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1. Bestuursverslag 

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

uitvoerder van het peuterspeelzaalwerk in Zwolle. Dit verslag is de verantwoording van Stichting Travers Welzijn 

aan haar subsidiegevers voor de resultaten van haar activiteiten. 

Travers Welzijn heeft een belangrijke rol 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. Travers Welzijn ziet zich 

nadrukkelijk als een maatschappelijke organisatie in het voorliggende veld met een goede aansluiting op 

onderwijs, politie, gemeente en sociale wijkteams en overige partners in het sociaal domein. 

De inhoudelijke resultaten 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 Ontwikkelingen 2017 
Het jaar 2017 was mooi, belangrijk en intensief. ln 2017 zijn grote stappen gezet. We zien dat met ongeveer 

dezelfde bezetting substantieel meer mensen zijn bereikt en bediend. Dit werd mede mogelijk dankzij passievolle 

betrokken medewerkers, een grote groep vrijwilligers en een brede samenwerking in de stad. 

We zien dat de druk op het voorliggende veld toeneemt. De verwachtingen van vrijwilligers, noaberschap, 

mantelzorgers en welzijnswerkers zijn hoog. Preventief sociaal werk en samenlevingsopbouw dragen immers bij 

aan krachtige, gezonde en veilige wijken en buurten. Ook kunnen bij een goed functionerend voorliggend veld de 

zorgkosten beter beheerst worden. 

Enkele belangrijke ontwikkelingen zijn als volgt: 

• Samenwerking Sociale Wijkteams - ln Zwolle zijn een groot aantal taken ondergebracht bij de sociale 

wijkteams. Inmiddels is duidelijk dat de sociale wijkteams worden gepositioneerd bij de gemeente 

Zwolle; hier is in 2017 hard aan gewerkt. Per 1 januari 2018 is de overgang ook formeel geregeld. De 

betrokken medewerkers zijn ook contractueel nu actief voor de gemeente. Er is een groot besef dat een 

hechte samenwerking tussen de sociale wijkteams en de welzijnsteams in het voorliggende veld 

noodzakelijk is. Hiervoor zijn werkafspraken gemaakt die de samenwerking moeten vormgeven. 

• Verstevigen buurt- en opbouwwerk - Buurt- en opbouwwerk is de basis van het welzijnswerk. 

Welzijnswerkers blijven zich bewegen in de haarvaten van de wijken en buurten en signaleren 

vroegtijdig samenlevingsopbouwvraagstukken en zorgvragen bij inwoners, van jong tot oud. Tevens 

vormen zij verbindingen met overige partijen in het voorliggende veld. Denk hierbij aan Sportservice 

Zwolle, Stadkamer, kerken, vrijwilligersorganisaties, sportverenigingen, wijkverenigingen, etc. De 

gemeente kent het belang van het opbouwwerk en zet ook in op versteviging hiervan. 

ln 2018 zal deze inzet effect geven. 

• Intensiveren samenwerking Welzijn en ZwolleDoet! - ln 2017 is de samenwerking tussen Travers 

Welzijn en ZwolleDoet! verstevigd. Bij meerdere projecten wordt de meerwaarde gezien van een 

samenwerking. Mooie coproducties zijn zichtbaar bij de projecten rondom SamenZwolle, de 
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Stadscamping, het vrijwilligersfeest, steunouders, bruggenbouwers, maatjes etc. Nieuw in 2017 is de 

samenwerking rondom Dock24. Een activiteit gericht op maatschappelijke participatie en de 'school van 
de straat'. 

• Doorontwikkelen Dock24 - Dock24 is een ontwikkellocatie en een samenwerking van maatschappelijke 

partners in Zwolle rondom sociaal en maatschappelijke participatie. Het doel is door middel van training, 

ontwikkeling, oriëntatie op participatie en zinvol werk, bewoners van Zwolle verder te helpen. Daarbij 

verbindt Dock24 diverse voorzieningen, trainingen en participatiemogelijkheden in de stad. Het gaat om 

bewoners die weinig ontwikkelingskansen hebben gehad en die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt 

of onderwijs. Ook gaat het om nieuwkomers (statushouders). De bedoeling is dat bewoners uitstromen 

met voldoende werk- en leervaardigheden om een vervolgstap te zetten richting bijvoorbeeld een 

opleiding, vrijwilligerswerk of regulier werk. Een belangrijk onderdeel daarbij is dat ze hebben ontdekt 

waar hun (kern)kwaliteiten liggen. Dock24 faciliteert dit proces door educatie, 

ontwikkelingsmogelijkheden, lerend werk en participatiemogelijkheden te bieden. Als rode draad door 

alle activiteiten heen, is er aandacht voor weerbaarheid, leefstijl en vitaliteit, zodat deelnemers leren om 

regie te krijgen op hun eigen leven. ln 2018 zullen in Dock24 steeds meer activiteiten plaatsvinden en 

zal de samenwerking met de teams in de wijken, het onderwijs en de gemeente Zwolle worden 

uitgebouwd. Wij menen hiermee met de partners een unieke multidisciplinaire aanpak in handen te 

hebben. De eerste resultaten geven vertrouwen. 

• Goede dagen en Perspectief (dagbesteding) - Mede op het verzoek van de gemeente Zwolle is 

Travers/ZwolleDoet! medio 2016 toegetreden in de Overlegtafel Dagbesteding. Insteek is om de 

komende jaren een grote verandering door te voeren in de dagbesteding en participatie van (kwetsbare) 

burgers. Er wordt een groei van de groep eenzame ouderen verwacht. Ook zien we dat zorgvragers 

langer in eigen huis blijven wonen en/of minder een beroep doen op ondersteuning (GGZ/mensen met 

dementie/niet-aangeboren hersenletsel/ L VB). Dit heeft gevolgen voor de wijk. Met een goede 

samenwerking in en met het voorveld kan de dagbesteding naar onze mening beter worden ingericht en 

kan een hoger bereik en een boeiender aanbod gebaseerd op de vraag van de burger ontstaan. ln 2017 

is met behulp van proeftuinen meer zicht op de uitvoering. De contractering vindt plaats in het tweede 

kwartaal van 2018. 

• Inclusie - De meeste activiteiten zijn gericht op participatie van inwoners. Bedoeling is dat iedereen die 

'mee wil doen' daar ook de mogelijkheden voor heeft. ln 2017 en 2018 zetten we ons nog meer in voor 

de participatie van inwoners met een lichamelijk beperking. Hiervoor zet Toegankelijk Zwolle mooie 

stappen. Zwolle is genomineerd voor meest inclusieve en toegankelijke stad. Een mooi resultaat! Maar 

we zijn er nog niet. Ook zien we nog een participatievraagstuk rondom inwoners van niet-Nederlandse 

herkomst. Daar zullen we ook de komende jaren meer inzet op plegen. Met de ontwikkelingen rondom 

Dock24, SamenZwolle en Toegankelijk Zwolle is inclusie een belangrijk speerpunt. 

• Peuterspeelzalen - ln 2017 heeft Travers 24 speelzalen verspreid door heel Zwolle, waarvan 12 

specifieke vve speelzalen. Hiermee wordt een passend aanbod gerealiseerd voor Zwolle. Gezien de 

ontwikkelingen in de diverse wijken zijn in Westenholte en Zwolle Zuid de speelzalen aan het 

Korianderplein en Schellerhoeve uitgebreid met vve. De speelzaal aan de Sterrenkroos is verhuisd naar 

de Oude Wetering. 
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• Waarborg kwaliteit 

Afgelopen jaar hebben de extra middelen, die beschikbaar zijn gesteld door de gemeente voor de 

toenemende sociale problematiek bij peuters een extra mogelijkheid gegeven om het noodzakelijke 

maatwerk te leveren. Dit geldt zowel voor de reguliere als de we speelzalen. 

Samen met welzijn (team Taal & Gezin) wordt op de vve speelzalen het programma we Thuis 

aangeboden. Hiermee worden ouders intensief betrokken bij het aangeboden programma. De 

pedagogisch medewerker op de speelzaal signaleert, observeert en maakt het gedrag en de 

ontwikkeling van de kinderen bespreekbaar. Daar waar nodig worden ouders ondersteund in 

(opvoedings) vragen. De start van de ouder kind middagen (samenwerkingsproject met Travers 

Welzijn) heeft geleid tot een positief resultaat. Ouders en kinderen zijn enthousiast, begeleiders sluiten 

aan bij de ontwikkeling van kinderen en de opvoedvragen van ouders. De eerste aanmeldingen voor de 
psz zijn al gerealiseerd!. 

Alle peuterspeelzaalmedewerkers hebben een inspiratiemiddag gevolgd, gericht op waarborg en 

kwaliteit en duurzame inzetbaarheid. 

• Doorgaande lijn 

Bij het we-programma Piramide worden peuters gevolgd en getoetst (Cito). Peuters op de reguliere 

peuterspeelzalen worden gevolgd met de door Doomijn ontwikkelde "Kijk hoe ik groei" methode. Seide 

programma's, vve en "Kijk hoe ik groei" worden aangevuld met het Zwols Overdracht formulier. Bij 

peuters die extra zorg vragen, vindt een warme overdracht plaats tussen de pedagogisch medewerkers 

en de leerkracht van groep 1 van de school. Daar waar de peuterspeelzaal gevestigd is in een 

basisschool, zijn de lijnen kort en is een warme overdracht realiseerbaar. Speelzalen gevestigd in een 

wijkcentrum hebben korte lijnen richting het sociaal wijkteam en hebben contact met de scholen, waar de 

peuters naar uitstromen. Samen met Travers Welzijn is er een ouderbeleid voor de we 

peuterspeelzalen, waarvan we Thuis een belangrijk deel uitmaakt. Medewerkers van de speelzaal 

worden gefaciliteerd om vanuit de relatie, die zij met ouders hebben, actief mee te werken aan deze 

programma's. Naast de doorgaande lijnen naar scholen zijn er afgelopen jaar met de GGD afspraken 

gemaakt over peuters die meer zorg nodig hebben. 

ln Zwolle Zuid heeft het eerste kenniscafé plaats gevonden, een samenwerking tussen Doomijn en 

Travers Welzijn met als doelstelling het verbinden en inspireren van professionals die zich bezighouden 

met de ontwikkeling van de O tot 6 jarigen. ln 2018 zullen in meerdere Zwolse wijken deze kenniscafés 

worden georganiseerd. Hierdoor kan kennis worden gedeeld en nieuwe kennis en werkwijzen ontwikkeld 

worden, waardoor in wijken de doorgaande ontwikkellijn wordt gedragen door alle professionals rondom 

het kind en het gezin. Samen met de Stadkamer nemen een aantal peuterspeelzalen met de 

samenwerkende school deel aan het project Alle Zwolse Kinderen Lezen. Een aantal voorbesprekingen 

was in 2017, het project zal starten in 2018. 
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1.3 Omzet en subsidie 
ln onderstaande tabel is het verloop van de omzet en subsidie weergegeven: 

Omzetontwlkkelina ,, 

in duizend euro Werkelijk Werkelijk 

!I 
'" 201,6 2017 

Subsidies en fondsen 6.626 6.720 
Opbrengsten activiteiten 1.090 1.130 
Brutoresultaat horeca 58 48 

Totaal 7.774 7.897 

Subsidies 

De subsidies binnen de gemeente Zwolle liggen op een vergelijkbaar niveau als in 2016. De reguliere subsidies 

zijn met 1,8% geïndexeerd ter dekking van gestegen (loon)kosten. Vanuit de opgaven die er vanuit de diverse 

wijken zijn, heeft Travers in 2017 extra ingezet op het wijkgerichte welzijnswerk. Dit is deels gefinancierd vanuit 

gevormde reserveringen in overleg met de gemeente Zwolle. 

Opbrengsten activiteiten 

De opbrengsten uit verhuur van accommodaties en bijdragen van deelnemers aan activiteiten zijn stabiel. Vanuit 

Stichting Travers Fonds zijn (eenmalige) donaties ontvangen voor een aantal projecten, waaronder de 

Stadscamping, het project Natuurlijk in de Uiterwaarden en een bijdrage voor de inrichting van Dock24 (totaal 

EUR 77.000). De dienstverlening aan de kinderopvang van Doomijn is inmiddels binnen de sector zelf 

vormgegeven, waardoor de opbrengsten met EUR 66.000 dalen en de totale opbrengsten binnen de 

welzijnsactiviteiten stabiel blijven. 

