwolle, ROC 's Deltion en Landstede,

Trias Jeugdhulp, 1O0O-jongerenplan, Frion, ZwolleDoet! en de sociale wijkteams.

Voorbeeld:

De gemeente Zwolle zoekt samenwerking met Make it! voor een jongerc die op de VrcegÍijdig Schoolverlaten

Liist staat. De jongerenwerker en de jongerenadviseurvan de gemeente zoeken de jongere samen thuis op. Er
wordt kennisgemaakt. De jongerenwerker zoekt de jongere vervolgens regelmatig op en bouwt een band met

haar op. Er bliiken problemen met huisvestiging en met de frnanciën te zijn. Ook kan de jongere geen percpectief

kiigen op wat ze wil voor de toekomst. De jongerenwerker ondersteunt haar bij het maken van een plan. ln

overleg met de jongere wordt begeleid wonen ingezet. Zo ontstaat er meer rusí

lnmiddels gaat de jongere weer naar school en start ze met haar stage. Doordat er binnen Make it! iemand

langdurig met haar heeft kunnen meelopen, is voorkomen dat er nog meer financiéle prcblemen zijn ontstaan en

dat de iongere op straat is komen te staan. Doordat er ovenicht kwam, heeft zij goede keuzes kunnen maken. Ze

is vanuit de positie geen school, geen diploma en geen werk in beweging gekomen en aan haar toekomst gaan

werken.

School's Cool

Jaren 2011-2012 2012-2013 201U2014 201+2015

Deelnemers 11 19 16 20

Vrijwill¡gers 11 19 16 20
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Toegevoegde waarde van Make it! in relatie tot aanbod in de stad

' Laagdrempelige benadering, veilig en aansluiten bij de leefwereld en -omgeving van de jongeren (geen

hulpverlening). Kijken naar kansen en mogelijkheden. Voor jongeren die al veel hulpverlening hebben

(gehad), is Make it! de verbinding naar andere (veelal positieve) mogelijkheden, dagbesteding, sport,

vrijwilligerswerk etc.

' Geen verplichtend karaker, maar niet vrijblijvend. Jongeren maken zelf de keus ondersteuning te willen,

hierdoor zijn ze meer gemotiveerd.

' Door de samenwerking/verbinding tussen Make itl fiongerenwerk) en onderwijs, hulpverlening, bedrijven

bijvoorbeeld co creatie Deltion, RMC, leerplicht, Trias Jeugdhulp en Travers Welzijn) komt er meer oog

en begrip voor de leefwereld van de jongere. Het opent og6n en denkwijzen.

' Binnen Make it! is er tijd en ruimte om jongeren langdurig te ondersteunen in de eigen leefcmgeving

outeachond).

Maatschappelijke effecten Make-it!

r Kansenworden benut, perspectiefwordtvergroot.

r Stijging van jongeren op participatieladder.

r Succesvol doorlopen van schoolcarrière (of weer Þrug naar school), vinden van work of zinvolle

dagbesteding.

r Voorkomen schooluifual door vroeg-signalering. Faciliteren van het excelleren van þngeren.
r Voorkomen van verder afglijden in hulpverlening (problemen rondom schulden, verslaving, huisvesting,

gezondheid) door aan þ sluiten bij kansen en mogelijkheden en positief stimuleren.

r Door vroeg signalering zorg en hulp inzett€n, zodat zwaardere en meer zorg op langcrc termijn voorkomen

wordt.

van op een half van

voorgaande jaren.

Fakkelteit

ln de Fakkelteit ontmoeten jongeren elkaar die als gedeelde interesse hip-hop muziek hebbon. Jongeren hebben

geleerd om zelf muziek te maken en hebben tijdens dit proces allerlei competenties en vaardigheden ontwikkeld.

Denk hierbij aan het omzetten van emoties/ervaringen in persoonlijke verhalen, het presenbren van zichzelf,

contact maken, nadenken en werken aan PR materiaal en planningen. Daarnaast zijn de meer ervaren jongeren

betrokken in het geven van workshops, zo hebben ze geleerd om de zelfopgedane kennis door te geven aan

andere jongeren. Zowel in aantal bereikte jongeren, als in de diversiteit van de bezoekers was te zien dat deze

positieve culturele stimulans in Zwolle zijn weg heeft gevonden. De verbinding tussen verschillende jeugdgroepen

afkomstig uit verschillende wijken was hier een duidelijk voorbeeld van.

De toestroom blijft groeien, doordat de uitstroom kleiner is dan de aanstroom groeit dus het aantal unieke

aangesloten jongeren per week. De gemiddelde leeftijd was vrij stabiel, de nuance ligt in de verjonging. De

afkomst van de jongeren was zeer divers (o.a. Nederlands, Antilliaans, Marokkaans, Pools en Turks).

Make it!

Jaren 2012-2013 201¡--2014 201+2015 2015-1016

Begeleiden van jongeren naar

staÉkwalificatie

6 38 38 23

Begeleiden van jongeren naar

stage/werkervar¡ng etc.

31 62 100 35

æ
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Tijdens het proces wordt ingezet op het versterken van de sociale en maatschappelijke competenties. Daar waar

nodig werd samengewerK met onder andere Make it!. En er waren diverse contacten en samenwerkingen met

hulpverleningsinstanties, scholen en culturele partijen.

Maatschappelij ke effecten Fakkelteit

r Kansen worden benut: jongeren ontwikkelen zich in de richting van hun interesse.

¡ Ondersteuning van kwetsbare mensen: daar waar jongeren ondersteuning nodig hebben, krijgen zij deze

Zwolle Actiel: activering dak- en thuislozen

Travers Welzijn maaK onderdeel uit van het consortium Zwolle Actief dat de activering van dak- en thuislozen

uitvoed. Naast het aanpakken van de problemen van dak- en thuislozen wordt vooral de sociale en

maatschappelijke participatie bevorderd.

De aanpak is zo succesvol en effectief dat diverse organisaties uit het hele land zijn komen kijken. Movisie gaat

het project volgen en de methodiek beschrijven. Zwolle Actief komt met een eigen verantwoording.

Maa0schappelijke effecten Zwolle Actief

¡ Samenhangende aanpak op activering en participatie en beperkende leefgcbieden.

o De actieve benadering zorgt er voor dat alle dak- en thuislozen verbonden zijn met een activeringscoach

¡ Dak- en thuislozen worden weer verbonden met de Zwolse samenleving.

r Door inzet op normalisatie wordt er een nieuw perspectief geboden aan de dak- en thuislozen.

Buurtsportcoaches

ln november2Ol4is gestartmethetprogramma Sporten Bewegen in de buurt. Op basisvan hetuifuoeringsplan,

dat is opgesteld in de driehoek SportService Zwolle, Travers Welzijn en WIJZ, zijn een vijfhl buurtsportcoaches

aangesteld die taken hebben gekregen binnen de fucuswijken Dieze en Holtenbroek. Onder functionele

aansturing van Sportservice stimuleerden buurtsportcoaches buurtbewoners om een gezonde en actieve

levensstijl aan te nemen. Zij legden de verbinding tussen welzijn, sportverenigingen en zorgorganisaties in de

buurt. Twee mooie voorbeelden zijn het programma Beweeg Mee en Tafeltennis voor senioren. De

buurtsportcoaches hebben in samenwerking met een fysiotherapiepraKijk uitbehandelde patiënten met

seniorenleeftijd een sport- en beweegaanbod aangeboden. Gedurende een tienwekelijks programma zijn deze

senioren in aanraking gekomen met structurele sport- en beweegactiviteiten. Na affoop van dit programma heeft

er een overdracht plaatsgevonden naar het aanbod van sportverenigingen op sporfpark Marslanden. Eenzelfde

vorm is het tafeltennisproject voor senioren in samenwerking met tafeltennisvereniging TT Zwolle. Hierbij is geen

koppeling met een eerstelijnszorgaanbieder, maar is er via rechtstreekse benadering van de doelgroep een nieuw

seniorenaanbod gestart bij de tafeltennisvere nig ing.

Op welzijnsvlak is opgemerkt dat de buurtsportcoach vanuit Travers Welzijn een verbindende schakel is tussen

specifieke doelgroepen en het sport- en beweegaanbod dat gerealiseerd kan worden op wijkniveau. Travers

Fakkelteit

Jaren n.v.t. 2013 2014 2015

Bereikte jongeren 68 70 80

Waaryan jongeren met

hulpvragen

32 & 60

vriJWll¡gers 10
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Welzijn wordt hierbij specifiek bevraagd op haar kennis en bereik van de doelgroep, terwijl SportService Zwolle in

staat is om eên sport- en beweegaanbod te organiseren voor de specifieke doelgroepen.

De complete evaluatie Sport en Bewegen in de buurt 2015 is door SportService Zwolle opgestuurd naar de

gemeente Zwolle.

Maats cha ppelij ke effecten bu urts portcoaches

r gezonde leefstijl: mensen gaan bewegen en leren beter op hun voeding te letten

r sterke sociale samenhang: mensen komen uit hun sociale isolement

LEFF

LEFF onderstcunt gezinnen met kinderen die zwaarder zijn dan gezond is. Zij kegen een traject van 10 weken

aangebodcn, mct praktischc tips over voeding en gcdft¡g. De kinderen bewegen in dit programm¡ twcc keer per

week. Door doze combinatie kunnen gezinnen een gczondere leefstijl ímplemenþren.

Het programma sloot ook in 2015 goed aan bij de dee lncmers. Ouders gingen elkaar gedurendc hot traject

steeds mecr ondersteunen. Hierdoor werd de band onderling krachtiger en werd er ook meer opcnheid gegeven

over de thuissituaties. Het beweeggedeelte was f;avoriet bij de kinderen. Lekker bewegen op een ongedwongen

manier. Voor de ouders waren de gedragsbijeenkomsþn interessantcr.

De samenwerking met de vrijwilliger en SportService Zwolle verliep gocd. Er was een goede communicatie

waardoor de bijeenkomsten goed werden uitgevoerd.

Maatschappelijk effect LEFF

r Gezonde leefstijl: ouders en kinderen gaan bewegen en leren bcwuEþr en beter op hun voeding te letten.

LEFF

Jaren n.v.t. n.v.t 2014 2015

Aantal deelnemende gezinnen 6 b

vrijwilliger 1

Partlct ptie u itkeringsgerechtigden

ln samenwerking met de sociale wijkteams begeleidden buud- en opbouwwerkers in 2015, 70 mensen met een

uitkering naar participatie. Het participeren houdt in: meedoen aan een georganiseerde activiteit of het uitvoeren

van vrijwilligerswerk.

De medewerkers van de sociale wijKeams schatten in of de bewoner gebaat is bij activering vanuit netwerken in

de buurþn en wijken. Hierin tekken zijvaak samen op met buurt- en opbouwwerkers. Deze laatsten gaan in dit

kader regelmatig mee op huisbezoek en voeren zelf ook 'keukentafelgesprekken' over mogelijke participatie.

Als een bewoner gebaat is bij een participatieplek in de buurt zoeken buurt- en opbouwwerkers actief naar een

plek die past bij de kwaliteiten en ambitie van de betreffende bewoner. Zij werken hierin samen met

buurtverenigingên, gemeenschapskringen, ZwolleDoet!, bewonersinitiatieven, stichtingen, buurtnetwerken etc.

Als de participatie gerealiseerd is, houden buurt- en opbouwwerkers een oogje in hetzeil, om te zorgen datde
participatie een succes wordt.

Maatschappelijke effecten part¡cipatie uitkeringsgerechtigden

¡ Sterke sociale samenhang in buurten en wijken: door het bevorderen van sociale netwerken van mensen met

een uitkering.
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a Stijging van bewoners op participatieladder: door het meedoen aan georganiseerde activiteiten of het

uifuoeren van vrijwilligerswerk.

Voorzieni ngen Jeu gd S tadshagen

Stadshagen ontwikkelt zich snel tot de meest kinderrijke wijk van Zwolle. Travers ondersteunt hier kinderen en

jongeren bij het ontwikkelen en organiseren van activiteiten die aansluiten bij hun belevingswereld én bij de wijk.

Er wordt ingezet op het met elkaar in contact brengen van jongeren, op basis van interesses en betokkenheid.

Ook wordt de betrokkenheid bij en invloed van jongeren op de sociaal maatschappelijke structuur van de wijk

vergroot. Organisaties zoals sport- en wijkverenigingen en kerken worden ondersteund op het gebied van

ontwikkelen jongerenparticipatie.

De op participatie gerichÞ aanpak in Stadshagen gebeurde in samenwerking met kinderen, jongeren, volwassen

bcwoners, het socialo wijKeam en anderc organisaties. De aanpak heeft de naam '5000&Co' gekrege n. Binnen

5000&Co zijn naast Travers Welzijn en SportService Zwolle 13 organisaties en verenigingen actief. Door middel

van bijeenkomsten, enquêtes en trainingen lcren de volwassen vrijwilligers hoe zij jongcren kunnen laten

participeren.

Voorbeeld: Door de inzet van extra jeugd- en jongerenwerk worden voor jongeren van 10 tlm 14 jaar in

samenwerking met kinderen, jongeren en andere organisaties verschillende eenmalige en structurele activiteiten

opgezet als Politiekids Stadshagen(zie ook kinderwerk) en NieuwZkidz; een mediaplatform voor en door de jeugd

van Stadshagen. ln het project leren jongeren hun mening te uiten en creëren hiermee invloed en zeggenschap in
de richting en ontwikkeling van hun wijk.

Maaßchappelij ke effecten voorz¡eningen jeu gd Stadshagen

Sterke sociale samenhang: kinderen en jongeren gaan op basis van interesse samen activiþiten in de wijk

ontplooien.

Kansen worden benut: kinderen en jongeren ontwikkelen hun competenties en invloed.

Meer jongeren voelen zich positief verbonden met de wijk.

Meer jongeren zijn actief in verenigingen, organisaties en activiteiþn in stadshagen.

Meer verenigingen, organisaties en activiteiten weten hoe ze goed kunnen aansluiten bij de wensen en

ideeën van jongeren en kunnen daar zelfstandig invulling aan geven.

Door betere communicatie toename van verantwoordelijkheidsbesef bij jongeren en volwassenen en de

ruimte voor invloed en participatie voor jongeren blijft ervaren overlast van jeugdgroepen onder het stedelijk
gemiddelde.

a

a

a

a
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3. lnhoudelijk verslag Doomijn Peuterspeelzalen Zwolle

De fnanciële en maatschappelijke basis voor Doomijn is door de overname van Speelwerk Kinderopvang en de

peuterspeelzalen uit Meppel in2O14 verder verstevigd. Door de groei in schaal daalt de overhead binnen de

gemeente Zwolle. ln 2015 is het peuterspeelzaalwerk in de gemeenten Dalßen en Nunspeet overgeheveld naar

Stichting Doomijn Peuterspeelzalen, binnen Stichting Travers Welzijn is vanaf 2015 alleen het

peuterspeelzaalwerk binnen de gemeente Zwolle gepositioneerd.

3.1 Marktposit¡e peuterspeelzaalwerken externe ontw¡kkelingen
De sifuatie rond de kinderopvangmarK liet ook in 2015 een lichte verbetering zien. De werkloosheid nam af en de

koopkracht steeg. Er is landelijk een licht herstel op de markt van de kinderopvang. Binnen de noordelijke

provincies blijft wel sprake van ontgroening en vergrijzing en daardoor is er in de regionale gebieden niet of

nauwelijks herstel zichtbaar.

Regio Zwolle had in de voorgaande jaren aanzienlijk minder last van vraaguitval dan de gemeenten in het

Noorden; hier zorgden zowel de positieve ontwikkeling van de arbeidsmarkt als de gunstige demografische

omstandigheden voor een meer stabiele markt voor kinderopvang. Juist het versterkte financiële bewustzijn van

veel ouders leidde erbe dat, zeker in het Noorden, het peuterspeelzaalwerk in toenemende mate als betaalbaar

alternatief voor kinderopvang werd gezien.

Om de markt beter in beeld te krijgen zijn de managers van Doomijn in 2015 verder gegaan met een

marktverkenning voor hun eigen regio. Vanuit marketingplannen wordt gericht de markt benaderd. Op die manier

zijn ziiin staat de klantbehoeften en marktomstandigheden goed te leren kennen en effectief op deze

ontwikkelingen te kunnen inspelen. Hieronder beschrijven wij de ontwikkelingen van de peuterspeelzaal (PSZ) in

de wijken binnen de gemeente Zwolle.

3.2 Ontwikkelingen van peuterspeelzaalwerk in de wijk
Aa-landen

PSZ Riinlaan is onderdeel van IKC de Werkschuit, dat in maart 2015 formeel van start gegaan is. Er vindt een

warme overdracht naar school plaats voor wat betreft de Werkschuit. Bij peuters, die naar andere scholen in de

wijk gaan vindt eveneens een warme overdracht plaats. Opvallend: de toename van gezinnen met sociaal

emotionele problemen.

PSZ Beulakerwiede is gevestigd in Brede School de Wieden. De medewerkers nemen deel aan het brede school

overleg ( 0-6 jarigen) en aan de warme overdracht voor zorgkinderen naar alle scholen.

PSZ Gouwe is een WE-locatie gevestigd aan de andere kant van de A-28. De medewerkers nemen deel aan

0-6 jarigen overleg met de scholen in de wijk.

Assendorp

PSZ Enkstraat heeft een redelijk stabiele bezetting. De samenwerking met de brede school, de Jenapleinschool

is incidenteel. Er is ambitie om meer samen te werken. Er is samenwerking met externe paftners maar geen

deelname aan een preventienetwerk want deze bestaat in deze vorm niet meer.
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Pierik

PSZ Geraniumstraat in de wijk Pierik is een WE-locatie. Er zijn veeftien WE-kinderen en daarnaast zeven

zorgkinderen zonder WE-indicatie. Vaak is er sprake van taal/spraakproblematiek in combinatie met sociaal-

emotionele problematiek. Er is een goede samenwerking met OBS het Veldboeket. Het 0-6 jarigen overleg vindt

regelmatig plaats. KDV Fresiastraat is ook geintegreerd in deze samenwerkingsvorm. Er is collegiale consultatie

met de leerkrachten van groep 1-2 van OBS Het Veldboeket.

Berkum

PSZ Campherbeeklaan heeft geen bijzonderheden. De bezetting is stabiel

D¡ezerpoort

PSZ Vlasakkers heeft een hoog percentage WE-kinderen (90% heeft een WE-indicatie). Er zijn ook kinderen

met zowel taalachterstand als met sociaal-emotionele problematiek. We zetten op deze locatie structureel extra

personeel in om kinderen meteen lage score extra te kunnen begeleiden. De locatie heeftvolle groepen ondanks

de uitbreiding meteen dagdeel.

PSZ Beukenstraat heeft een hoog percentage WE-kinderen. Er komen veel kinderen met taal/spraak problemen

en sociaalemotionele problematiek. De indruk is dat niet alle kinderen uit de wijk naar de peuterspeelzaal gaan.

lnmiddels is de coördinator van de Brede School in samenwerking met de peuterspeelzaal en de basisschool De

Springplank een onderzoek gestart om te bepalen welke kinderen we missen en wat de ootzaak daa¡van is.

Holtenbroek

PSZ Bachlaan 20 is gevestigd in wijkcentrum Holtenbroek. De lijnen naar faal & gezin en het sociaal wijkteam

(SWT) zijn kort. De medewerkers nemen deel aan 0-6 jarigen overleg. Het loslaten van de vaste dagdeellocaties

mede als gevolg van het samenvoegen van drie speelzalen naar twee in 2O14 bracht extra onrust met zich.

PSZ Bachlaan 158 Deze locatie is gevestigd in Openbare basisschool de Toonladder, die de intentie heefteen

IKC te worden. Medewerkers nemen deel aan 06 jarigen overleg.