De bezetting in de peuterspeelzalen is ook in 2017 weer iets afgenomen. Doordat meer ouders gebruik hebben 

gemaakt van het peuterspeelzaalwerk onder de Wet Kinderopvang zijn de ouderbijdragen ten opzichte van 2016 

met EUR 20.000 toegenomen. 
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1.4 Resultaat en financiële positie 
ln onderstaande tabel zijn de financiële gegevens opgenomen: 

Stictiting Travers Welzijn " 
in duizend euro 

Baten 

Lasten 

Saldo baten en lasten 

Financiële baten en lasten 

Exploitatiesaldo 

Ratio's 

Personele last versus baten 

Exploitatierendement 

Overhead percentage tov baten 

Fte's (inclusief meeruren) 

Baten per ingezette fie 

Kosten per fie 

Eigen vermogen 

Algemene reserve 

Niet bestemde reserve uit gemeentelijke subsidies 

% Niet bestemde reserve t.o.v. structurele subsidiebaten (norm< 10%) 

Kasstroom 

Liquiditeitsratio 

Solvabiliteitsratio EV/TV 

Solvabiliteitsratio EV/Baten 

"' 
Werkelijk Werkelijk 

2016 2017 

7.774 7.897 

7.662 7.805 

112 92 

25 8 

137 100 

64% 66% 

2% 1% 

11% 10% 

94,1 93,4 

83 85 

53 56 

1.833 1.933 

758 159 

404 77 

6% 1% 
- - 

712 365 

2,5 1,9 

43% 43% 

24% 24% 

Het exploitatieresultaat van Stichting Travers Welzijn bedraagt EUR 100.000 in 2017. Dit is opgebouwd uit een 

negatief resultaat van EUR 45.000 (2016: EUR 23.000) op de reguliere welzijnsactiviteiten, een resultaat van 

EUR 2.000 op de activiteiten vanuit de peuterspeelzalen en EUR 143.000 op de overige activiteiten binnen de 

stichting. 

De reorganisaties binnen de peuterspeelzalen van de laatste jaren hebben geresulteerd in een kostendekkende 

exploitatie. De peuterspeelzalen spelen een belangrijke rol in de voorschoolse educatie en taalontwikkeling van 

kinderen. Door de samenwerking met het team Taal en Gezin is een aanbod gecreëerd, niet alleen gericht op het 

kind, maar op het hele gezin. Samen met de gemeente Zwolle zijn we in gesprek over een besteding van de 

resterende financiële middelen gericht op een impuls voor het peuterspeelzaalwerk en het opvangen van de 

financiële consequenties door het openstellen van de markt voor peuterspeelzaalaanbieders in Zwolle in 2018 als 

gevolg van de harmonisatie. 

De kasstroom van de stichting is in 2017 EUR 365.000 negatief. Deze negatieve kasstroom hangt samen met de 

aankoop van het pand aan de Gasthuisdijk. 

Er wordt binnen de stichting geen gebruik gemaakt van financiële instrumenten (derivaten). 
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Het eigen vermogen per balansdatum bedraagt afgerond EUR 1,9 miljoen. Het eigen vermogen is in overleg met 

de gemeente Zwolle gelabeld, om zichtbaar te maken over welk deel van het vermogen vrij beschikt kan worden. 

Een deel van het vermogen is bestemd voor frictiekosten en kosten voor innovaties die ontstaan door 

verschuivingen in het sociaal domein of is vastgelegd in materiële vaste activa. Het deel van het vermogen 

zonder bestemming, welke Travers als volledig vrij vermogen bestempelt en dat opgebouwd is in het verleden 

door de reguliere subsidies, bedraagt EUR 77.000. Dit is 1% van de subsidies en ligt daarmee niet boven de 

grens die genoemd is in de algemene subsidieverordening. 

1.5 Personeel 
Tabel kengetallen personeel (peildatum 31 december 2016) 

"fraver-s Welzijn Pewterspee'lzalen 

2016 ion 2016 2017 
aantal oersonen 71 73 53 56 
aantal fte's uit vaste dvb 59,6 629 30, 1 294 
aantal fte's uit meeruren 0,6 0,0 0,0 1, 1 
aantal fte's uit doorbelastinaen -0,2 (i),0 4,0 (i),0 
aantal fte's totaal 60,0 62,9 34,1 30,5 
aantal fte's met vast contract 43,8 53,3 28,7 27,8 
aantal fte's met tiideliik contract 16,2 9,6 5,4 27 
% vaste dvb 74% 84,7% 95% 91,2% 
qemiddelde duur dvb 9,0 10,7 16,6 15,6 
%man 35% 41% 0% 0% 
% vrouw 65% 59% 100% 10(i)% 
qemiddelde leeftijd 40,51, 42,3 49,2 48,5 
% instromers 13% 10% 4% 4% 
% uitstromers 8% 4% 8% 0% 

ln 2017 is de personele bezetting op een vergelijkbaar niveau gebleven als in 2016. Wel zijn drie medewerkers 

overgegaan naar de gemeente Zwolle om in de sociale wijkteams actief te zijn. 

Voor 2018 worden geen grote wijzigingen in het personeelsbestand verwacht. Wel wordt ingezet op een lichte 

uitbreiding bij het buurt- en opbouwwerk. 

Binnen de stichting zijn diverse gedragscodes van toepassing, deze stellen we enerzijds zelf op om vorm te 

geven aan het gewenste gedrag van medewerkers en worden anderzijds voorgeschreven vanuit wet- en 

regelgeving. Wij dragen deze gedragscodes integraal uit in ons beleid en procedures en worden hierop zowel 

intern als extern getoetst. 

1.6 Vooruitzichten 
Welzijn 

Binnen de gemeente Zwolle blijft een grote druk bestaan op de beschikbare zorgbudgetten. Dit geeft een grote 

uitdaging om de transformatie in het sociaal domein goed vorm te geven. Goedwerkende 'voorveldse' faciliteiten 

helpen om de kosten van maatwerkvoorzieningen terug te dringen, maar daar zijn nog wel grote stappen in te 
zetten. 

0 7 

Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden behorende~ \ / 
bij controleverklaring d.d. 16 mei 2018: ·\ ~V 



Binnen Travers Welzijn dragen wij in 2018 ook graag bij aan de transformatie door te werken aan de volgende 
thema's: 

• Verstevigen buurt- en opbouwwerk, verder bouwen aan de samenwerking tussen wijkmanagement, 

sociaal wijkteam en welzijn. 

• Versterken jeugd- en jongerenwerk. Met nieuwe medewerkers en nieuwe ambities zetten we nieuwe 

accenten in het jongerenwerk. 

• Doorontwikkeling 'Goede dagen en perspectief (dagbesteding); een leuker gevarieerder programma dat 

veel meer inwoners bereikt. 

• Doorontwikkelen en Inbedding van Dock24 in een breed spectrum op het snijvlak van het domein arbeid 

en zorg. De samenwerking met de teams in de wijken, het onderwijs en de gemeente Zwolle zal worden 

uitgebouwd. Wij menen hiermee met de partners een unieke multidisciplinaire aanpak in handen te 

hebben. De eerste resultaten geven vertrouwen. 

• Inclusie. ln 2018 willen we ons nog meer inzetten voor de participatie van inwoners met een lichamelijk 

beperking. Hiervoor zet Toegankelijk Zwolle mooie stappen. Ook zien we nog een participatie vraagstuk 

rondom inwoners van niet-Nederlandse herkomst. Daar zullen we ook de komende jaren meer inzet op 

plegen. Met de ontwikkelingen rondom Dock24, SamenZwolle en Toegankelijk Zwolle is inclusie een 

belangrijk speerpunt. 

• Het voorliggende veld wordt ook sterker met het doorontwikkelen van SamenZwolle en het intensiveren 

van de samenwerking met Stichting WijZ, rondom Welzijn op recept. Tevens zetten we in op een sterke 

samenwerking met stichting Focus. 

Peuterspeelzalen 

De peuterspeelzalen zijn een belangrijke preventieve voorziening. De kinderen laten snel een ontwikkeling zien, 

taalachterstanden worden weggewerkt. Ook is er contact met de ouders, die ook in meer of mindere mate hulp 

nodig hebben. Verwacht wordt dat in 2019 de peuterspeelzalen en de kinderopvang verder worden 

geharmoniseerd. Vanuit het welzijnswerk blijven wij benadrukken dat de peuterspeelzalen en de we 

programma's in alle wijken, maar helemaal in kwetsbare wijken en buurten, een belangrijke voorziening zijn voor 

een goed pedagogisch buurtklimaat. De samenwerking met de wijkteams van Travers Welzijn is hierbij 

essentieel. Wij raden de gemeente Zwolle aan zorgvuldigheid te betrachten bij het harmoniseren van de 

peuterspeelzalen en oog te hebben voor de integrale aanpak in en rondom de peuterspeelzalen ten opzichte van 

de kinderen en hun ouders. 

Investeringen en duurzaamheid 

Naast de reguliere vervangingsinvesteringen wordt in 2018 ingezet op verdere verduurzaming van enkele panden 

en de inrichting van het pand Gasthuisdijk. Deze investeringen worden met eigen middelen gefinancierd en 

worden deels vanuit de gevormde voorziening bekostigd. 

Travers-breed wordt er in 2018 ingezet op duurzaamheid in de breedste zin van het woord, hiervoor wordt een 

(gefaseerde) duurzaamheidsagenda ontwikkeld. 
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Afsluitend 

Ook in 2018 zetten we in op een groot aantal initiatieven die in samenwerking met onze partners in de stad 

worden vormgegeven. Dat doen we vanuit passie en betrokkenheid bij de inwoners van een steeds mooier 

wordend Zwolle. 

Zwolle, 16 mei 2018 

A.W. Bosch, Raad van Bestuur 

A. Riemersma, Directeur Welzijn & Cultuur 

A.J. Cnossen, Directeur Doomijn Peuterspeelzalen 
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2. Inhoudelijk verslag Travers Welzijn 

2.1 Algemeen 
ln dit deel van het verslag geven we meer gedetailleerd aan wat het resultaat en bereik is van onze activiteiten. 

Kwantitatieve resultaten 2014 2015 2016 2017 
Wijkcentra en wijkboerderijen 

Totaal aantal bezoeken van de wijkcentra 103.400 105.200 115.240 115.425 
Vrijwilligers 24 
Totaal aantal bezoekers van drie wijkboerderijen 113.624 85.758 115.663 110.930 
Vrijwilligers 548 

Jongerenwerk (inclusief Make lt! en Fakkelteit, huiswerkklas, buurtsportcoach, participatie) 
Bereik jongerenwerk 3.539 4.446 5.494 5.052 
Vrijwilligers 423 413 456 499 
Bereik ouders/volwassenen 1.210 
Bereik kinderen 772 
Individuele interventies/trajecten 1.539 
Kinderwerk (inclusief School's Cool, buurtsportcoach en LEFF) 
Bereikte kinderen 1.820 1.608 2.706 2.357 
Vrijwilligers 205 203 231 205 
Bereik ouders/volwassenen 1.000 
Buurt- en opbouwwerk (inclusief bezoekvrouwen, taalprojecten, doe-het-zelfgarage en buurtsportcoach) 
Bereikte bewoners 3.340 4.718 6.780 6.933 
Vrijwilligers 374 508 636 1.166 
Buurtbemiddeling 

Bereikte buren 125 116 130 103 
Vrijwillige buurtbemiddelaars 30 30 34 28 
Kinderopvang Plus 

Aantal trajecten 66 47 56 63 
Vve Taal en Gezin 

Bereikte gezinnen 185 258 267 251 
Vrijwilligers 7 5 6 8 
Totaal aantal vrijwilligers 1.099 1.159 1.604 2.478 

2.2 Wijkgericht welzijnswerk 
2.2.1 Jongerenwerk 

• Ambulant jongerenwerk 

• Jongerenparticipatie 

• 'Ik ben van mij' 

• Koppe/werk 

• Huiswerkklas 

• Straathoekwerk Antillianen 

Ambulant jongerenwerk 

De ambulant jongerenwerkers van Travers Welzijn zijn structureel in de openbare ruimte te vinden. Jongeren 

worden actief opgezocht en er wordt contact gelegd en onderhouden op de zogenaamde hang- en vindplekken. 