KDV Bachlaan Het KDV aan de Bachlaan is een WE-locatie. ln juli 2015 is deze locatie opgegaan in KDV

Obrechtstraat, waarbij er een eigen WE-groep met gekwalificeerde medewerkers is blijven bestaan. Er is

samenwerking met de Toonladder, als IKC in oprichting.

Kamperpoort

PSZ Mussenhaqe is de enige peuterspeelzaal die niet onder de Wet Kinderopvang valt omdat deze locatie geen

direct aangrenzende speelplaats heeft. Er zit nu een kleine staat tussen. Wel geeft de GGD een goedkeurende

rapportage waarin staat dat wij aan de regels voldoen en onder de Wet kinderopvang vallen.

Er komen veel zorgkinderen en WE-peuters. Bij veel kinderen is sprake van taallspraakproblematiek ook in

combinatie met sociaal- emoüonele problematiek. Er bestaat een nauwe samenwerking met kinderopvang Plus,

lcare, MËE en het audiologisch centrum.

Stadshagen

PSZ Sterrenkroos is een WE-locatie en biedt zeven dagdelen waarvan twee verlengde dagdelen met een

eetgroep. De verhouding WE en regulier is1:2. Er zijn geen bijzondere signaleringen.

PSZ Muurmeesterstraat biedt vier dagdelen met WE in basisschool De Krullevaar (OOZ). De locatie wordt door

lcare (wijkverpleging) vaak aanbevolen vanwege de goede samenwerking tussen lcare en

peuterspeelzaalleidsters. De verhouding WE en regulier is 1:1 . Er zijn geen bijzondere signaleringen. Met school

u
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is een 0€ jarigenoverleg en er is doorgaande leerlijn in thema's en activiteiten. Er is een goed contact met de

kleuterleerkrachten en de lB-er.

Westenholte

PSZ Korianderolein valt op vanwege de achterstandsproblematiek. Veel kinderen ouder dan 3 jaar zijn nog niet

zindelijk, zelfs niet als ze naar de basisschool gaan. Jeugdzorg constateert dat kinderen die eigenlijk naar de

WE-speelzaal zouden moeten niet naar de WE PSZ in Stadshagen gaan, omdat ouders dit te ver vinden. Het

verdient onderzoek of de PSZ Korianderplein toch ook WE-dagdelen zou moeten bieden.

PSZ Wildwalstaat hierbij zijn geen bijzonderheden.

Windesheim

PSZ Geert Grooteweq is een kleine locatie in de dorpskern van Windesheim. De bezetting wisselt, maar lijkt op

dit moment weer iets aan te trekken. Vanuit de gedachte van het behouden van voorzieningen in het dorp is

behoud van deze peuterspeelzaal wenselijk.

Wipstrik

PSZ Jacob Catsstraat heeft geen bijzonderheden. Wel is er een lange wachüijst omdat ouders bewust kiezen

voor een reguliere peuterspeelzaal.

Zwolle-Zuid

De peuterspeelzalen in Zuid ziqn vol en er is maar zeer beperkt plek voor nieuwe peuters. Er is een wachüijst voor

WE-kinderen. Er is behoefte aan duidelijkheid over het maximum aantal te plaatsen WE-kinderen per

groep/locatie. De plekken voor kinderen met een sociaal medische indicaüe (SMl) zijn beperkt terwijl er in

toenemende mate kinderen binnenkomen voor wie meer dan gemiddelde zorg nodig is. Op alle locaties is sprake

van warme overdracht naar de basisschool van in ieder geval alle 'zorg' kinderen. Op locatie Staatssecretarislaan

is sprake van warme overdracht bij ieder kind dat binnen het IKC doorstroomt. Alle locaties (-behalve

Schellerpark) nemen deel aan het doorgaande-overleg met de samenwerkende basisscholen.

PSZ Staatssecretarislaan Van de zestien kinderen per groep zijn er tien kinderen van allochtone, hoofdzakelijk

Aziatische, afkomst. Hiervan zijn drie kinderen doorverwezen naar logopedie.

De locatie is inmiddels zeven dagdelen geopend. Er is veel verloop in de groepen omdat ouders willen

doorschuiven naar ochtenddagdelen. Dit heeft negatieve gevolgen voor het pedagogisch klimaat en bemoeilijkt

een stabiele opbouwvan de groep. Er komen nog steeds relatief veel kinderen metsociale, medische of

taalproblematiek. Deze locatie vangt veel kinderen op uit postcode gebied 8014 (oranje gebied/ zorgwijk).

Regelmatig zijn dit ook kinderen die niet op WE-locatie Munterkamp kunnen worden opgevangen. De verwachte

doorstroom naar samenwerkingspartner IKC de lJsselhof stagneert (600/o.)

PSZ Tichelmeesterlaan kent een toename van de zorgvraag en meer vragen op taalgebied. Medewerkers geven

aan regelmatig te maken te hebben met ingrijpende sociaal-medische problematiek. De kinderen gaan vaak naar

de Marshol maar ook naar andere basisscholen in Zuid.

PSZ Schellerpark Ouders kiezen voor deze locatie vanwege de unieke huisvesting in Wijkboerderij de

Schellerhoeve. De locatie is vol en er is regelmatig een wachtlijst. Kinderen waaieren vanuit deze locatie uit over

alle basisscholen in Zwolle-Zuid. Er is hierdoor geen sprake meer van een specifìeke samenwerking met een

basisschool.
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PSZ Munterkamo was tot voor kort de enige WE-speelzaal in Zwolle-Zuid. Ouders laten peuters soms pas met 3

jaar komen vanwege de voor hen hoge kosten. Er is een toenamê van taalachterstand. Regelmatig worden

kinderen naar logopedie doorverwezen. Naast het aantal WE-kinderen is er een toename van kinderen die

eigenlijk een SM|-plek zouden moeten krijgen. De samenwerking met hulpverlening is goed. Het blijkt dat ouders

van niet WE-kinderen hun kind liever op locatie Tichelmeesterlaan of Staatssecretarislaan laten plaatsen omdat

er "te veel" WE-kinderen in de groep zitten. Hierdoor dreigt de locatie een 'zwarte' locatie te gaan worden.

De locatie is zes dagdelen geopend, maar dat is niet genoeg. Een groot deel van de WE-kinderen kan bij het

bereiken van 3-jarige leeftijd niet op de gewenste/vereiste vier dagdelen starten.

PSZ Zalmkolk Bij de uitvoering van de activiteiten blijkt dat in Zwolle-Zuid extra WE-aanbod noodzakelijk is. Om

die reden is in de subsidieaanvraag 2A16 voorgesteld om op de van Walsumlaan te starten met WE-activiteiten.

Uiteindolijk bleek het geschiKer om het peuterspeelzaalwerk uit te voeren op de Zalmkolk.

3.3 WE Thuisl

Het team Taal & gezin van Travers Welzijn is in oktober 2014 gestart mct 5 groepen WE Thuis in samenwerking

met 9 peuterspeelzalen. Deze groepen werden in juni 201 5 afgerond. Er hebben 47 gezinnen deelgenomen.

Bij de evaluaties kwam naar voren dat:

. Kinderen zich beter zijn gaan concêntreren

¡ De woordenschat vergroot is

. De motoriekverbeterd is

. De moeders zich bewuster zijn van de ontwikkeling van hun kind en hier gerichter mee aan de slag gaan

r De moeders het fijn vinden ervaringen te delen en tips te krijgen

¡ De moeders zicht krijgen op het aanbod op de locatie

ln september 2015 zijn er door het team Taal & gezin 5 nieuwe groepen gestart in samenwerking met 9

peuterspeelzalen. Er zijn 56 gezinnen die deelnemen.

r þTE Thuis i" 
"en 

gezinsgericht we-programms voor ouders met kinderen tussen de 3 en 6 jaar die meedoen aøn een we-

ptogramma op een lcindercenlrur4 peuterspeelzaal, voorschool of in groep I en 2. WE Thuis is erop gericht de ontu,ikkeling

van kinderen met (aagopgeleide) ouders te stirmtleren daor een onderwijsondzrsteunend gezinsklimøat te bevorderen. ßij
ieder thema wordt een ouderbijeenkontst georganiseerd door het leam Taal & gezin in sotnenwerking met de pedagogische

mede'n,erkers van de locatie. Door IrïE Ihuis voeren ouders tlruis øctiviteiten uit met htm peuter/ kleuter die øansluilen bij
programma's voor voor- en vroegschoolse educatie.

Beukenstraat 1 en 2 4 3

Geraniumstraat en de Vlasakkers 1'l 7

Obrechtstraat 7 Doorgestroomd naar andere groepen
i.v.m. sluiten locatie

De Gouwe en Sterrenkoos 13 6

Bachlaan I en 2 12 6
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Beukenstraat en de Vlasakkers 9

Munterkamp en Geraniumstraat 18

Sterrenkroos en Muurmeesterstraat I
Bachlaan 20 7

Bachlaan 158 en de Gouwe 11

3.4 Resultaten

a. Capacitelt on bezetting

ln ondorstaande tabsl is het aant¡l kindpleatrcn en de bezetting opgenomon:

Het aantal kindplaatsen is door het vergroten van het kindaantal per groep (van 1 4 naar 1 6 kinderen)

begenomen met 124 kindplaatsen, daarnaast zijn er nog 56 extra kindplaatsen bþokomen door het openen van

extra dagdelen. Het bezettingspercentage is door het ve rgroten van de capaciteit gedaald, per saldo hebben er in

2015 echter fors meer kinderen gebruik gemaaK van de peubrspeelzalen dan in 2A14.