Dit gedurende het gehele jaar, maar ook bij activiteiten in de wijk of de stad, in scholen en tijdens grote 

evenementen als voetbalwedstrijden en festivals. Ook worden groepen benaderd en in beeld gebracht die zich 
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door de stad verplaatsen (dit meestal in samenwerking met politie en gemeente). Dit gebeurt bijvoorbeeld met 

groepen die zich o.a. ophouden in en rond de binnenstad, Wezenlandenpark, PEC Zwolle, maar ook met groepen 

die zich in steeds wisselende samenstelling ophouden in de wijk. Jongerenwerkers opereren alleen en in koppels 

met politie of medewerkers van het sociaal wijkteam. Naast hun wijkgerichte programma's geven 

jongerenwerkers uitvoering aan stedelijke programma's. Dit betreft activiteiten - zoals Make lt, We Can Young, 

Leff, School's Cool - gericht op het vergroten van de weerbaarheid, zelfbewustzijn, veiligheid, eigen 

verantwoordelijkheid en sociale- en maatschappelijke participatie. 

Met het jongerenwerk van Raster (Deventer) zijn een aantal uitwisselingsbijeenkomsten georganiseerd. Er wordt 

actief geïnvesteerd in deskundigheidbevordering van jongerenwerkers en in de meerwaarde van het Zwolse 

jongerenwerk. Ontwikkelingen binnen het vakgebied worden bijgehouden door deel te nemen aan bijeenkomsten 

als de landelijke dag van het jongerenwerk, minisymposium Mentoring@work, bijeenkomst 'organiseren van 

verandering' van het lectoraat HU, een symposium Verbreed Jongerenwerk en met het Nederlands jeugdinstituut 

en Windesheim/Pedagogiek over de ontwikkelingen op sociale media en de effecten hiervan. 

• ln West maakt het ambulant jongerenwerk vanaf september 2017 geen deel meer uit van het sociaal 

wijkteam. Wel is er een intensieve samenwerking o.a. op de opgaven die er liggen vanuit de jongerenindex. 

De focus van het jongerenwerk lag in 2017 vooral op verbindingen tussen buurt en jongeren(groepen), maar 

ook op de groepsaanpak op overlastgevende en hinderlijke groepen in Westenholte, Milligerplas, Wade en 

Twistvlietpark. ln overleg met buurtbewoners en jongeren zijn er goede en werkbare oplossingen 

gerealiseerd, vooral rond Petuniaplein en Korianderplein/Stinspark. Er is een verschuiving bezig binnen de 

bezoekersgroep van het jongerencentrum in West. Bezoekers van het eerste uur vliegen uit en nieuwe 

groepen zijn bezig hun positie te verstevigen. Een mooie ontwikkeling. Jongeren 14+ geven aan dat er weinig 

leuks te doen is in hun wijk. We zien jonge jongens (9-11 jaar) tot laat op straat met zorgelijke gedragingen. 

Oplopende schulden onder jongeren. Er worden veel middelen gebruikt, zowel als zelfmedicatie als 

recreatief. Een zorgwekkende groep jongeren is actief binnen de fanatieke supportersgroepen van PEC 

Zwolle. Ook krijgen we steeds meer signalen over onvoldoende betaalbare woningen voor jongeren. 

Het project 5000&Co. is geëvalueerd en gerapporteerd. Sommige onderdelen zijn gestopt en worden zoveel 

als mogelijk opgepakt binnen het reguliere jongerenwerk in samenwerking met sportverenigingen en SSZ. 

• De aandacht van het jongerenwerk in Midden is in 2017 breder over het gehele stadsdeel verdeeld. Ingezet 

is er o.a. op verbinding met politie Ueugdagent), op de overlastgevende plekken (individuele- en 

groepsaanpak), basisscholen (met politie), voorlichting en preventie, samenwerking Thorbecke Pro en het 

Sociaal wijkteam. Er zijn workshops georganiseerd op het gebruik van sociale media (o.a. cyberpesten en 

sexting), Daarnaast op verbinding en ondersteuning van jongeren en ouders in de Pierik, Assendorp en de 

Kamperpoort. Ook is er ingezet op verbinding met Sportpark Marslanden. 

• Er is in Noord een gecombineerde aanpak van regulier jongerenwerk in combinatie met straathoekwerk en 

buurtcoach. Deze aanpak richt zich vooral op Holtenbroek. Dit o.a. vanwege de complexe problematiek en 

het multiculturele karakter van de wijk. De aanpak is succesvol gebleken. Het vraagstuk rond jonge 

Antillianen is behoorlijk afgenomen. Wel zijn er andere multiculturele groepen die nu de problemen 

veroorzaken. Straathoekwerk en de buurtsportcoach richten zich specifiek op deze groepen. ln 

tweewekelijkse mdo's worden er samen met het sociaal wijkteam, politie, RMC (individuele en 

groepsgerichte) preventieve, maar ook hulp- of ondersteuningsgerichte aanpakken besproken. ln de 

Aalanden is er extra geïnvesteerd in de verbinding met jongeren die wonen in het gebied rond de 

Dollard/Haringvliet en Biesbos/ Spui. Dit tijdens de koppelwerkmomenten met de politie, maar ook met extra 

inzet van het jongerenwerk. Er zijn 65 huisbezoeken gedaan naar aanleiding van de zeer negatieve 

jongerenindex. Dit vraagt ook de komende jaren om extra inzet in de Aalanden. Met wat vrijgemaakte uren 

uit Holtenbroek is een eerste aanzet gedaan om de vragen en problematiek van jongeren uit de Aalanden te 
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inventariseren. Met de opgaven die in de jongerenindex zijn gefonnuleerd, wordt de aanpak in samenwerking 

met de gemeente en het sociaal wijkteam 2018 verder ontwikkeld en uitgerold. 

• ln Oost zijn we in 2017 gestart met de aanpak hybride leren in samenwerking Deltion, Landstede, 

Windesheim, Viaa en het sociaal wijkteam. Acht studenten hebben, middels een gekoppelde, wijkgerichte 

aanpak, bij 84 meiden thuis een vragenlijst afgenomen. De meiden die behoefte hebben aan activiteiten in de 

wijk hebben wij nu in beeld. ln het najaar zijn we voor het schooljaar 2017-2018 gestart met 12 studenten die 

zich richten op het thema annoede. Het uitvoeringsteam jeugd, bestaande uit diverse organisaties die 

werken met jeugd in stadsdeel Oost, heeft een aantal speerpunten vastgesteld. Gezamenlijk optrekken en 

visie bepalen binnen casussen uit de wijk, signalen delen en kansen creëren voor de jeugd in de wijk. 

Gezamenlijke casussen worden snel opgepakt vanwege de korte lijnen die er zijn. Omdat Politiekids, 

vanwege beperkte politiecapaciteit, niet mogelijk is in dit stadsdeel, is er gewerkt aan een wijkgerichte variant 

'Helden uit Oost', deze zal starten in 2018. Het is in stadsdeel Oost rustig wat betreft overlastgevende 

groepen, jongeren zijn goed aanspreekbaar en er is tijd om vanuit een preventieve insteek te werken aan 

een goede relatie met de jongeren op straat. 

• ln het kader van ernstige signalen over sexting en het ernstig overschrijden van elkaars grenzen in gedrag en 

seksualiteit hebben we de voorstelling 'TEUN' (indringende en confronterende voorstelling over sexting) in 

samenwerking met de GGD in Zuid/ReZet geboekt en deze stadsbreed onder de kwetsbare doelgroep 

weggezet. Dit was een groot succes met meer dan 70 jongeren uit de doelgroep, zowel daders als 

slachtoffers als actieve meelopers. Behalve de voorstelling hebben we ook in gesprekken met de jeugd 

daarna veel bewustzijn kunnen creëren, zowel bij hen die erbij waren als bij de jeugd die er later van 

hoorden. We hebben in Zuid veel Syrische jongeren (vluchtelingen met verblijfstatus of ama's) weten te 

verbinden aan het jongerencentrum. Sommigen zijn inmiddels ook vrijwilliger geworden. Ze mengen zich 

zonder problemen in de groep en de cultuur van ReZet. Vanuit de opgaven - weerbaarheid en 

middelengebruik - voortkomend uit de jongerenindex zijn we in samenwerking met Sociaal Werk Nederland, 

gemeente en het sociaal wijkteam gestart met de methodiek Adviesvangers. Professionals, ouders en jeugd 

worden getraind om als adviesvanger ideeën en oplossingen op te halen over de opgaven. Vanuit Zuid 

ontwikkelen we een VO-variant voor een stedelijke "Challenge", die in 2018 tot uitvoering zal worden 

gebracht in het kader van de jongerenindex, i.s.m. met het VO, het lesprogramma 'Think', 

schoolmaatschappelijk werk, e.a. Er is in Zuid een (te) beperkte inzet geweest in kwetsbare buurten vanuit 

ambulant jongerenwerk. Het aantal contactmomenten met jeugd in de wijk en het aantal ambulante rondes in 

de wijk waren veel minder dan gepland en gewenst. Dit werd veroorzaakt door de forse toename van 

jongeren in ReZet. Er zijn extra uren aangevraagd voor ambulant jongerenwerk in Zuid. Deze hebben we tot 

onze grote tevredenheid ook gekregen. Een nieuwe ambulant jongerenwerker is eind 2017 gestart in Zuid. 

Zowel uit de jeugdindex als uit onze ervaring uit de praktijk, blijkt dat verslaving en middelengebruik onder 

jeugd in Zuid steeds meer aanwezig is en op steeds jongere leeftijd. Uit Gerenbroek hebben we veel 

zorgelijke signalen aangaande het buurtklimaat. Er wonen veel jongeren en tieners die wij als kwetsbaar 

beschouwen, veel gebroken gezinnen, multi-probleemgezinnen; er is geen merkbaar pedagogisch 

buurtklimaat en veel overlastsignalen. De extra uren voor het ambulant jongerenwerk maken dat we hier in 

2018 mee aan de slag kunnen gaan. 
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Bereik jongeren ambulant jongerenwerk 

Zuid 301 (+ 74 volwassenen) 

Oost 348 (+ 161 volwassenen) 

Noord 536 (+ 382 volwassenen) 

Midden 255 (+ 51 volwassenen) 

West 655 (+ 542 volwassenen) 

Vrijwilligers 

Zuid 51 

Oost 54 

Noord 46 

Midden 48 

West 41 

Jongerenparticipatie 

Travers Welzijn wordt door diverse organisaties ingehuurd om advies te geven over jongerenparticipatie. 

Binnen het project Samen Werken Aan je Toekomst van het Deltion college, de Landstede, de Groene Welle en 

het Alfacollege, krijgen jongeren invloed op de factoren die van invloed zijn op voortijdig schoolverlaten. ln het 

VSV Jongerenteam van de Landstede helpen jongeren, die een grote kans hebben om uit te vallen, elkaar om 

een diploma te halen. Het project wordt in juni geëvalueerd. 

Het project JazZ., Jongeren aan zet Zwolle, geeft cliënten van Trias invloed op hun eigen hulptraject en de 

hulpverlening van Trias. Het project loopt Um 2018. 

Op verschillende manieren wordt gewerkt aan uitwisseling en samenwerking tussen deze projecten. Zo zijn 

docenten van verschillende opleidingen betrokken bij het innovatietraject ZJIB 'Onderwijs, meer dan leren'. 

Jongeren van Trias maken gebruik van de jongerencentra van Travers. Een vsv-jongere doet mee aan Make lt. 

Jongeren van Trias hebben deelgenomen aan de challenge Leef je droom, etc. Bij bovengenoemde 

werkzaamheden zijn 111 professionals/vrijwilligers en 92 jongeren direct betrokken. De bereidheid om jongeren 

te laten participeren is binnen veel organisaties groot. Zowel jongeren als professionals, maar ook organisaties 

moeten veranderen om op een nieuwe sociale manier met elkaar samen te kunnen werken. Vooral het onderwijs, 

maar ook het verenigingsleven zit vast in een cultuur waarin volwassenen bepalen en jongeren mogen meedoen. 

Jongeren daadwerkelijk laten participeren én beslissen is een transformatie die enkele jaren en waarschijnlijk nog 

langer zal duren. 

Tijdens de bijeenkomst 18+ die door Travers Welzijn is georganiseerd is het plan Gift to society ontwikkeld, 

waarbij jongeren elkaar 'inzet voor de samenleving' cadeau kunnen doen. Het plan wordt uitgewerkt met Trias, 

SamenZwolle, het sociaal wijkteam en vluchtelingenwerk. 

Ik ben van mij! (voorheen We Can Young) 

Er is een nieuwe groep actieve changemakers ontstaan. Seksuele weerbaarheid is op verschillende stageplekken 

een gesprekonderwerp geworden. De bijeenkomsten met de changemakers waren energievolle, inspirerende, 

creatieve, leerzame en gezellige bijeenkomsten. De changemakers gaven aan veel te hebben geleerd en te 

kunnen toepassen bij het benaderen van jongeren en het opzetten van hun acties in de wijk. Vanuit We Can 

Young zijn er verschillende workshops gegeven over sexting, sociale media etc. Een van de jongerenwerkers 

heeft lessen gegeven op het Deltion College aan het derde leerjaar SMD. De studenten vonden het leuk en een 
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belangrijk onderwerp. Ze zagen de relevantie, maar gaven de tip om de lessen al te geven in het eerste jaar. 

Daarnaast zou dit volgens hen ook op middelbare scholen moeten gebeuren. 

ln oktober 2017 vond de kick-off voor het nieuwe schooljaar plaats in Hedon. Er waren ca. 40 jongeren aanwezig 

en partners vanuit JP van den Bent, Trias, Deltion. Twee jongerenwerkers hebben in oktober, in samenwerking 

met de YMCA, twee workshops over sexting verzorgd in Nijeveen voor twee groepen van 12 jongeren (12 tot 16 

jaar). Op verzoek hebben we ook nog een korte versie van de workshop gegeven aan geïnteresseerde ouders. 

Het was een zeer succesvolle dag, positieve reacties ontvangen van zowel doelgroep als volwassenen. Het 

thema sexting bleek opnieuw zeer actueel en door het inzetten van peer-education ontstond er een open setting 

waarin jongeren zich vrij voelden om met ons elkaar in gesprek te gaan. De vrijwilligers en stagiaires hebben 

hierin een grote en belangrijke rol gespeeld. ln oktober zijn we met een aantal vrijwilligers en stagiaires naar het 

eindcongres in Utrecht geweest. Een interessante dag met informatie over het project en uitwisseling met andere 

gemeenten waar het project draait. ln november hebben we een bijeenkomst gehad met vrijwilligers en stagiaires 

in ReZet waarbij we hebben gebrainstormd over actuele onderwerpen en de manieren waarop we met deze 

onderwerpen aan de slag willen gaan. Naast verschillende thema's zoals (omgaan met) diversiteit, sexting, 

weerbaarheid (fysiek en mentaal) werd het belang van social media benadrukt. 

Aantal changemakers 8 

Aantal bereikte jongeren 80 

Aantal bereikte kinderen 10 

Koppelwerk/huisbezoeken 
Zuid Er zijn huisbezoeken geweest vanuit het Koppelwerk, maar minder dan in 

2016 in verband met de verhoogde werkdruk in ReZet. 

Oost Koppelwerk loopt hier naar tevredenheid; bereik jongeren 140, kinderen 50, 

volwassenen 65. 

Noord Veel wordt niet exact bijgehouden. 

Koppelwerk wordt uitgevoerd met jongerenwerk maar ook met wijk- en 

speciale Antillianen agent. ln de 2e helft van 2017 minder Koppelwerk door 

verschuivingen binnen politiekorps. 

Midden Tweewekelijks op straat, wekelijks afstemming. Daarnaast bezoeken van 

groepen, scholen e.d. ln de 2e helft van 2017 minder koppelwerk door 

verschuivingen binnen politiekorps (eenmaal per 2 weken). 

West Er is Koppelwerk. Maar door de vele wisselingen is er nog geen structuur. Er 

wordt goed samengewerkt met de wijkagent. ln de tweede helft van 2017 meer 

structuur en afstemming door betere communicatie en facilitering wijk en jeugd 

agenten 

Huiswerkklas 

Dit jaar zijn wij meer dan anders bezig geweest met verbetering van pedagogische begeleiding. Dit omdat er 

steeds meer probleemleerlingen bij de huiswerkklas komen, doorverwezen vanuit hulpverleningsinstanties. 

Leerlingen geven aan dat de huiswerkbegeleiding hun schoolresultaten aanzienlijk verbetert. Op 3 deelnemers 

na, hebben alle deelnemers hun niveau kunnen behouden en/of zijn geslaagd voor hun opleiding. 
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Ingeschreven leerlingen 66 

Bijeenkomsten 80 

Straathoekwerk Antilianen/multiculti 

Jongeren uit de doelgroepen komen weer in contact met bijvoorbeeld school, werk of uitkering SOZAWE. Zo 

hebben sommigen een uitkering gekregen en zitten ze op een traject naar werk. Dit verkleint de kans op 

verleidingen in het criminele circuit. Een aantal (10) hebben een baan verkregen. Deze personen wordt gevraagd 

om als rolmodel te fungeren en anderen te stimuleren. Ook zijn er 3 jongeren begeleid naar een opleiding. 

Schuldenproblematiek wordt bespreekbaar gemaakt en er wordt ingezet en ondersteuning geboden om de 

schulden te saneren. Dit geeft perspectief. Een uitzichtloze situatie wordt zo positief omgebogen. 

Met politie (wordt wel minder door vertrek Antillianen agent) is er een samenwerking om ook preventief in te 

zetten op individuen en groepen. Hierdoor worden conflicten in de openbare ruimte voorkomen en leren de 

jongeren dat de politie niet alleen negatief is, maar ook behulpzaam kan zijn. 

Bereik jongeren en volwassenen 575 

Interventies/ presentie en preventie: luisterend oor, coaching, 380 
doorverwijzing, aanspreken op gedrag, begeleiding naar school, 

de Poort, sociaal wijkteam, hulpverlening, corporaties, politie, 

mdo's, verbindingen met bijvoorbeeld bruggenbouwers, 

budgetgroepen, etc. 

Trends 

• ln Noord, maar ook in de andere stadsdelen, meer middelengebruik. 

• Toename armoede, meer aanvragen voor jeugdsport/cultuurfonds, Kindemoodfonds en Meedoen. Ouders 

hebben achterstand in kennis gebruik sociale media door hun kinderen en komen steeds vaker met vragen. 

• Er zijn steeds meer gezinnen die kwetsbaar zijn door problematiek op meerdere leefgebieden. 

• Een terugtrekkende beweging van het (basis)onderwijs. Zij zijn steeds minder geneigd om, in samenwerking 

met andere partners, gezamenlijk vorm te geven aan het opgroei- en opvoedklimaat in de wijk. 

• Er is een inhaalslag gaande met betrekking tot de inzet op kwetsbare meiden. We hebben door middel van 

activiteiten en huisbezoeken veel meer meiden en hun behoeftes leren kennen. Dit biedt ons de mogelijkheid 

om goed aan te sluiten bij de meiden in de diverse stadsdelen. Met subsidie vanuit het BuurtCultuurFonds 

hebben we in 2017 twee extra stedelijke meidenactiviteiten; ReMovez (dans) in ReZet/Zuid en Art & Design 

in Ons Eigen Huis/Kamperpoort vorm kunnen geven. 

• Ouders hebben steeds meer vragen en weten steeds minder over het sociaal media gebruik van hun 

kinderen. 

• Vooral in West spelen jongeren politie gerelateerde spellen waarin achtervolging en opsporingsactiviteiten 

centraal staan. Een ontwikkeling waarbij wel de grenzen van het toelaatbare opgezocht worden. Denk aan 

verstoppen in tuinen en schuren en jongeren die schreeuwend door de wijk gaan. 

• Tekort aan jongerenontmoetingsplekken in de openbare ruimte. Dit maakt dat verschillende groepen zich 

gaan ophouden in dezelfde openbare ruimte, bijvoorbeeld in West rond het winkelcentrum en het 

Twistvlietpark in Stadshagen. 

• Jongeren leven in een wereld waarin ze vaak direct krijgen wat willen. De huidige samenleving 

(volwassenen) verwacht echter dat zij zich ook inzetten voor de buurt/de wijk. Er dreigt een kloof tussen de 

verwachtingen van beide partijen. 
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• Er zijn binnen het jongerenwerk over de gehele stad veel signalen over sexting. Er is steeds meer 

kwetsbaarheid bij een grote groep jongeren als het gaat om seksuele weerbaarheid. Snapchat groeit 

exponentieel, dit medium is gevoelig voor grensoverschrijdend gedrag. 

• Ontwikkelingen op sociale media gaan zo snel dat het voor werkers zonder speciale/extra kennis bijna niet te 

volgen is. Daarom werken we samen met Windesheim aan de opleiding expert mediaopvoeding. 

2.2.2 Kinderwerk 

West is de meest kinderrijke wijk van Zwolle. We zien dat kinderen naast het sportaanbod in de wijk ook andere 

vormen van ontmoeting, uitdaging en/of verbinding zoeken. Door middel van een diversiteit aan activiteiten welke 

met kinderen (en soms hun ouders) worden ontwikkeld, stimuleren we kinderen zich zelf te ontdekken en nieuwe 

verbindingen aan te gaan. Ook leren ze naar de buurt, wijk te kijken (Nieuwzkidz) en daar iets van te vinden. 

Kinderen ontwikkelen zich op deze wijze en dragen bij aan de ontwikkeling van hun buurt/wijk. Politiekids (eerst in 

Breecamp en nu in Schoonhorst) leert kinderen anders kijken naar gedrag (van zich zelf en anderen), maar 

stimuleert ook samenwerken, investeren op bewegen en het nut en de noodzaak van regels en de rol van de 

politie en burgers hierin. De Politiekids Spektakeldag trok ruim 250 bezoekers. FakkelteenZ is een rap/hiphop 

activiteit waar gewerkt wordt aan maatschappelijk betrokken eindproducten zoals videoclips, optredens en songs. 

De weg naar deze eindproducten is waar het om gaat, kinderen kunnen hun eigen vragen, talenten, maar ook 

problemen stoppen in dit traject. Thema's die terugkeren zijn gedrag, eenzaamheid, bewustwording taal, vrijetijd, 

zelfvertrouwen en talent. https://www.youtube.com/watch?v=TDTbwAfshvk. Zo wordt er ook ingezet op 

Nieuwzkidz, waarbij kinderen hun blik op zaken die in de wijk buurt spelen, geven door middel van presentaties 

die op het eigen platform worden vertoond; https://www.youtube.com/watch?v=OLLQSkT1HLO of 

https://www.traverswelzijn.nl/diensten/nieuwzkidz/. Ook zijn er speciale activiteiten voor meiden en is er een 

goede samenwerking met verschillende basisscholen. GIRLZ, is een activiteit voor meiden uit groep 8 BO en klas 

1 VO. Het creëert een veilige omgeving voor de meiden van waaruit ze deel kunnen nemen of vorm kunnen 

geven aan programma's waar aan ze anders niet zouden deelnemen. Het jeugdwerk heeft een belangrijke rol in 

de vormgeving en uitvoering van de opgaven 1, 2, 4 en 5 uit de jongerenindex voor West. 