Voor de tabel capaciÞit per locatie, zie volgende pagina

Kirdptaatsen 1.044 EõE 679

Gemiddelde bezetüng 90,8% 98,5% 92,7"/o
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PSZ Bachlaan 158 æ I
PSZ Bachlaan 20 72 o

PSZ Beukensttaat et I
PSZ BeulakeMiede & 5

PSZ Geraniumstraat 56 7

PSZ Gouwe 56 7

PSZ Munterkamp ß 6

PSZ Mussenhage 32 4

PSZ Muurmeesterstraat 32 4

PSZ Sterrenkroos 56 7

PSZ Vlasakkers & 5

PSZZalmkolk (staÉ in 2016) 0 0

PSZ Campherbeel{aan 32 4

PSZ Enkstfaat N 5

PSZ Geeft Grooteweg E 2

PSZ Jacob Catsstraat 56 5

PSZ Kor¡anderplein ¡18 6

PSZ Rünlaan ß 6

PSZ Schellerpark 72 o

PSZ Sportlaan N 7

PSZ Staatssecretar¡slaan 56 7

PSZ Tichelmeesterlaan Q 5

PSZ W¡ldwalstraat ß 6

M

m@

m
ry

ffi m

m

ffi

ln onderstaande tabel is de capaciteit per locatie opgenomen

b. Opleidingen en tra¡n¡ngen

ln 2015 z[n een groot aantal trainingen u¡tgevoerd

Samenwerking senior en mbo' er

De reorganisatie binnen de peuterspeelzaal heeft met zich meegebracht, dat er naast een mbo pedagogisch

medewerker ook een senior medewerker op elke W- groep werkzaam is. Deze nieuwe vorm van samenwerken

is begeleid door een intensieve training samenwerking met senior en mbo- er. Deze is na de zomeryakantie

afgesloten.

Opbre ngstgericht we rke n

De taining opbrengstgericht werken voor WE is eind 2015 gestart voor alle WE- medewerkers die deze nog

niet hebben gevolgd.

I nspi ratie b iie enko msten

Er zijn eind 2015 een aantal inspiratie bijeenkomsten geweest specifiek voor WE-medewerkers, georganiseerd

door de lJsselgroep.
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Omgaan met sociaal emotionele problematiek

De lJsselgroep heeft de speciale training omgaan met sociaal emotionele problematiek verzorgd voor alle

peuterspeelzaal medewerkers. Dit naar aanleiding van de toenemende groei van kinderen met deze

problematiek.

Piramide training

Alle nieuwe medewerkers in de peuterspeelzaal hebben de training piramide gevolgd

Travers Academie

Binnen Travers is de Travers Academie opgestart. De academie omvat een trainingsaanbod op zowel collectief,

groeps- als individueel niveau. Doomijn gaat daarbij uit van de kracht van de medewerkers.

c. Conclusie

Het peuterspeelzaalwerk binnen de gemeente Zwolle is conform de subsidievoorwaarden uitgevoerd. Bij de

uitvoering van de activiteiten blijkt datin Zwolle-Zuid extra WE-aanbod noodzakelijk is. Om die reden is in de

subsidieaanvraag 2016 voorgesteld om op de van Walsumlaan te sterten met WE-activiteiten.

Verder blijkt dat in de groepen van 16 peuters met WE-indicatie en vaak ook SMl-indicatie, de pedagogisch

medewerkers zwaar belast worden. ln 2016 wordt daarom ingezet op extra inzet van pedagogisch medewerkers

op deze groepen binnen de peuterspeelzalen. Dit biedtde mogelijkheid om meer kinderen individuele aandachtte

bieden en het kwaliteitsniveau te behouden.

3.5 Organisatie

Voor Doomijn was 2015 een jaar waarin werd toegewerK naar een meer klant- en resultaatgerichte

bedrijfsvoering. Niet alleen hetwelzijn van kinderen en medewerkers, maar juist ook die klantgerichtheid en de

financiële resultaten als basis voor een gezonde bedrijßvoering kregen aandacht. Resultaatgericht sí¡ren werd

onderdeel van het dagelijkse takenpakket van de managers van Doomijn.

a. Klantadv¡es

Ook in het afgelopen jaar werd er veel aandacht besteed aan klantfocus: dichterbij de klant staan door te

ontzorgen en persoonlijke aandacht voor de wensen en verwachtingen van de klant. Het voor de klant mogelijk

maken om werk en de zorg voor het gezin te combineren is het uitgangspunt en van daaruit resultaatgericht

werken. De persoonlijke verbinding met de (potentiêle) klant maakt het verschil.

b. Management

ln 2015 is verder gewerK aan sterke teams die worden aangestuurd door managers met een tamelijk grote span

of control. Er staat een team van tien managers met oog voor resultaten, kwaliteit en klanten en met

vaardigheden op het gebied van HRM en ondernemerschap. Met name de korte lijnen en de ontwikkeling om

verantwoordelijkheden lager in de organisatie neer te leggen wierpen hun vruchten af. Door een aantal

operationele verantwoordelijkheden bij de locaties te leggen is toegewerK naar een groei in verantwoordelijkheid

en functievolwassenheid van het personeel.
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c. Marketing en Communicatie

Ondanks het feit dat het team marketing en communicatie te kampen had met personele problemen is de lijn van

een sterk Doomijn label verder doorgezet. Het fucebookbeleid is geïmplementeerd en managers z¡jn ondersteund

in het maken van marketingplannen die gerichte marketing in eigen wijk of regio ondersteunen.

d. Mijn Doomijn

Een van de lCT-ambities van Doomijn is de opzet van een eigen klantporkal op de website. De eerste aanzet

van deze zogenaamde "mijn-doomijn" omgeving is gestart in 2O12. Door diverse technische onvolkomenheden bij

de softwareleverancier van het kind-plansysteem is het beoogde klantenpodaal in 2014 echter opnieuw niet van

de grond gekomen. Om die reden heeft Doomijn ervoor gekozen om vanaf 2015 de focus te richten op een

bestaande app die het voor klanten mogelijk moet maken rechtstreeks in woord en beeld te kunnen

communiceren met de eigen opvanglocatie van het kind. De app is beschikbaar in een desktopvariant op de

website en in een mobiele app-versie. De app is eind 2015 geïntoduceerd en door klanten en medewerkers

positief ontvangen.

Veel energie is gestoken in het project samenvoegen bedrijven. De bedrijfsvoering van de verschillende

stichtingen zijn samengevoegd en hiermee is een grote slag gemaakt in efficiency en dienstverlening naar

klanten.

e. Pedagogisch Beleid

ln 2015 is het pedagogisch beleid herijK. Het beleid, gebaseerd op de vier pedagogische doelen van Rixt

Walraven, is inhoudelijk niet veranderd maar er is gekozen voor een meer toegankelijke wijze van communiceren

naar klanten en medewerkers. De werkplannen op de locaties zijn volgens de laatste wijzigingen aangepast en

het competentieprofiel van de pedagogisch medewerkers is aangevuld met competenties gebaseerd op de vier

doelen van RixtWalraven. Hetpedagogisch beleid is nadrukkelijkerverbonden aan hetkwaliteitsbeleid en het

HRD beleid.

De locaties van Villa Petit Paradis werken volgens de pedagogische visie die bekend staat onder de naam van

Reggio Emilia. Omdat de pedagogische visie van Reggio Emilia in combinatie met het VPP-label sterk met elkaar

verbonden zijn is het pedagogische beleid van VPP ongewijzigd doorgezet.

f. Cliëntenraad en oudercommissies

De centale cl¡ëntenraad bestaat aan het einde van 2015 uit negen leden. Zes leden maken gebruik van opvang

in Zwolle en drie leden maken gebruik van opvang buiten Zwolle. De doelgroepen BSO, KDV en PSZ worden in

de CCR veñegenwoordigd. ln het laatste kwartaal is een zoeKocht naar nieuwe leden gestart waarbij een meer

evenredige verdeling tussen Zwolle en de andere gebieden het streven was. ln 2016 starten drie nieuwe leden

waarvan twee vanaf de locaties van Villa Petit Paradis.

ln 2015 vergaderde de Cliëntenraad in elk kwartaal éénmaal met de directie. Zij gaven (een positief) advies over

het nieuwe klachtreglement en zowel in maart als in september werd (een positief advies) uiþebracht over de

diensten en tarieven. Vaste onderdelen van de vergadering zijn de vraaguitval/kind bezetting, de wettelijke

wijzigingen en de politieke ontwikkelingen. De CCR volgde onder andere de ontwikkelingen van de app

"mijndoomijn'en zij spraken over het facebookbeleid dat later leidde tot het beleid rondom social media.

Æ
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S. Tips, opmerkingen en klachten

Doomijn hecht veel waarde aan feedback van klanten. Om die reden worden klanten proactief gevraagd om hun

tips, ideeên, maar ook hun ongenoegen aan ons kenbaar te maken. Dat kan onder andere gedaan worden door

middel van een opmerkingsformulier. Alle opmerkingsformulieren die bij Doomijn in 2015 zijn binnengekomen zijn

door de verantwoordelijken inhoudelijk behandeld. Waar noodzakelijk is nieuw beleid gemaakt of is bestaand

beleid herzien. Drie klachten werden in de lijn niet naar tevredenheid opgelost en zijn voorgelegd aan de directie.

Twee daarvan leidden tot een melding bij de klachtencommissie WMK (Welzijn, Maatschappelijke Dienstverlening

en Kinderopvang). De klachtencommissie stelde de "klagers" in het gelijk. Het advies wat Doomijn van de

klachtencommissie onfuing was al voor het indienen van de klacht uitgevoerd, waardoor het advies niet leidde tot

extra acties.

h. Kwaliteitsbeleid

ln het najaar van 2015 is gestart met een complete evaluatie en herindeling van het handboek van Doomijn. Een

project dat een jaar in beslag gaat nemen.

De evaluatie van de handboekstukken verloopt volgens vier fases.

1. ln de eerste fase is gekozen voor de onderdelen die van essentieel belang zijn om de fosieke en

emotionele veiligheid op de locaties te handhaven en te blijven voldoen aan de wettelijke eisen.

2. ln de tweede fase richten we ons op klanttevredenheid, het omgaan met klachten en het evalueren en

bijstellen van documenten waar de klant mee te maken krijgt.

3. ln de derde fase evalueren we de overige beleidsstukken en processen binnen de organisatie

4. ln fase vier is aandacht voor de herindeling van het handboek en eventuele afstemming van het

handboek Doomijn op andere handboeken binnen Travers.