Door de groeiende vraag door kinderen, ouders maar ook onderwijs en buitenschoolse opvang is het lastig om 

aan al deze vragen te voldoen. En niet alleen de groeiende vraag, maar ook de groeiende problematiek rondom 

kinderen en gezinnen vraagt veel aandacht. Kinderen nemen hun problemen en de invloed die dit heeft op hun 

gedrag mee naar de activiteiten, dit vraagt veel tijd, rust en kennis. Kinderen switchen makkelijk van 

project/activiteit, loyaliteit en interesse en zijn niet eenvoudig vast te houden en zeker niet vanzelfsprekend. Zowel 

de kinderen als ook veel ouders, hebben niet veel geduld en willen een snelle bevrediging van hun 

behoefte/wensen. Dat zonder te veel eigen inzet, inbreng. 

Het kinderwerk richt zich in Midden nog voornamelijk op de Kamperpoort. Wel wordt er in de Pierik en Assendorp 

ondersteuning gegeven op initiatieven van buurtorganisatie en/of ouders. ln de Kamperpoort is samen met het 

sociaal wijkteam een aanpak ontwikkeld op het veilig opvoeden en opgroeien. Deze moet o.a. de onderlinge 

tolerantie vergroten en het pestgedrag verminderen. Het pestgedrag is een complex probleem, ook omdat veel 

ouders daar zeer makkelijk over doen. Het effect van dit gedrag op anderen wordt weg gewuifd. Wel zien we dat 

wanneer activiteiten strak georganiseerd worden, dit gedrag tijdens bijvoorbeeld de soos, jeugdland en het 

zomerkamp nagenoeg niet aanwezig is. Met het onderwijs (er is geen school in de wijk) wordt voorzichtig samen 

gewerkt. Er zijn voorlichtingsmomenten vanuit het Koppelwerk en afstemming op thema's. Ook bezoeken aan 

basisscholen in de wijk met de jeugdagent, informatieverstrekking aan jeugd en ouders over normen en waarden, 

pestgedrag al dan niet op sociale media, zijn daarin waardevol. Herhaling van deze thema's in gesprekken met 

jonge jeugd en hun ouders maakt dat ze meer inzicht krijgen over de gevolgen van ondoordacht gedrag. Aan een 
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soortgelijk programma gericht op veilig opvoeden en opgroeien is ook in de Pierik begonnen. De effecten hiervan 

moeten nog komen. Wel is de aankomende sluiting van de basisschool in de Pierik hier een risico. 

Het kinderwerk in Noord richt zich voornamelijk op Holtenbroek. Sociale stabiliteit, leefbaarheid en veiligheid zijn 

de kernopgaven. Met daarin voor het kinderwerk de opgave voor een veilig en gezond opvoed- en opgroeiklimaat 

en hoe om te gaan met armoede en het voorkomen van sociale uitsluiting. De grote etnische en culturele 

diversiteit, de instroom van mensen met problemen op vele leefgebieden en werkloosheid zorgen voor een matig 

toekomstperspectief. Kinderen worden met deze realiteit geconfronteerd en dat heeft invloed op hun ontwikkeling. 

Door de structurele inzet van alle partijen in Noord is de negatieve impasse de laatste jaren doorbroken. Ouders, 

maar ook de kinderen, ervaren deze positieve ontwikkeling, maar echt veilig voelen ze zich nog niet altijd. Er zijn 

kinderen die gepest worden en daardoor niet buiten spelen. Positief is dat we dit steeds beter in beeld hebben en 

daar vanuit een goede relatie met ouders over in gesprek kunnen. Door steeds meer kinderen en 

ouders/vrijwilligers te betrekken bij activiteiten in de buurt, wordt dit meer bespreekbaar. Hierdoor kunnen we dit 

pestgedrag aanpakken. Activiteiten als Politiekids, kinderplatform, minibiebs, zomercarrousel, "help de 

huismeester" en ook huisbezoeken hebben een positieve invloed. De presentie van onze kinderwerker maakt het 

eenvoudiger voor ouders en kinderen om in gesprek te gaan. Zo worden er ook mooie verbindingen tussen 

gezinnen en het sociaal wijkteam gerealiseerd, waarbij ook andere dan alleen opvoedvragen bespreekbaar 

worden. De kinderen zie je groeien tijdens deze activiteiten, grenzen verdwijnen en kinderen worden uitgedaagd 

weer kind te zijn en zich te ontwikkelen. ln bijvoorbeeld de Palestrinaflats spelen andere problemen. Ouders laten 

hun kinderen niet alleen buiten spelen. Gevolg is dat er weinig kinderen buiten spelen met vriendjes of 

vriendinnetjes. Dit stimuleert ongezond gedrag (tv kijken en/of gamen op de bank). Begeleide activiteiten zorgen 

ervoor dat kinderen meer samen doen en buiten komen. Politiekids doet het goed. Zo goed dat men dit bij de 

politie gekwalificeerd heeft als effectieve interventie, welke nu door politie in het gehele land mag worden 

uitgevoerd. Dit vraagt veel tijd van onze mensen. Uit het hele land komen vragen voor uitleg en een "kijkje in de 

keuken". http://www.politiekids.nl/politiekids-groepen/?groep=zw. 

Zuid 

• Het Kinderplatform wordt naar tevredenheid gecontinueerd. Kinderen pakken door hen gekozen 

vraagstukken op, er is een nieuwe website, www.kinderplatformzwolle.nl en de kinderen hebben hun eigen 

kinderplatform. Deze is door de kinderen uit het Kinderplatform gepresenteerd op het landelijke brede school 
congres in april 2017. 

• ln 2017 zijn we gestart met een meidengroep, dit voldoet aan een behoefte. Sommige meiden worden gepest 

op school, tot slaan en schoppen aan toe. Deze 15 kwetsbare meiden hebben behoefte aan een leuke groep 

met elkaar. Hiernaast is er in ReZet 2 keer meidenfeest georganiseerd voor 85 meiden. ln deze groep zien 

we veel betrokken ouders. 

• Er wordt veel inzet gepleegd met betrekking tot presentie op straat; wekelijks de wijk in met de bakfiets, 

buitenspeeldag en naschoolse sportactiviteiten in de buurt samen met Sportservice Zwolle. Dit is nodig, er 

wordt veel geduwd, geslagen en geschopt door kinderen in de wijk. Er is een groep kinderen die wordt 

bedreigd door jongeren. Voorvallen leven lang door in de wijk, ook onder ouders. Er is weinig 

ouderbetrokkenheid bij activiteiten en kinderen. 

• Naast collectief aanbod is er veel aandacht voor individuele problematiek m.b.t. armoede, eenzaamheid etc. 

Middels o.a. huisbezoeken, School's Cool, Family Factory richten we ons niet alleen op de kinderen, maar 

zoeken we middels een laagdrempelige, betrokken benadering ook veel contact met ouders. 

• Het is belangrijk voor de kinderen in Zuid dat het kinderwerk veel op straat is om het speelgedrag en de 

onderlinge verhoudingen positief te beïnvloeden. Er is veel pestgedrag (verbaal en non-verbaal). Via onze 
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contacten met ouders, kinderen en partners maken we gerichte keuzes waar we bijvoorbeeld de bakfiets 

inzetten om het speelklimaat te beïnvloeden. 

ln Oost is veel geïnvesteerd op samenwerking met de basisscholen in het stadsdeel. Dit heeft o.a. geresulteerd 

in de start van een nieuw Kinderplatform, meer bekendheid over School's Cool, meidenactiviteiten in de buurt en 

op de scholen. Uit gesprekken met directeuren van verschillende basisscholen uit de wijk bleek dat er veel in de 

klassen en na schooltijd speelt over social media. Wanneer er ruzie of onenigheid is rondom het gebruik van 

social media, wordt door ouders al snel met de vinger naar school gewezen om dit op te lossen. Men gaf aan dat 

een training rondom social media wenselijk is om zowel ouders als kinderen in te lichten over het gebruik, 

controle en dergelijke. Hiervoor hebben we in de Week van de opvoeding diverse activiteiten georganiseerd. 

De bakfiets heeft een positief effect op het speelgedrag van de kinderen in Oost. Kinderen zijn op een positieve 

manier bezig met hun spel en leren (nieuwe) sociale competenties. Hiernaast is het een mogelijkheid om nieuwe 

kinderen (o.a. statushouders), die in de wijk komen wonen, laagdrempelig te verbinden aan andere kinderen. 

Uit de jeugdindex blijkt dat een hoger percentage kinderen - dan het Zwolse gemiddelde - zich bezig houdt met 

mantelzorg. Dit vraagt om veel signaalgevoeligheid van de medewerkers in Oost met betrekking tot dit thema. 

We ervaren dat het heel belangrijk is om present te zijn in de vrije tijd van kinderen. Samen schaatsen op de 

ijsbaan in de stad, de bakfiets, voetballen, schoolpleinactiviteiten. Dit levert veel contacten en goodwill op bij 

kinderen, ouders en samenwerkingspartners en maakt het makkelijker om problemen preventief aan te pakken. 

Trends 

• De grootte van de groep kinderen in West is met de huidige bemensing niet te behappen. De samenwerking 

met het basisonderwijs staat onder druk, er is behoefte aan afstemming tussen buitenschoolse opvang, 

buurt-, kinderwerk, sportverenigingen en andere organisaties in de wijk. 

• Ondersteuning bij activiteiten in Noord door ouders/volwassenen wordt lastig, zeker onder de groep 

allochtonen/statushouders met geen kennis of ervaring van vrijwilligerswerk. Verbindingen met het sociaal 

wijkteam en basisonderwijs staan onderdruk, dit heeft gevolgen voor gezamenlijke programma's als 

bijvoorbeeld School's Cool. 

• De Bakfiets levert bijvoorbeeld in Zuid wel op de korte termijn, maar op de lange termijn (nog) geen 

resultaten op. De bakfiets wordt vaak terug gevraagd op plekken waar we al zijn geweest, de signalen keren 

dan weer terug. Er moet nagedacht worden over manieren om het samen spelen te laten leven nadat wij weg 
zijn. 

Bereik kinderen Kinderwerk 

Kinderen Vrijwilligers Volwassenen/ouders 

Oost 250 15 80 

Midden 80 32 50 

Noord 675 66 300 

Zuid 1270 71 89 

West 1006 71 481 

1 8 

Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden behorendf\ \ 
1 bij controleverklaring d.d. 16 mei 2018: \l \y 



2.2.3 Buurt- en opbouwwerk 

• Buurt- en opbouwwerk 

• Buurtbemiddeling 

• Bezoekvrouwen 

• Ta a/koppels 

• Buurtbemiddeling 

Het buurt- en opbouwwerk heeft een breed palet van opdrachten en opgaven welke per stadsdeel verschillend 

van inhoud, volume en zwaarte is. Essentieel is dat er in alle gevallen, hoe het ook wordt opgepakt, er verbinding 

is met de bewoners. Daarnaast is verbinding en samenwerking met alle relevante partijen in de wijk of stad van 

belang. Samen - bewoners, professionals en organisaties uit het voorliggend veld - maken we het verschil. 

Daarom wordt er veel geïnvesteerd in die samenwerking. De samenwerking met kernpartners als het sociaal 

wijkteam, politie, gemeente en corporaties loopt goed en dat zie je terug in afspraken over de gezamenlijke 

opgaven. De analyses vanuit buurt-voor-buurt en de jongerenindex zijn in gezamenlijkheid tegen het licht 

gehouden en vertaald - met de inbreng van bewoners en professionals - naar passende opgaven per stadsdeel. 