De coördinatie van het project is ondergebracht bij de directieondersteuner van Doomijn
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Jaarrekening
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BALANS PER 3I DECEMBER

(na voorstel resultaatbestemming)

ACTIVA 31-12-2015

e

31-12-2014

c

Vaste activa

1. Materiële vaste activa

Vlottende activa

2. Voorraden

Vorderingen

3. Debiteuren

4. Te ontvangen subs¡d¡es

5. Vorderingen op gelieerde stichtingen

6. Over¡ge vorderingen en overlopende activa

7. Liquide middelen

Totaal activa

209.288 217.158

3.850 3.850

23 003

69.184

52.'t53

60.62r

39.506

20.317

475

99.560

204.961 159.858

4.32't.237 3.728.662

4.739.336 4.109.528
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PASSIVA 31-12-2015 31-12-2011

€, €

8. Eigen vermogen

Algemene reserve

Bestemmingsreserves

9. Voorzieningen

Kortlopende schulden en overlopende passiva

836.668

859.288

668.366

867.158

1.695.956 1.535.524

1.070.590 1.109.773

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Crediteuren

Belastingen

Schulden ter zake van pensioenen

Schulden aan gelieerde stichtingen

Vooruito ntva ngen subsidies

Overige schulden en overlopende passiva

Totaal passiva

172.694

199.377

15.384

131.278

568.347

885.711

41.596

207.827

9.921

266.922

443.933

494.O32

1.972.791 1.Æ4.231

4.739.336 4.109.528
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EXPLOITATIEOVERZICHT OVER 20I5

2016

ê

2014

€

Baten

A. Subsidies

B. Opbrengstenactiviteiten

C. Bruto resultaat horeca

Totaal baten

Lasten

D. Personeelskosten

E. Afschrijvingen

F. Huisvestingskosten

G. Organisatiekosten

H. Kosten act¡viteiten

l. lnterne doorbelastingen

Totaal lasten

Bedrijfsresultaat

J. Financiële baten en lasten

Nettoresultaat

6.453.864

1.260.'t29

51.338

7.436.674

1.O41.341

54.235

7.765.331 8.532.250

5.334.715

60.962

1.346.242

170.503

403.220

1.195.463

4.696.255

62.777

1.153.594

273.O49

495.369

964.749

7.645.793 8.511.106

119.538 21.144

40.892 45.661

160.430 66.805

Æ
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KASSTROOMOVERZICHT OVER 20 I 5

2016

e

2014

ê

Kasstroom uit operationele act¡v¡te¡ten

Bedrijfsresultaat

Aanpassingen voor afschrijvingen

Mutatie voozieningen

Múaties in werkkapitaal

Mutatie vlottende activa

Mutatie vorderingen

Mutatie kortlopende schulden en overlopende passiva

Kasstroom u it bedrijfsoperaties

Ontvangen rente

Betaalde rente

Kasstroom u¡t operationele activiteiten

Kasstroom uat invester¡ngsactiviteiten

lnvesteringen in materiële vaste activa

Desinvesteringen in materiële vaste activa

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Kasstroom u¡t f¡nanc¡eringsact¡v¡te¡ten

lnvesteringen in financiële vaste activa

Desinvesteringen in financiële vaste act¡va

Rente-inkomsten beleggingen

Koersresultaat verkochte belegginge n

Kasstroom uit fi nancieringsactiviteite n

Mutatie geldmiddelen

Liquide middelen

Stand begin boekjaar

Stand einde boekjaar

Mutatie geldmiddelen

119.538

48.838

-39.183

-45.104

508.562

2't.144

52.989

354.49'l

13.282

-45.959

592.653

44.O37

-3.'t45

395.948

44.833

-3.172

633.545

-52.178

11.209

441 .609

-12.Æ6

1.066

-40.969 -11.420

592.575 430.188

3.728.662

4.321 .237

3.298.474

3.728.662

592.575 430.188
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GRONDSLAGEN VOOR DE FINANClËLE VERSLAGGEVING

Grondslagen voor de waardering van act¡va en passiva

Algemeen

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van

historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specif¡eke balanspost anders wordt
vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.

Verpl¡chtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar,
worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de Richtlijnen Jaarverslaggeving 640 (RJ 640).

Schattingen

De opstelling van de jaanekening vereist dat het bestuur oordelen vormt en

schattingen maaK die van invloed zün op de toepassing van grondslagen en de gerappor-

teerde waarde van de activa en verplichtingen en van baten en lasten. De daadwerkelijke

uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende

veronderstell¡ngen worden voortdurend beoordeeld. Hezieningen van schattingen worden

opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden

waarvoor de heziening gevolgen heeft.

Materiele vaste activa

De materiêle vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafprijs (verkrijgingsprijs of
vervaardigingsprijs) verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing
met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen zijn berekend als een

percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische

levensduur. De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn als volgt:

Actief

Verbouwing

Computers en software

Apparatuur en installaties

lnventar¡s/inricht¡ng

Transportmiddelen en werkmaterieel

EleKrische apparatuur

De investeringsgrens is gesteld op EUR 450.

Voorraden

De voorraden worden gewaardeerd op verkrijgingspr¡js of lagere opbrengstwaarde. Voor eventuele

incourante voorraden wordt een vooziening opgenomen die op het bedrag van de

voorraden in mindering is gebracht.

Jaar

20

5

5

10

5

5
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Vorderingen

Dit betreffen vorderingen met een looptijd < 1 jaar.

Vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde onder afrrek van een voorziening

voor oninbaarheid. Voozieningen worden bepaald op bas¡s van individuele beoordeling

van de inbaarheid van de vorderingen.

Voorzieningen

Voorziening groot onderhoud

De voorziening ter gelijkmatige verdeling van lasten voor groot onderhoud van gebouwen wordt

bepaald op basis van de te verwachten kosten over een reeks jaren. De voorziening wordt lineair

opgebouwd. Het u¡tgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze vooaiening gebracht.

Voorziening voor personele frictie en reorganisatie

De vooziening voor personele frictie en reorganisatie houdt zowel verband met frictiekosten voor

reorganisatie alsmede voor individuele (vertrek)afspraken. De vooziening is gebaseerd op de

reëel te verwachten frictiekosten en is grotendeels gebaseerd op het sociaal plan.

Voorziening voor frictiekosten in verband met Taaltoets

De vooziening voor frictiekosten houdt verband met de geschatte kosten van afuloeiing van

personeel in verband met aangescherpte wet- en regelgeving binnen de peuterspeelzalen en is

gebaseerd op de reëel te verwachten frictiekosten.

Voorziening voor verlieslatende contracten

De vooziening voor verlieslatende contracten betreft de geschatte kosten van het

nakomen van de verplichtingen voozover die hoger zijn dan de economische voordelen

van die contracten.

Personeelsbeloningen en pensi oenen

De pensioenregeling is ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn en is naar zijn aard een

toegezegde-pensioenregeling. Deze toegezegde-pensioenregeling is verwerkt alsof er sprake zou zijn

van een toegezegde bijdrageregeling. De stichting heefr in geval van een tekort b¡j het

bedrijfstakspensioenfonds geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders

dan hogere toekomstige premies. De over het boekjaar verschuldigde pensioenpremies

zijn als kosten in het exploitatieovezicht verantwoord.

lnvesteri ngsb¡jdra gen

Subsidies en bijdragen ¡n verband met de aanschaf van (materiêle) vaste activa worden gepassiveerd

onder de overlopende passiva. Deze bedragen worden tijdsevenredig over de geschatte

economische levensduur van deze activa ten gunste van het exploitatieoveaicht gebracht.
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Grondslagen voor de resultaatbepal¡ng

Resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als zijnde het verschil tussen de netto-omzet verminderd met

alle hiermee verbonden aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten en lasten

worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderings-

grondslagen. V1/insten worden verantwoord in het jaar waarin zij gerealiseerd zijn.

Verliezen die hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra

deze voozienbaar zijn.

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

Algemeen

Het kasstroomoveaicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomovezicht bestaan uit liquide middelen.

VMnstbelastingen en ontvangen interest worden opgenomen onder de kasstroom uit operationele

act¡vite¡ten. Betaalde interest wordt opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.

Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt worden niet in het kasstroomoveaicht

opgenomen.
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TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

Aanschañ¡vaarde per 'l januari 2015

lnvesteringen boekjaar

Desinvesteringen boekjaar

Aanschañruaarde per 31 december 2015

Cumulatieve afschrijving per 1 januari 201 5

Afschrijv¡ng boekjaar

Cumulatieve afschrijving desinvesteringen

Cumulatieve afschrijving per3l december2015

Boekwaarde per 1 januari 2015

Boekwaarde per 31 december 201 5

Vlottende activa

Voorraden

Voorraad Horeca

Vorderingen

Debiteuren

Peuterspeelzalen

Welzijn

Saldo per 31 december

Af: vooaiening dubieuze debiteuren

Balanswaardering per 31 december

Te ontvangen subsidies

Gem. Zwolle overige kleine projecten

Gem. NunspeeÍ. WE 2O1 +2015
Gem. Nunspeet Compensatie ouderbijdrage WE 201 4

Transpott

23.003 39.506

'i.453

12.500

4.239

18.192

Gebouwen

verbouwingen

Andere

vasfe

bedr. mid.

Totaal

en

€,

171.229

€

663.857

52.178

-54.621

C

835.086

52.178

-54.621

171.229 661.414 832.643

109.801

7.602

508.127

41 .236

-43.411

617.928

48.838

-43.4't1

117.403 505.9s2 623 355

61.428 155.730 217.158

53.826 155.462 209.288

31-12-2015

€
31-12-2014

€,

2

3

4.

3.850 3.850

27.0O3

261

42.745

27.0O3

-4.000

43.006

-3.500
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31-12-2015 31-12-2014

€

Transport

Oranjefonds Kansen voor jongeren (Make lt)

Oranjefonds Bijdrage keuken Vlfjkcentrum

LIMOR Dagactivering daklozen (Zwolle Actief)

Vorderingen op gelieerde stichtingen

Rekening-courant Stichting Doomijn Kinderopvang Noord

Rekening-courant Stichting Vrijwilligerscentrale ZwolleDoet!

Rekening-courant Stichting Travers Fonds

Overige vorderingen en overlopende act¡va

Fietsproject

Rente

Nog te ontvangen energiebelasting

Nog te factureren omzet

Overige overlopende activa

Liquide middelen

Kas

Bank

Eigen vermogen

Algemene reserve

Bestemmingsreserve materiële vaste activa

Bestemmingsreserve herhuisvesting en efficiëncy

Bestemmingsreserve personele frictie

56.250

12.934

18.192

2.125

69.184 20 317

5.

6.

475

43.933

8.220

52.153 475

9.O44

44.O37

7.455

85

22.424

48.833

11.458

8.563

8.282

60.621 99.560

6.263

3.722399

7

3.093

4.318.144

4.321.237

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

De liquide middelen worden in kortlopende spaarproducten vastgelegd voor maximaal 1 jaar

bij de huisbankiers.

PASSIVA

3.728.662

836.668

209.288

650.000

668.366

217.158

50.000

600.000

1.695.956 1.535.524
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31-12-2015

€

31-12-2014

€

Algemene reserve *)

Stand per 1 januari

Onttrekking

Dotatie uit resultaatbestemming

Resultaat boekjaar

Dotatie bestemmingsreserve personele frictie

Dotatie uit vrijval bestemmingsreserve materièle vaste activa

Dotatie uit vrijval bestemmingsreserve herhu isvesting en efficiëncy

Stand per31 december

Algemene reserve gevormd vanuit regul¡ere subsidies

Algemene reserve gevormd vanu¡t overige inkomsten

Bestemmingsreserve mater¡ële vaste activa

Stand per 1 januari

Onttrekking

Dotatie

Stand per 31 december

Bestemm¡ngsreserve personele frictie

Stand per 1 januari

Onttrekking

Dotatie

Stand per31 december

50.000

600.000 600.000

s0.000

650.000 600.000

't60.430

-50.000

668.366

11A.43'l

7.870

50.000

359.991

-8.195

41 .570

275.OOO

836.668 668.366

258.728

-41.570

.) De algemene reserve bestaat uit een reserve welke is gevormd vanuit reguliere

subsidieopbrengsten en een reserve gevormd vanuit overige inkomsten, waarbij rekening is

is gehouden met het vermogen welke is vastgelegd in bestemmingsreserves.

449.079

387.589

836.668

217.158

-7.870

209.288 217.158

De bestemmingsreserve materiële vaste activa is door het bestuur bestemd in

overeenstemming met de waarden die vastliggen in materiële vaste activa.

Bestemmingsreserve herhuisvesting en efficiëncy

Stand per 1 januari

Onttrekking

Dotatie

Stand per 31 december

De bestemmingsreserve herhuisvesting en efficiêncy is door het bestuur bestemd

voor de kosten van centrale herhuisvesting en de daarmee samenhangende frictiekosten

in verband met het behalen van personele efficièncy.

50.000

-50.000

250.000

-275000

75.000

De bestemmingsreserve personele frictie is door het bestuur bestemd voor frictiekosten

die ontstaan door nieuwe bezuinigingen in het sociaal domein.
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31-12-2015

€

31-12-2011

€

I Voorzieningen

Vooziening voor groot onderhoud

Vooziening voor personele frictie en reorganisatie

Voo zie ni ng frictiekoste n ivm reorganisatie peuterspee lzalen

Vooziening voor verlieslatende contracten

Vooniening voor groot onderhoud

Stand per 1 januari

Af: onttrekkingen

Bij: dotatie

Reclassificatie naar Stichting Travers

Stand per31 december

Vooniening voor personele lrictie en reorganisatie

Stand per 1 januari

Reclassificatie voorziening naar Stichting Travers Kinderopvang

Af: onttrekkingen

Bij: dotatie

Stand per31 december

Voorziening frictiekosten ivm Taaltoets

Stand per 1 januari

Af: onttrekkingen

Bij: dotatie

Stand per 31 december

ln verband met aangescherpte wet- en regelgeving binnen de peuterspeelzalen

is er een vooziening opgenomen in verband met te veMachten frictiekosten.

Voorziening voor verlieslatende contracten

Stand per 1 januari

Af: onttrekkingen

Bij: dotatie

Reclassificatie naar Stichting Doomijn Peuterspeelzalen

Stand per 31 december

781 .907

188.683

100.000

543.734

360.209

175.000

30.830

1.070.590 1.109.773

543.734

-132.091

427.300

-57.036

520.142

-122.858

1Æ 450

Aan de voorziening ligt een onderhoudsplan ten grondslag.

Het onderhoudsplan is in 2013 geactualiseerd, waarbij rekening is gehouden met achterstallig

onderhoud.

781 .907 543.734

360.209

-18.679

-2Æ.O13

95.166 360.209

1 88 683 360.209

175.000

-75.000

175.000

100.000 175.000

De voorziening voor personele frictie en reorganisatie wordt decentraal opgenomen in

stichting waarop zij betrekking heeft. De vooziening is grotendeels bestemd voor frictiekosten

die voortkomen uit de reorganisatie binnen de peuterspeelzalen, welke per 1 januari 2015

is doorgevoerd.

30.830

-21 .590

60.140

-29.310

-9.2ß
30.830
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31-12-2015

€

31-12-2014

€

Kortlopende schulden en overlopende passiva

10. Grediteuren

11. Belastingen

Loonheffing

12. Schulden terzake van pensioenen

Te betalen pens¡oenpremies

13. Schulden aan gelieerde stichtingen

Rekening-courant Stichting Stad & Cultuur

Rekening-courant Sticht¡ng Travers Kinderopvang

Rekening-courant Stichting Travers

Rekening-courant Stichting Doomijn Kinderopvang Noord

14. Vooru¡tontvangen subsidies

Gem. Zwolle Kwaliteitsimpuls VVE

Gem. Zwolle WE Taaltoetsen

Gem. Zwolle inzake Welzijn 2A13-20'15 (contract)

Gem. Zwolle Pilot Holtenbroek pafticipatie uitkeringsgerechtigden

Gem. Zwolle Buurtsportcoaches 201 5

Gem. Zwolle Buurtsporlcoaches 201 4

Gem. Zwolle Preventle Jeugdzorg 2015-2016

Gem. Zwolle Frictiekosten teamleider Sociaal Wijkteam 20'15-2016

Gem. Zwolle Voozieningen voor de jeugd in Stadshagen 2015-2016

Gem. Zwolle Diversen

Oranjefonds Kansen voor jongeren (Make lt)

Coördinatie Brede Scholen 2A1 5-201 6

Coördinatie Brede Scholen 2O'l +2015
Gem. Dalfsen 2014 PSZ

Gem. Nunspeel 2O1 4 PSZ regulier ivm huur

Diversen

13't.278 266.922

22.206

14.42
187.999

36.000

38.1 02

163.899

48.ß4
9.784

10.000

96.716

73.000

66.255

500

10.000

16.448

45.O78

15.726 104.226

25.000

1.774

26.681

568.347 443.933

172.694 41.596

199.377 207.827

15.384 9.921

226

54.9't1

64.558

11 583

349

41.875

224.698
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31-12-2015

€.

31-12-2011

€
15. Overige schulden en overlopende passiva

Terug te betalen subsidie gem. Zwolle inzake Peuterspeelzalen 2015

lnvesteringsbijdragen

Te betalen vakantiegeld

Reservering vakantieda gen

Reservering loopbaanbudget

Nog te betalen personeel

Overige schulden

Verplichtingen huisvesting

Waarborgsom

Overige nog te ontvangen facturen

lnvesteringsbijdrage ten behoeve van:

Peuterspeelzalen

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN

* Er is een fiscale eenheid voor de omzetbelasting binnen de groep Stichting Travers.

Uit dien hoofde is Stichting Travers Welzijn hoofdelijk aansprakelijk voor de

omzetbelastingschulden van alle stichtingen aZonderlijk en van de groep.
* Jaarlijkse huurovereenkomsten ten bedrage van EUR 482.000 (2014: EUR 605.000)

30.290

885.711 494.O32

ultimo boekjaar ultimo boekjaar

1.932 4.882

400.000

1.932

159.661

95.849

16.784

4.010

14.198

162.988

4.882

1ß134
131 .048

'1 .589

10.499

138.039

1.334

60.508

56

Pa raaf voor waarmerkingsdoeleinden .tu/



TOEL¡CHTING OP HET EXPLOITATIEOVERZICHT

BATEN

A. Subsidies

Gemeente Zwolle

Gem. Zwolle inzake lD banen

Gem. Zwolle inzake Welzijn (contract)

Gem. Zwolle ¡nzake Peuterspeelzalen (contract)

Gem. Zwolle Kwaliteitsimpuls van P¡ram¡de naar VVE

Gem. Zwolle Taaltoets Medewerkers WElocaties 2013-2015

Gem. Zwolle Vernieuwing Stadskids.nl

Gem. Zwolle LEFF

Gem. Zwolle Pilot Holtenbroek participatie uitker¡ngsgerechtigden

Gem. Zwolle Buurtsportcoaches

Gem. Zwolle Preventie Jeugdzorg

Gem. Zwolle Vooaieningen voor de jeugd in Stadshagen

Overige Gemeente Zwolle

Vooruitontvangen deel Gemeente Zwolle Welzijn 2015

Voo ruito ntva n ge n dee I Ge mee nte Zw olle W elzijn 201 4

Vooru¡tontvangen deel Gemeente Zwolle Welzijn 2013

Vooruitontvangen deel Gemeente Zwolle PSZ 2013

Voo ruito ntva n ge n dee I Ge mee nte Zw olle \N elzijn 201 2

Vooruitontvangen deel Gemeente Zwolle Welzijn 201 1

Vrijval overig Gemeente Zwolle

AangemerK als overige bijdragen

Subtotaal Gemeente Zwolle

Overige Gemeenten

Gem. Dalfsen Regulier PSZ

Gem. Dalfsen WE
Gem. Nunspeet Regulier PSZ

Gem. Nunspeet WE 201 4-2015

Gem. Nunspeet WE 2O1 3-201 4

Gem. Nu nspeet co m pensatie ouderbijdragen WE 2O1 2

Subtotaal Gemeente Nunspeet

Subtotaal Gemeente Dalfsen

Totaal subsidies

2015 2014

€

4.209.029

1.802.524

't3.794

23.700

28.057

4.353.429

2.163.579

48.Æ4

63.544

58.599

18.745

14.250

-35.000

37.817

7.981

19.958

16.516

20.013

23.767

-50.000

10.900

-18,01 1

34.572

139.476

32.001

3.000

-'t7.112

6.210.558 6.81 3.054

144.611

53.495

65.227

12.500

17.500

4.239

99.466

198.106

6.210.558 7.110.626

€
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2015 2014

€ê.