De investeringen in verbinding met het voorliggende veld krijgen steeds meer vorm, zeker daar waar het gaat om 

activering en maatschappelijke participatie. Verenigingen zien ook steeds beter de mogelijkheden en niet meer 

alleen de problemen of belasting. 

ln West wordt de opgave Breecamp verlengd, ondanks de successen is deze nog niet af. Wel zien we dat mede 

door goede interventies het vertrouwen tussen bewoners (koop/huur) sterk is toegenomen. Er is een officiële 

bewonerscommissie Breecamp opgericht en het aantal overlastmeldingen is sterk gedaald. Speerpunten: 

leefbaarheid, opgroeien in Breecamp en verbinding. De wijkopgave Schoonhorst, ondanks dat die vanuit buurt 

voor-buurt niet zo als opgave naar voren kwam, is geformuleerd. De gegevens van het sociaal wijkteam en de 

wijkwerkers van Travers gaven namelijk iets anders aan; sociaal isolement, 'verrommeling', geen sociale 

stabiliteit (onderlinge ruzie/slechte verhoudingen) en een onveilig opvoed- en opgroeiklimaat. De praktijk heeft 

deze visie bevestigd. Er is samen met OBS de Krullevaar een plan van aanpak gemaakt gericht op het 

verbeteren van de verbinding tussen school en buurt, er zijn initiatieven gestart om bewoners mee te nemen in de 

aanpak (eerste bijeenkomst 80 bewoners). Ook heeft de start van Politiekids in Schoonhorst bijgedragen aan een 

groter commitment op deze wijkopgave onder bewoners. Verder is de opbouwwerker trekker van deze en nog 2 

andere wijkopgaven in Frankhuizen (o.a. leefbaarheidsopgave met conflicterende leefstijlen) en Westenholte 

(jaren durende overlast beleving, minder krachtig wordende samenleving, een wijkvereniging die dreigt vast te 

lopen en Stinspark in ontwikkeling). Steeds sterker wordt in West de samenwerking met de wijkstichting 

Stadshagen Totaal en met de wijkvereniging WVF (Westenholte). De wijkvereniging in Westenholte geeft aan 

vast te lopen bij de doorontwikkeling van Stinskracht en veel overlast van jeugdgroepen te hebben en wil graag 

met het opbouwwerk nadenken over hoe goed leefbaarheid en noaberschap in Westenholte te behouden. 

ln Midden hebben we sinds maart jl. het opbouwwerk uitgebreid, zodat er één opbouwwerker is voor het hele 

stadsdeel. De jongerenwerker en buurtwerker hebben hier aan gekoppeld, ook hun werkzaamheden naar een 

groter gebied verlegd. Dit heeft ook gevolgen voor de inzet in de Kamperpoort. Binnen de Kamperpoort is er een 

overleg met het bewonersbedrijf gestart over samenwerking in de opgaven en meer eigen beheer in het 

wijkcentrum. Concrete afspraken worden bemoeilijkt door wisselingen in het bestuur. Het buurtwerk is formeel uit 

het sociaal wijkteam, maar werkt wel intensief samen (8 uur per week) op de participatie-opgaven, dit over geheel 

Midden. De buurt- en opbouwwerkers ondersteunen werkgroepen als STRIK (Kamperpoort), werkgroep 

Azaleapark (Assendorp) en de werkgroep Pierik; zowel op organisatie en ontwikkelingen als op de verbinding en 
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kansen met de buurt. Ook coördineren zij het Pierikoverleg waarin verschillende organisaties en bewoners 

verbinding zoeken om hun initiatieven te realiseren. Verder ondersteunt het buurt- en opbouwwerk diverse 

initiatieven van (o.a. nieuwe) bewoners. ln de Pierik is er verb inding gezocht met bewoners (Mimosastraat, 

Fresiastraat) en organisaties (DOAS en speeltuinvereniging). ln de buurt rond de Magnoliastraat is samen met 

corporatie SWZ een aanpak gestart om de leefbaarheid en sociaal isolement in gezamenlijkheid aan te pakken. 

Toename van 'verrommeling' in bepaalde delen van Assendorp en Pierik. ln met name Assendorp vermindering 

van eigenaarschap van de straat door studentenwoningen, maar ook door huisvesting bijzondere groepen. 

Hierdoor zijn er veel irritaties en overlastmeldingen door geluidsoverlast maar ook verrommeling van de openbare 

ruimte. 

ln Noord is er vooral inzet in Holtenbroek. De inzet in de Aalanden gebeurt door de vanuit Travers geplaatste 

buurtwerker bij het sociaal wijkteam en de bezoekvrouw. De buurtwerker richt zich vooral op individuele 

casuïstiek en preventie-activiteiten gericht op armoedebestrijding. De bezoekvrouw zet in op doorbreken van 

sociaal en maatschappelijk isolement en verbindt door ontmoeting- en themabijeenkomsten in de Eemhoeve. ln 

Holtenbroek richt het buurt- en opbouwwerk zich op sociale stabiliteit, veiligheid & leefbaarheid en sociale & 

maatschappelijke participatie. Hierbij worden er op basis van analyse en onderzoek aanpakken ontwikkeld zoals: 

de buurtaanpak Holtenbroek 3 (met mooie resultaten en effecten), het Huis van Kansen waarin groepen 

autonoom hun programma's kunnen uitvoeren, de Antilianen aanpak, de uitvoering van de participatie opdracht, 

de opzet en inzet van het project Politiekids en de aanpak op statushouders die nieuw in de wijk komen wonen 

via het project "Welkom in de wijk". 

Maar ook vanuit presentie en direct contact met bewoners(groepen) en samenwerkingspartners worden 

interventies gedaan. Het opbouwwerk is nauw verbonden met de aanpak en inzet van het straathoekwerk en de 

buurtcoach. De reden is dat de groepen waar zij zich op richten vaak een complexe problematiek hebben die het 

jongerenwerk overstijgt en verbindingen hebben met vraagstukken in de gezinnen en de buurt. Dit vraagt om een 

ketenaanpak waarbij het opbouwwerk vaak een ontwikkel- en regierol heeft. Het positieve resultaat en effect van 

de opgave Holtenbroek 3 heeft er voor gezorgd dat de samenwerkingspartners deze aanpak hebben uitgerold 

over specifiek Holtenbroek 3 en rond de Palestrinaflats en andere hotspots in de wijk. Samen met de wijkboerderij 

Klooienberg worden er plannen ontwikkeld om bewoners van de wijk mee te nemen in de ontwikkeling van de 

uiterwaarden en groene gebieden achter de flats van de Palestrinaflats. Dit gebeurt in samenwerking met 

gemeente en WDOD (waterschap). 

De bronnen van verstoring in de wijk blijven regelmatig ondermijnend gedrag vertonen. De aanpak op deze 

bewoners is een kwestie van eensgezindheid bij de uitvoerders op de aanpak, maar ook een van lange adem. 

Een grote toename van kwetsbare mensen (gezinnen en individuen) in Noord. Onder andere worden er veel 

statushouders in de wijk geplaatst, maar ook een toename van mensen met een verstandelijke en of psychische 

problematiek die hier zelfstandig komen wonen met geen of een minimale ondersteuning. Veel vrijwilligers zijn 

ook kwetsbaar en vragen veel ondersteuning en begeleiding. De groep Eritreeërs in de wijk groeit. Zij zijn slecht 

benaderbaar en hebben zelf ook weinig contacten. De bewonersvereniging HNU heeft een identiteitscrisis na dat 

een aantal (dragende) bestuursleden hebben aangegeven met hun werk te willen stoppen. Mensen die eerst bij 

een zorgorganisatie woonden hebben nu zij zelfstandig wonen hun ondersteuning/zorg opgezegd. Dit zorgt voor 

problemen en overlast in de buurt, maar ook extra werk voor hulpverlening en het sociaal wijkteam. Het succes 

en positieve spin-off van Politiekids is overweldigend. Niet alleen voor deelnemers, maar ook voor partners in het 

project. Binnen de Arabische - en Hindoestaanse gemeenschap wordt veel in de doofpot gestopt uit angst dat de 

gemeenschap schande spreekt of dat men met de nek wordt aangekeken. Mensen zijn daardoor beschadigd en 

of lopen steeds weer beschadigingen op. Het opbouwwerk merkt op dat hier weinig oog voor is. Politie en 

hulpverlening worden stelselmatig buiten de deur gehouden door dreiging, manipulatie en geweld. 
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• Het doel om minimaal 15 wijkbewoners uit Zuid met een bijstandsuitkering te laten stijgen op de 

participatieladder, van trede 1 /2 naar trede 3/4 is behaald. Het participatienetwerk wordt steeds verder 

uitgebreid en er zijn positieve initiatieven in de wijk geweest die dit versterken. De samenwerking met SVI en 

de RIBW is versterkt, het wijkfestival was een groot succes, wijkschouw nu mét wijkpartners en de 

samenwerking tussen Travers, sociaal wijkteam en ZwolleDoet! met betrekking tot participatie is verstevigd. 

• Het project van Wijk naar Werk op de Schellerhoeve is vanaf 1 april 2017 operationeel, daar werken nu vijf 

deelnemers onder begeleiding van Frion/RI BW. 

• ln Zuid zijn inmiddels drie goed draaiende vrouwengroepen met alle drie een eigen dynamiek en uitstraling, 

deze groepen breiden nog steeds uit. De vrouwengroepen draaien (inmiddels) zelfstandig o.l.v. een 

vrijwilligster, de vrouwen bepalen zelf de inhoud van de bijeenkomsten. Een aantal vrouwen uit de groepen 

zijn doorgestroomd naar andere activiteiten in de wijk of naar vrijwilligerswerk. Ook is het sociale netwerk van 

een aantal vrouwen vergroot doordat ze elkaar buiten de groep ook bezoeken of elkaar helpen bij problemen. 

Een van de effecten is dat de vrouwen zijn gestegen op de participatieladder en hun netwerk hebben 

vergroot. Persoonlijke ontwikkeling van een flink aantal vrouwen is gestegen door een creatieve benadering. 

• Vanuit de wijkopgaven die we hebben vastgesteld eind 2016/begin 2017 is naar voren gekomen dat Zwolle 

Zuid een minder positief imago heeft. Samen met wijkpartners in Zuid (gemeente, wijkenvereniging, WijZ en 

sociaal wijkteam) hebben we in mei 2017 een wijkfestival georganiseerd voor alle wijkbewoners. Dit 

wijkfestival is een nieuwe variant op de al jaren georganiseerde wijkdialoog door de gemeente. Doel van het 

wijkfestival: wijkbewoners én wijkorganisaties laten zien hoeveel moois Zwolle-Zuid te bieden heeft. Op een 

laagdrempelige manier wijkzaken communiceren met bewoners. Dit is goed gelukt, er waren ruim 600 

bewoners en zo'n 100 professionals aanwezig. 

ln Oost is er door middel van huisbezoeken, participatietrajecten en reguliere hulpverlening met de 

samenwerkingspartners een breed bereik tot stand gekomen van mensen in sociaal isolement in o.a. de Pieter 

Steynstraat. De specifieke oriëntatie op de Pieter Steynstraat is vervolgens verlegd naar het bereik van bewoners 

in Dieze-Oost in sociaal isolement (soms in combi met psychische problematiek). 

ln de Indische Buurt is de meeste inzet gepleegd op het ondersteunen van bewoners- en verenigingsinitiatieven. 

Ondersteuning op het gebied van vergunningen/subsidieaanvragen, maar ook hoe betrek je overige bewoners bij 

je ideeën. De meeste initiatieven slagen wanneer ze breed gedragen worden in de buurt/wijk waar ze plaats 

vinden. Veel hangt af van relaties onderling en het uitspreken van verwachtingen en irritaties. De bewoners 

hierop aanspreken en het uitspreken hiervan helpt veel bewoners al om een keuze te maken of aan of af te 

haken. 

ln de lepenstraat zijn door het wijkteam (in samenwerking met WijZ, sociaal wijkteam en SWZ) 44 huisbezoeken 

afgelegd om meer zicht te krijgen op het klimaat op straatniveau. Er waren al langer zorgen over deze straat. 

Tijdens de huisbezoeken bleek dat men over het algemeen (zeer) tevreden woont in de lepenstraat. Er is wel veel 

zwerfvuil in de straat, bewoners gaan dit gezamenlijk oppakken. 

ln Oost vindt veel stille individuele problematiek plaats, maar ook een daaraan gekoppelde 'stille aanpak'. Er 

wordt door de professionals in de wijk veel aanbod op maat verzorgd, die te weinig zichtbaarheid - en daardoor 

verbinding - krijgt. Oost is een lappendeken van diverse (straat)culturen, allemaal met een eigen kleur en 

identiteit. Dat maakt het werken moeilijk, maar ook tot een fantastische uitdaging. 
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Bereik bewoners door buurt - en opbouwwerk 

bewoners vrijwi li igers 
Zuid 729 en ruim 600 bewoners bij het 70 

wijkfestival 

Oost 298 77 (exclusief 6 vrijwilligersgroepen) 
Midden 380 10 groepen, 11 ind. 
Noord 1.859 11 groepen, 79 ind. 
West 1.180 10 groepen, 284 ind. 