Fondsen

Gem. Zwolle Taalcoaches

Coördinatie Brede Scholen 2015-2016

Coördinatie Brede Scholen 2O'l +201 5

Coördinatie Brede Scholen 2013-201 4

Frion Futclub

Oranjefonds Kansen voor jongeren (Make-lt) 2e projectjaar

Oranjefonds Kansen voor jongeren (Make-lt) 3e projectjaar

Oranjefonds bijdrage keuken Wijkcentrum

Oranjefonds Burenproject 3e projectjaar

Sportservice Sport en Bewegen in de buurt

LIMOR Dagactivering daklozen (Zwolle Actief)

Gem. Doetinchem Zorgplein

Stichting Lezen en Schrijven Taal voorthuis

Stichting de Kern Pilot netwerk jeugd en gezin

Overig

Totaal fondsen

Eindtotaal subsidies en fondsen

B. Opbrengstenactiviteiten

Ouderbijdragen Pe uterspeelzalen

Deelnemersb¡jdrage n act¡vite¡ten

lncidentele- en permanente verhuur van accommodaties

Opbrengste n projecten Kinderopvang

Overige opbrengsten

C. Bruto resultaat horeca

Opbrengsten horeca

lnkoopwaarde van de opbrengsten

Bruto winstpercentage van de verkoop

LASTEN

D. Personeelskosten

Salarissen

Reservering vakantiedagen en extra uren

Sociale lasten

Pensioenpremies

Mutatie voorziening voor personele frictie en reorganisatie

Overige personeelskosten

Subtotaal

Ontvangen ziekengeld

12.800

15.877

88.500

22.700

15.738

56.960

50.540

-19.809

12.600

45.694

98.714

22.310

50.512

18.040

8.500

-762

5.063

36.428

3.461

5.400

3.000

17.088

243.306 326.048

6.453.864 7.436.674

745.796

35.308

231.279

230.169

17.577

786.589

36.014

193.436

25.303

1.260.129 1.O41.341

't08.820

-57.Æ2

101 .384

-47.149

51.338 54.235

53,50/o47,20/o

3.668.801

-35.198

518.892

293.638

-143.369

425.O94

3.669.876

-1 .599

532.433

306.744

360.209

476.188

4.727.857

-31.602

s.343.851

-9.1 36

4.696.255 5.334.715
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20r5 2011

€€

Ov eri ge pe rsoneelskoste n

Externe inhuur personeel

Studiekosten

Travers Academie

Wervingskosten

Reiskosten woon/werk

lnterne doorberekening directie, management en klantadvies

Diversen

S am e n st e I I i n g personeelsbesfand

Werknemers in dienst per 31 december

FTE uit vaste dienstverbanden

FTE uit meeruren

FTE uit doorbelastingen

Totaal fulltime equivalent (FTE) per 31 december

Gemiddelde parttime factor per 31 december

425.O94 476.189

117 124

88,2

o,7

3,9

92,8 93,6

760/0 710Â

33.747

135.726

10.000

4.5ß
13.284

182.176

45.6't3

43

52.180

3.375

23.219

361 .826

35.544

87,0

1,5

5,1
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WNT-verantwoording 201 5 St¡chting Travers Welz¡¡n

Per'1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WN)
ingegaan. Deze verantwoord¡ng is opgesteld op basis van de vofgende op Stichting Travers Welzijn van
toepassing zünde regelgev¡ng: het algemene WNT-maximum.

Het bezoldigingsmaximum in 2015 voor Stichting Travers Welzijn is € l78.OOO. Het weergegeven individuele
WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het
dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband noo¡t groter kan zijn dan 1,0 fte. Het
individuele WNÏ-maximum voor de leden van de Raad van Toezicht bedraagt voor de voorzitter 15olo en voor de
overige leden 1Ûo/o van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het dienstverband,

Bezoldiging topfu nct¡onarissen

Le id i n gg evende topfu n ctio n a ri s sen

Voorzitter Raad van
Bestuur

Functie{sl D¡recteur (Welz¡.in) Directeur (PSZ)

Duur dienstverband in 2015 1t1 - 31t12 1t5 - 31t121t't - 31t12
Omvang dienstverband (in fte) 0.50 o.47 o13
Gewezen topfunct¡onar¡s? næ nee nee
Eôhte of fictieve d¡enstbetrekking? ¡a ia la

Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 1 I
n.v.t. n.v.t. n.v.t.maanden werkzãam?

lnd¡v¡dueel WNT-max¡mum 89.üt0 84.585 ,15.866

Bezold¡q¡nq

47 604Beloning 72.560 Â 5C?

L680Belastbare on kostenvergoed¡ngen
qelon¡ngen betaalbaar op term¡jn 5.603 5.26 991

79.U3 52.834Subtotaal 9.583

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

Totaal bezo¡d¡g¡ng 79.U3 52.434 9.583

n.v.t. n.v.t. n.v.t.Mot¡verjng i ndÞn overschrijding:

Gegevens ã114

Duur dienstverband ¡n 201 4 1t1 - 31t12
Omvang dienstvêrband 2014 (in fre) o.53

Bezoldiging 2014

Beloninq u.27
Belastbare onkostênvergoedinqen

Belon¡ngen betaalbaar op tqlmijn

Totæl bezold¡g¡ng ã)14 u.27
I ndividueel WNT-maximum 201 4 122.151
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Funcüe(sl lnter¡m diÍecteur (PSZ) Directeur A¡y'elziinl

Duur d¡enstverband in 201 5 111 - 31tjs
Omvang dienstverband (in fte) 0.r0
Gewezen topf unct¡onar¡s? nee
Echte of fictievê d¡enstbetrekking? nee

Zo niet, langer dan 6 maandên b¡nnen l8
maanden werkzaam? la

lndiv¡duêe¡ WNT-maximum 9.236

Bezoldiging

8.481Beloninq

Belastbare onkostenverqoed¡ngen 454
Beloningen betaalb?qr op termijn

8.935Subtotaal

-/- Onverschuldiqd betaald bedrag

Totaâl bezoldiqínq 8.935

n.v.t.Motiveri ng indien overschrijding:

Gegevêns 2014

Duur dienstverband ¡n 2014 1t1 -31t12
Omvang dienstverbând 2014 (¡n fte) 1,O

Bezoldiging ãr{4
Belonino 99.863
Belastbare onkostenverqoedinoên

Belon¡ngên betaalþaar op termùn

lorâal bezold¡glng 2014 99.8Gt

I nd¡viduêel WNT-maximum 2014 23Ð 474

IEEEEEÑI) 4@@EE MnttriltñtlltE
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Toezi ch tho ud e nd e to pfu n ct¡ o n a r¡ sse n

Voot'zitter Raad
van Toezicht

Lld Raad van
Toezlcht

Lld Raad van
Toezicht

Funct¡e(s)

1/1 - 30/09r/7 - 3t/72 111 - 31 t1)Duur dlenstverband

13.350 6.675 4.9f¡l}Ind¡v¡dueel WNT-maximum

Bezoldiqinq
4.150 2-O7S ).766Belonlng

Belastbare onkostenverqoedlnoen
Belonlngen betaalbaar op termiln

4.750 2.075 2.766Subtotaal

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

Totããl bezoldiq¡nq 4.15() 2.4662,O75

Uot¡vering lndlen overschriidinq : n.v.t. n-v t nvt

Gêgêv€ns 2(}14
Duur dlenswerband ln 2014 rlr - 3Ltt2 Llr - 3tlt2 7lt - 31ttz

Bezold¡s¡ns 2014
2-A)OBelonlno 4.229 2.420

Belastbare onkogtenverqoedlnoen
Belonlnoen betaalbaar oÞ termttn

Totaal b€zold¡g¡ng 2014 4.229 2.42() 2.42(,
Indlvldueel WNT-maxtmum 2014 6.122 6-1))9.184

æEEEEt*.r-t ¡fl.TFlililTEIf¡TÐ?Jãff rr¡a!¡¡F'*,-¡ç

Lld Raad
van Toezlcht

Lld Raad van
Toezicht

Lld Raad van
Toez¡cht

Funct¡e(s)

7/7 - 3L/t2 7/7 - 31/t2 119 - i1 t1)Duur dienstverband

4.900 8.9('(t 2-967Indiv¡dueel WNT-mâximum

Bezold¡qinq
2.766 2 _766Belonlng q2)

Belastbare onkostenvergoedlngen
Belonlngen betaalbaar op termlln

2.766 2.766Subtotaal 922

-/- Onverschuldlgd betaald bedraq

Totaâl bezold¡q¡no 2.766 9222.766

Motlver¡ng indlen overschrljding n.v.t. n.v,t, n.v.t-

Gegêvêns 2(}14
Duur dlenstverband ln 2014 1-/t - 31/12Llt - 3Ltt2

Bezoldis¡nq 2f¡14
2.420Belonlng 2-A2(l

Belastbare onko6tenvergoedl ngen
Belonlnqen betaalbaar op termlln

Totaâl bezold¡g¡ng 2(¡14 2.82(, 2.42(¡

IndlvldUeel WNT-maxlmum 2014 6.122 6-r22

ffiæ@EEÑI EFftrEf¡'lEril:ã æEE
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Lld Raad
van Toezlcht

Functie(s)

t/72 - 3r/12Duur dlenstverband

742f nd¡v¡duêel l,l,NT-maximum

Bêzoldiq¡nq
23tBelonlnq

Belastbare onkostenvergoedingen
Belonlnqen betaalbaar op termiin

Subtotaal 231

-/- Onverschuldigd betaald bedraq

Totaal bezold¡o¡nd 231

n,v.t.Motlverlnq ind¡en overschrijdlng :

Geqevens 2(¡14
qqur dlenstverband ln 2014

Rêlônlnñ

Belastbare onkostenverqoedlnqen
Belonlngen betaalbaar op termlln

Totaal bezold¡gin9 2(¡14

Indlvldueel WNT-max[num 2014

Uítkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionar¡ssen zijn niet van toepassing voor
St¡chting Travers Welzijn.

Over¡ge rapportageverp¡¡cht¡ngen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen d¡e in 2015
een bezoldiging boven het individueleWNT-maximum hebben ontvãngen. Erzijn in 2015 geen
ontslaguitkeringen betaald aan overíge functionarissen die op grond van de WNTd¡enen te worden
vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten
worden.
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2016 2014

€€

E. Afschrijvingen

Afschrijving gebouwen en verbouwingen

Afschri,iving andere vaste bedrijfsmiddelen

Doorberekende afschrijving

Boekverlies activa

Af: lnvesteringsbijdrage ten gunste van de exploitatie

F Huisvestingskosten

Huur gebouwen

Pacht

Dotatle groot onderhoud

Klein onderhoud gebouwen, inventaris en tuin

Schoonmaakkosten inclusief -middelen

Gas/water/electra

Teruggave energie belasting

Beveiligingskosten

Verzekeringen en belastingen

Kleine inventarisaa nschaffin gen

Beheerskosten onde nivijslokalen

Vrijval voorziening voor verlieslatende contracten

Bijdrage renovatie gem. Zwolle inzake Drijbersingel

Overige beheerskosten

G. Organisatiekosten

Kantoorartikele n

Telefoon en internet

Drukwerk en kopieerkosten

Mutatie vooziening dubieuze debiteuren

Vakliteratuur e.d.

Overkoepelende bijdragen en lidmaatschappen

Advieskosten

Consumpties interne organisatie en vrijwilligers

Buma en vergunningen

Auto matiseringskoste n

Kosten vrijwilligers

Kosten PR

Overige organisatiekosten

54.390

1.153.594 1 346242

4.9ß

't5.361

7.145

11 .476

7.999

62.290
't9.065

9.540

3.658

26.549

88.700

16.31 I
273.O49 170.503

7.602

41.236

10.774

6.115

7.523

45.Æ6

9.724

1.067

65.727

-2.950

63.780

-2.818

62.777 60.962

409.189

4.880

352.300

61 .111

91.730
't08.855

-15.559

33.O27

22.047

25.N4
27.809

-21 .590

508.758

4.837
'tÆ.450

64.605

151.699

113.940

-14.164

33.602

23.025

11.897

34.O28

-29.310

275.000

21 .876

6.732

9.373

18.216

7.277

8.862

9.909

750

14.231

20.845

5.338

11.470

52.553

4.947

æ
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H. Kosten activiteiten

Sociaal cultureel werk

Peuterspeelzaal

lnterne doorbelastingen

lnterne doorbelastingen

Financiële baten en lasten

Rente-inkomsten

Rente- en bankkosten

Afrekenverschillen

t.

J.

2015

c
2011

€

453.426

41.942

356.410

46.810

495.369 403.220

'l .195.463

48.833

-2.422

-749

964.749

44.O37

-2.808

-337

40.892 45.661
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Overige gegevens
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OVERIGE GEGEVENS

Resultaatbestemming

Vooruitlopend op de resultaatbestemming is het resultaat 2O'l5ad EUR 160.430 toegevoegd aan het
eigen vermogen, zie verloopoverzicht van het eigen vermogen.
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Accountants

Aan het bestuur van
Stichting Travers Welzijn

+BAKER TITLY
BERK

BakerTilly Berk N.V.
Burgemeester Roelenweg 14-18
Postbus 508
8000 AM Zwolle
T: +31 (0)38 425 86 00
F: +31 (0)38 425 86 99
E : zwolle@bakertillyberk.nl
KvKt 24425560
www. bakertillyberk. nl

Alle d¡ensten worden verricht op bas¡s van een
overeenkomst van opdracht, gesloten met
Baker Tilly Berk N.V., waarop van toepassing zijn de
algemene voomaarden, gedeponeerd bij de Kamer
van Koophandel onder nr. 2¿1425560.
In deze vooruaard€n ¡s een beperking van
aansprakel¡jkhe¡d opgenomen,

CONTROLEVERKTARING VAN DE ONAFHANKELI¡KE ACCOUNTANT

Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de jaarrekening 2015 van Stichting Travers Welzijn te Zwolle gecontroleerd.
Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015 en het
exploitatieoverzicht over 2015 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht
van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening
die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het
opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met RJ 640 Organisaties
zonder winststreven. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne
beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te
maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis
van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met
Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij
voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle
zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-
informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde
werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming,
met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van
materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing
in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het
getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die
passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot
doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne
beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de
geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de
redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede
een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

4! "r¡noepenoenl 
memoer ot

- BAKE R TI LLY
I NTERNATIONAL



Accountants

f-;¿:¡tlîîîî.'î
INTERNATIONAL

4.AKER TrLrY
BERK

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en
geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en
samenstelling van het vermogen van Stichting Travers Welzijn per 31 december 2015 en
van het resultaat over 2015 in overeenstemming met Rl 640 Organisaties zonder
winststreven,

Verkla ring betreffende het jaarverslag
Wij vermelden dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het
onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig
RJ 640 Organisaties zonder winststreven is opgesteld. Tevens vermelden wij dat het
jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Zwolle, 17 mei 2016

Baker Tilly Berk N.V.

Was getekend
drs, R. Hoeksel RA
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Totaalaansl uiting projecten 20 1 5

Productbladsubsidie PUSLl4f 2-'150 Subsidie.
afspraken

Subsidies
Zwolle
ovcrio

Overige
opbrengste
nrmrletiêq

Totaal
kosten

Resultâat

.01

.o2

.03

.44

.05

Welzijnswerk
rencentra

NJG
Kinderopvang Plus
WE, Taal& Gezin
Zwolse Gehandica ptenraad
Jongerenraad
Clientenraad WSW

2.O1

2.O2

2.O3
I mmodaties

1.864.112
795.920
109.O77
143.523
400.399

57.234
14.505
17.464

806.794

59.384

-25.000

-2.500

12.292
4.739

,Ã4

163

271.328

1.928.211
757.688

88.666
142.503
338.728

50.961
14.278
20.601

1 .194.381

7.577
42.971
20.41'l

1.275
36.671

6.437
227

-3.137
118.757

PUSL1412-'107
PUSL'1412-107
PU1307-0070

Peuterspeelza len
Peuterspeelzalen subsidie retour ivm positief effect maatregelen
Gem. Zwolle Taaltoets VVE 2013-2015

2.202.524
-400.000

23.700

-4.217

1.426.224 4.217 2l 745.838 2.458.762 1ll_083

Overioe subs' es Gemeente Zwolle af te rekenen met iaarrekenino

PUSL1412-126
PUSL1504-029
PUSL1502-081
PUSL1506-052
PUSL 1407-044

Gem. Zwolle Buurtsportcoaches
Gem. Zwolle Preventie Jeugdzorg
Gem. Zwolle frictiekosten Teamleider SWT
Gem. Zwolle Voozieningen voor de jeugd in Stadshagen
Gem. Zwolle Pilot Holtenbroek participatie
uitkeringsgerechtigden

63.544
58.599

18.745

Æ.Æ4 -48.484

480
63.544
59.598

18.499

-519

246

Totaal Overige subsidies Gem. Zrvþlle af te rekenen met iaarrekenino 149372 44.4U 3l 480 141-A¿1 -27t

rekenen of -1

6.21

activiteiten

6.210.558 { 1
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Totaalaansluiting projecten 2015 (vervolg)

PUSL1412-15()
PU1212-O',t06

PUSL 1407-044

PUSL1412-107
PU1207-0106

PUSL't407-044

PUSL1506-066

ad I ) Verwerkt in resultaat Welzijn regulier
Welzijn regulier 2015 aangemerK als vooruitontvangen
Vrüval als vooruitontvangen aangemerkte subsidie regulier 2013
Subsidie Schaapskudde
Pilot Holtenbroek participatie uitkeringsgerechtigden toegerekend
aan regul¡er (Wijkgericht Welzijnswerk)

ad 3) Verwerkt in overige subsidies gem. Zwolle
Pilot Holtenbroek participatie uitkeringsgerechtigden toegerekend
aan regulier (Wijkgericht Welzijnswerk)

ad 4) Verwerkt in overige activiteiten WeÞijn
Gem. Zwolle Jeugdland

ad 2) Verwerkt in resultaat PSZ
PSZ 20'15WE in KDV
Kwaliteitsimpuls WE

-35.000
10.900

7.500

ß.ß4

31.884

-18.011
13.794

44.444

6.760

4.217

f ffiMI
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Diverse projecten

MN20121695
MA/20131786
MA/20141658
MA/20141658

Kansen voorJongeren (Make lt) 1e projectjaar deel2012
Kansen voor Jongeren (Make lt) 2e projectjaar deel 201 3
Kansen voorJongeren (Make lt) 3e projectjaar deel 2014
Kansen voor Jongeren (Make lt) 3e projectjaar deel 2015

75.000
59.262
18.040
72.æ8

75.000
59.262
18.040
73.O20 -322

M @mr
Mllü

@@ MM @wE

@M
ME ffi ffi
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