Bezoekvrouwen 

De bezoekvrouwen sluiten aan bij de opgaven en hebben daarin hun eigen rol/positie. Zij maken het contact met 

geïsoleerde gezinnen en stimuleren vooral de vrouwen, maar soms ook mannen, om sociaal en maatschappelijk 

te participeren. Dat middels huisbezoeken, contact leggen op straat en op de markt. Maar ook door 

ontmoetingsbijenkomsten met anderen, de Taaloefenwerkplaatsen en Budget Kring cursussen. Bezoekvrouwen 

zijn vaak de enige verbindende schakel tussen deze gezinnen en de wijkprofessionals, van sociaal wijkteam tot 

politie. Bezoekvrouwen verwijzen, maar begeleiden ook, mensen naar het ziekenhuis, UWV, raadslieden, sociaal 

wijkteam, voedselbank, corporatie etc. voor een breed scala aan problemen en hulpvragen. Bezoekvrouwen 

werken in de wijken waar de vraag het grootst is. Het accent van de inzet van de bezoekvrouwen ligt momenteel 

in stadsdeel Noord. Maar wordt ook ingezet in Oost, Zuid en West. Aanspreekpunt zijn voor alle (kwetsbare) 

allochtone huishoudens. Kwetsbare bewoners worden gestimuleerd deel te nemen aan activiteiten gericht op 

taalontwikkeling, ontmoeting, integratie en participatie. Daarnaast zijn de bezoekvrouwen voor de doelgroep 

(waaronder veel statushouders en niet of slecht sociaal en maatschappelijk geïntegreerde vrouwen) vaak de 

schakel tussen geïsoleerd blijven met hun trauma's, onbegrepen problemen, niet bespreekbare psychische 

problematiek en de hulpverlening. De problematiek waar de bezoekvrouwen mee te maken krijgen wordt steeds 

complexer. Dat - en de positie van de bezoekvrouwen - (zij maken qua afkomst cultureel en etnisch deel uit van 

de doelgroep en worden ook privé vaak belast) maakt dat de werkdruk soms onaanvaardbaar hoog is. 

Door de laagdrempelige en loyale werkwijze van de bezoekvrouwen ligt er veel verantwoordelijkheid op hun 

schouders. Bezoekvrouwen worden niet zelden, tot aan hun eigen voordeur, en soms er achter, bevraagd en 

opgezocht. De netwerken van veel mensen zijn soms zo klein dat zij geen andere weg zien om - ingeval van 

problemen - de bezoekvrouwen privé te bellen en of op te zoeken. Het volume bezoekvrouwen is klein, nog geen 

4 fie en de vragen zijn complex en groot in aantal. Het risico op overvragen en uitvallen van deze vrouwen is in 
2017 helaas realiteit geworden. 

Taalkoppels/Taaloefenwerkplaats 
ln 2017 waren er 47 Taalkoppels. 

Er is sprake van een toename van hoog opgeleide vluchtelingen die de basis van de Nederlandse taal voldoende 

beheersen. Zij willen vaak graag de arbeidsmarkt betreden, maar beheersen de taal dan nog onvoldoende (zeker 

binnen hun eigen vakgebied). Om die reden is er een wekelijkse conversatiegroep gestart in de Stadkamer/Zuid, 

waarbij deelnemers op een ander niveau oefenen met de taal. Na de zomer wordt onderzocht of deelnemers ook 

verder ondersteund kunnen worden in bijvoorbeeld stageplaatsen. ln Noord wordt het Taalteam nieuw leven in 

geblazen. Er worden vrijwillige coördinatoren geworven voor intakes en koppelingen van vrijwilligers aan 
anderstalige bewoners. 

Met Gilde Samenspraak is er overleg en afstemming over taalcoaching. ln het najaar wordt gekeken of er 

samengewerkt kan worden met betrekking tot de uitwisselingsbijeenkomsten voor taalcoaches. Idee is om te 
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onderzoeken of dat 1x in de zoveel tijd gezamenlijk georganiseerd kan worden: inspiratiebijeenkomsten. Tevens 

onderzoeken we met elkaar of de training van Het begint met Taal een aanvulling kan zijn op de training van het 
Taalpunt. 

Deelnemers Vrijwilligers 
Taalkoppels 47 47 
Taaloefenwerkp laats 74 18 
Oost/Noord/Zu id 

Buurtbemiddeling 

Nieuwe aanmeldingen ln 2017 was het totaal aantal aanmeldingen 103*. Dit is behoorlijk 

minder dan verwacht vergeleken met het aantal aanmeldingen in de 

afgelopen jaren. Buurtbemiddeling hielp, net als altijd, buren in heel 

Zwolle. Conflicten tussen buren komen immers overal voor en in 

alle lagen van de bevolking. ln de meeste wijken is het aantal 

aanmeldingen stabiel. 

Positief resultaat 82 

Geen oplossing Van de 103 aanmeldingen waren er op 31 december nog zeven in 

behandeling en bleken 14 ongeschikt voor bemiddeling. 
.. * Afgelopen Jaar kwamen er opvallend wetruç; aanmeldingen wt Stadshagen. Het ,s niet 

aannemelijk dat in deze wijk plotseling veel minder burenproblemen voorkwamen. 

Begin 2018 is gebleken dat de politie in Stadshagen zelf geen doorverwijzing meer doet richting buurtbemiddeling, maar het 

initiatief bij de bewoners laat. Oe politie bezint zich op herstel van deze veranderde aanpak. 

ln 2014 hebben we als Buurtbemiddeling Zwolle het initiatief genomen voor een landelijke site met informatie en 

tips over burenproblemen: www.problemenmetjeburen.nl Via deze site kunnen mensen heel direct in contact 

komen met de lokale buurtbemiddelingsorganisatie. De site is nog steeds een succes. Het aantal aangesloten 

buurtbemiddelingsorganisaties groeit en de bezoekersaantallen zijn erg goed, zo'n 650 unieke bezoekers per 

week. En er wordt door de aangesloten organisaties gemiddeld meer dan één hulpvraag per dag ontvangen. Ook 

de politie, het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) en andere instanties verwijzen buren er 

naar door. Het CCV behartigt landelijk de belangen van buurtbemiddeling. 

Vaker dan vorige jaren bleek de situatie ongeschikt voor bemiddeling, bijvoorbeeld vanwege psychosociale 

problemen of een hoge mate van escalatie. Dit bleek in 14 oftewel 14% van het aantal aanmeldingen. Dat is meer 

dan de 5% in 2016 en 9% in 2015. Ook was er afgelopen jaar vaker sprake van complexe problematiek en/of 

geen 'normale buurtbemiddelingssituatie' waarin wél een bemiddelingspoging werd gedaan. Dit betrof 33 

aanmeldingen, oftewel 32%. ln 2016 waren 23% van de geschikte casussen complex en in 2015 10%. Deze 

toename is ook landelijk te zien. 

Af en toe ontvangen we een casus waarbij statushouders betrokken zijn. Nog beter is om problemen te 

voorkomen. We denken dat we een rol kunnen spelen bij het ondersteunen van inburgering van nieuwkomers in 

de wijk en het omgaan met buren. Hierover zijn we in contact met collega's uit het welzijnswerk van het project 

'Welkom in de wijk' in Holtenbroek en in Dieze. 
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Trends 

• Daar waar bewoners mee-participeren in het ontwikkelen van hun eigen leef- en woonomgeving is er meer 

draagvlak voor nieuwe initiatieven en aansluitend meer waardering voor hun eigen buurt/straat (zie 

bijvoorbeeld ontwikkeling Breecamp/West). 

• De sportclubs worden door de gemeente Zwolle gekort op de financiën de komende jaren, dat betekent dat 

zij innovatief moeten zijn en dat van hen verwacht wordt dat zij maatschappelijk ondernemen in de wijk. Dit 

vraagt iets van de clubs, maar daarmee worden er ook kansen gecreëerd voor de wijkbewoners en de wijk. 

Travers kan een rol spelen in het vorm geven van deze nieuwe rol. 

• We worden voor veel opgaven gevraagd, daar zijn we trots op en blij mee, maar voor een effectieve inzet en 

goed resultaat is van belang om je inzet niet teveel te versnipperen en keuzes te maken. Ondanks de 

gekoppelde inzet van bijvoorbeeld het sociaal wijkteam, onderwijs en Travers Welzijn in West spelen er veel 

onbeantwoorde opvoed- en opgroeivragen (soms opvoedingsonmacht) bij (jonqe) ouders. 

2.3 Jongerencentra: ReZet, Level Z en Free2Move 
ReZet, Zuid 

• ReZet is een ontmoetings- en verbindingspunt van veel groepen (kwetsbare) jongeren van verschillende 

etniciteit en afkomst niet alleen uit Zwolle-Zuid, maar ook uit de rest van de stad (vooral uit Aalanden, 

Holtenbroek, Kamperpoort, Pierik, Assendorp, Centrum). Mede dankzij onze aanpak is er een vermindering 

van overlast en overlastgevers van een specifieke overlastgevende groep in Zwolle-Zuid, de Kamperpoort en 

op de Ambel!. 

• We hebben meer aandacht gehad voor de problematiek rond middelengebruik en verslavingsproblematiek 

rondom jongeren in Zwolle-Zuid. We hebben in contacten met jongeren hier extra de nadruk gelegd en meer 

preventieve interventies gedaan en voorlichting gegeven. Er zijn afspraken gemaakt met Tactus, zij sluiten in 

2018 aan bij onze openingsmomenten om open gesprekken aan te kunnen gaan, direct te kunnen 

interveniëren, adviseren over horecabeleid en het trainen van vrijwilligers. 

• Door o.a. de organisatie van de toneelvoorstelling Teun is het bewustzijn van kwetsbare jongeren bevorderd 

over het onderwerp sexting en de gevolgen ervan. 

• ln ReZet vindt zichtbare participatie plaats van Syrische 'nieuwe bewoners' bij activiteiten van het 

jongerencentrum en de verbinding aan autochtone leeftijdsgenoten. 

• Ons agogisch proces en preventieve inzet hebben ervoor gezorgd dat een groot deel van de kwetsbare 

bezoekers van ReZet in situaties van groepsdruk andere keuzes durven te maken. Daar hebben we hele 

concrete voorbeelden van. 

• Door de vele interventies van de jongerenwerkers, het koppelwerk en politie en de inzet van beveiliging van 

Bloemink bij ReZet is er een vermindering van het aantal incidenten met jeugd binnen ReZet en ook op straat 

en in de wijk bewerkstelligd. 

• ln en vanuit Rezet hebben veel waardevolle interventies plaatsgevonden. Huisbezoeken vanuit koppelwerk 

en ambulant jongerenwerk, individuele trajecten zoals Make lt en Leef Je Droom, voorlichting of meedenken 

met jongeren of ouders in verschillende situaties, doorverwijzingen, verbinden van jongeren op kwaliteiten, 

talenten en interesses aan projecten, werkgroepen, locaties, school, etc. Maar ook veel preventieve 

gesprekken/ activiteiten n.a.v. zorgsignalen (voorstelling sexting, We Can Young, etc.), gedragsinterventies, 

organiseren van activiteiten en jongeren ondersteunen bij het organiseren hiervan en interventies in 

groepsdynamische processen. 
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Level Z, West 

Level Z richt zich op het verbinden van jongeren uit West, het verbreden van hun sociale netwerk en 

ondersteuning in hun ontwikkeling. Dat binnen het jongerencentrum maar ook daarbuiten. De jongerenwerkers 

geven de jongeren veel ruimte om activiteiten op te zetten en invullingen voor het centrum te bedenken. Er wordt 

gewerkt met werkgroepen, maar jongeren kunnen ook individueel projecten opstarten. Ook wordt er meer 

verbinding gezocht met groepen die nog niet het jongerencentrum bezoeken. De ambulant jongeren werker 

stimuleert dat ook jongeren of groepen jongeren die normaal geen gebruik van het centrum maken van de ruimte 

en mogelijkheden van Level Z gebruik kunnen maken. Ook de jeugdwerker maakt met programma's als 

NieuwZkidz en Politiekids gebruik van Niveau Z. Op de momenten dat jongeren op school zitten wordt er door 

andere groepen uit de wijk gebruik gemaakt van het jongerencentrum. Bv taalgroepen, vrouwengroepen of 

andere wijkinitiatieven voor volwassen of jonge kinderen. Maar ook in het weekend of s' avonds bij bijzondere 

thema's als bv de opvoed week en buurtbijeenkomsten gebruikt de wijk het centrum. Level Z zit in een 

doorontwikkelingsfase en wil meer een onderdeel van de wijk/samenleving zijn en richt zich dan ook meer dan 

voorheen nadrukkelijk naar buiten, naar de wijk. 

Free2Move, Noord 

Free2Move (F2M) richt zich op Zwolle-Noord, maar heeft jongeren in het centrum welke uit geheel Zwolle komen. 

F2M kent openingsmomenten waarbij alle onderdelen van het centrum toegankelijk zijn en in gezet worden en 

meer semi besloten openingsmomenten. ln de openingsmomenten zijn de sport- en lifestyle-activiteiten de basis, 

professionals en cultuurdragers (vrijwilligers die de regels en de cultuur uitdragen en daarnaast ondersteunen of 

uitvoering geven aan verschillende activiteiten) werken hierin samen. Het veiligstellen van het sociale en fysieke 

kader geeft ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Veel van de (groepen) jongeren die zich aangetrokken voelen 

tot het programma van Free2Move hebben deze veilige kaders nodig om zich te kunnen ontwikkelen. Je eigen 

kwetsbaarheid ontdekken en het vertrouwen voelen dat je dit ook durft te laten zien is basis van deze aanpak. 

Sport is een (belangrijk) onderdeel maar ook de persoonlijke coaching en verbinding met cultuurdragers. Samen 

zorgen ze ervoor dat jongeren stappen zetten sociaal, in de groep op school of thuis, maar ook maatschappelijk. 

Vergroten van mentale weerbaarheid, groeiend zelfvertrouwen en het ontwikkelen van een sociaal netwerk 

ondersteunen deze stappen dat met een vergroot lichaamsbewustzijn. (er is in samenwerking met Windesheim, 

opleiding psychomotorische therapie gekeken naar de wetenschappelijke onderbouwing van dit effect). 

Lichaamsbewustzijn is een belangrijke graadmeter voor de mate van zelfstandigheid, maatschappelijke 

participatie en sociale interactie. ln de meer besloten openingsmomenten is er ruimte voor individuele en 

groepscoaching, meiden activiteiten, tieneractiviteiten, Politiekids trainingen e.d. 

F2M bereikt niet een extreem grote groep jongeren, maar wel jongeren die elders niet welkom zijn of zich 

buitengesloten voelen. Veel van de jongeren die F2M bezoeken zitten in een negatieve situatie, dat vraagt een 

ruimte maar ook een structuur welke in staat is om positieve energie te genereren. Dat doet F2M. 

ln F2M en LevelZ is er nog een beperking in de openstelling. Dat heeft te maken met het garanderen van de 

sociale en fysieke veiligheid voor de bezoekers. De diversiteit, maar ook verloop en aanloop onder de 

groepen(o.a. door sociale media kunnen geval van een onderlinge ruzie heel snel "vriendjes "worden 

opgetrommeld) wordt er op bv de vrijdagavond door 2 werkers gewerkt. Dat heeft effect op andere 

openingsmomenten. 
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Bereik jongeren jongerencentra: 

ReZet Jongeren 610 

Volwassenen 260 

Kinderen/tieners 577 

Vrijwilligers 80 

Free2move Jongeren 200 

Volwassenen 30 

Kinderen/tieners 45 

Vrijwilligers 20 

LevelZ Jongeren 500 

Volwassenen 80 

Kinderen/tieners 150 

Vrijwilligers 25 

Groepen 6 

2.4 Preventienetwerken Jeugd en Gezin 
De (structurele vakantie-)activiteiten vanuit Family Factory in Zuid zijn uitgebreid met maandelijkse thema 

ochtenden op De Sluis, school voor speciaal basisonderwijs in Zwolle-Zuid. Een groepje ouders komt wekelijks 

op de school koffie drinken, hier sluiten we op aan. Thema's worden ingebracht door ouders, het groepsgesprek 

is leidend. Er zitten veel kinderen uit de wijk op deze school. 

Vanuit Family Factory is binnen het thema armoede en duurzaamheid een kinderkleding en speelgoedbeurs 

(ruilen en weggeven) georganiseerd. Deze is in het najaar herhaald. Voor deze beurs is onder meer 

samengewerkt met Ikea (leveren spullen voor beurs), Stichting Meedoen (uitnodigen gezinnen) en Doomijn 

Kinderopvang. 

ln oktober zijn er in het kader van de week van de opvoeding diverse activiteiten georganiseerd, samen met 

Sociaal Wijk Team Zwolle-Zuid. Er zijn twee ouderavonden georganiseerd met het thema seksuele weerbaarheid, 

een spelmiddag voor kinderen en ouders, een ouderavond in het jongerencentrum en er stond een infokraam op 

de warenmarkt in de wijk. De opkomst/deelname van ouders was zeer minimaal. De vraag is of het op deze 

manier aanbieden van activiteiten aansluit bij ouders. 

Op vraag van moeders en professionals zijn we in Oost gestart met een nieuwe moedergroep. Moeders wilden 

graag andere moeders ontmoeten, maar ook informatie delen over opvoeden en opgroeien. ln het najaar zijn we 

gestart met de Family Factory in Oost. We merken dat ouders behoefte hebben aan laagdrempelige 

opvoedondersteuning. Deze signalen krijgen we niet alleen van ouders, maar ook van de basisscholen. Tijdens 

de maandelijkse overleggen van het Uitvoeringsteam Jeugd krijgen professionals (basisscholen, politie, sociaal 

wijkteam en Sportservice) de kans om signalen, zorgen en kansen met elkaar te bespreken. Weerbaarheid 

vergroten, kansen creëren en positief opvoeden staan hierbij centraal. ln de week van de opvoeding zijn een 

aantal activiteiten georganiseerd op verschillende basisscholen. Thema's van de activiteiten waren; gezonde 

voeding en social media. Zowel ouders als kinderen zijn uitgenodigd voor deze activiteiten. Om in 2018 meer 

ouders te bereiken voor de week van de opvoeding worden ouders meer betrokken bij de invulling en 

voorbereiding. 
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Het pedagogisch buurtklimaat in West sluit aan bij de wijk- en buurtopgaven zoals reeds beschreven in dit 

document. Hierbij ligt er een samenwerking met verschillende bassischolen (IKC), in het bijzonder met 

kindcentrum de Paperclip, welke aansluit bij de wijkopgave in Breecamp en OBS de Krullevaar, welke aansluit bij 

de wijkopgave in Schoonhorst. Hierin wordt ingezet op de verbinding van kinderen en hun ouders in relatie met 

de leef en woonomgeving. Een veilig en prettig woon- en speelklimaat staan hierbij centraal, als interventies 

worden hiervoor onder anderen de bakfiets en Politiekids ingezet. Vanuit de wijkprofessionals (sociaal, politie 

basisschool Krullevaar en Travers Welzijn) is een goede samenwerking om het opvoed en opgroei klimaat in de 

buurt Schoonhorst te verbeteren. Opvoed avonden, verbonden aan Politiekids, waren succesvol. Dat zowel in 

volume als inhoudelijk. Ook bij de andere 4 opgaven die voortkomen uit de jongeren index zijn er mooie 

samenwerkingen gestart. 

ln Noord wordt er samen met ouders, kinderen en partners ingezet op het pedagogisch buurtklimaat gericht op 

veilig opgroeien en opvoeden. De verbinding hierop met basisscholen en ouders is essentieel. De problemen - 

ongewenst en of problematisch gedrag - zien we vaak in de openbare ruimte, maar wordt door intensievere 

afstemming en samenwerking met ouders, scholen en wijkprofessionals effectiever aangepakt. Ook wordt er 

ingezet op de negatieve effecten van armoede. O.a. sociale uitsluiting is hierbij een thema. Een zorg hierbij is dat 

de scholen met het verdwijnen van de brede school coördinatie meer afstand nemen van de wijkgerichte aanpak. 

https://www.youtube.com/watch ?v=eXSCSubl 1 NY&feature=youtu. be 

2.5 Kinderopvang Plus 
63 kinderen/ouders en pedagogisch medewerkers hebben ondersteuning gehad in 2017: 

• 17 trajecten liepen door vanuit 2016 

• 6 aanmeldingen uit 2016 zijn in januari gestart 

• 44 nieuwe aanmeldingen zijn er gedaan in 2017 

• 38 zijn er afgerond, 6 starten er in januari 2018 

• er zijn 8 consulten gedaan; observaties van een kind of een groep. Daaruit kwamen 4 trajecten. 

Kinderopvang Plus is goed zichtbaar in de stad Zwolle. Wij zijn op 34 locaties geweest, waarvan op 10 andere 

organisaties dan Doomijn. Dit zijn o.a. Smallstepps, Landstede kinderopvang, More4kids, KDV Breed en KDV 

Aquamarijn. 

Bij 62% van de kinderen was de inzet van Kinderopvang Plus afdoende, maar bij 38% was het wenselijk meer in 

te zetten. Kinderopvang Plus heeft dan ook een belangrijke rol bij het doorverwijzen naar de juiste hulp en zorg of 

vervolgtraject. 

De ambulant begeleiders van Kinderopvang Plus hebben in maart 2017 de training Omgaan met lastig gedrag 

geboden voor Doomijn kinderopvang. De deelnemers waren 10 pedagogisch medewerkers van peuterspeelzalen 

en kinderdagverblijven. Daarnaast hebben de ambulant begeleiders van Kinderopvang Plus in november 2017 

een Gastouderavond georganiseerd (in samenwerking met Taal en Gezin). Doel van de avond was het 

uitwisselen van ervaringen en het vergroten van de pedagogische kennis van gastouders. Er werd door 

Kinderopvang Plus een presentatie gegeven met als thema 'Begeleiden van vrij spel'. 

Trends 

• Vanuit BSO's worden steeds vaker kinderen aangemeld die vanuit het Passend Onderwijs naar de reguliere 

basisschool gaan, maar niet meekomen op een reguliere BSO. Deze groep kinderen behoeft extra aandacht. 
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• Binnen VVE-locaties wordt door de pedagogisch medewerkers aangegeven dat de groep kinderen toeneemt 

die een ontwikkelingsachterstand hebben op meerdere ontwikkelingsgebieden. Voor hen is het WE-aanbod 

niet toereikend, zij hebben meer hulp nodig. 

• Tijdens begeleidingstrajecten waren er regelmatig ouders die beperkte kennis hebben van de ontwikkeling 

van kinderen en/ of zich moeilijk in hun kind kunnen verplaatsen. Informatie- overdracht en coachen bij 

nieuwe opvoedingsvaardigheden is van groot belang. Het beklijven en het toepassen van nieuwe 

vaardigheden in verschillende situaties blijkt soms lastig, wat maakt dat trajecten langer kunnen duren. 

2.6 WE Taal & Gezin 
Aan onze programma's neemt een zeer diverse groep deel, ouders komen oorspronkelijk uit: Turkije, Irak, Iran, 

China, Ecuador, Suriname, Ethiopië, Nederlandse Antillen, Filipijnen, Eritrea, Bhutan, Polen, Frankrijk, India, 

Bangladesh, Pakistan, Dubai, Brits-Kameroen, Vietnam, Syrië, Nederland, Cuba, Afghanistan, Somalië, Guinee, 

Mexico, Marokko, Jordanië en Peru. 

Als aanvulling op de gezinsgerichte programma's is team Taal & Gezin gestart met taalcoaching voor kinderen in 

de leeftijd van 6-12 jaar. Het doel van de taalcoaching is het vergroten van onderwijskansen van kinderen uit 

meertalige gezinnen die een achterstand hebben opgelopen. ln september 2017 zijn we gestart met 13 

aangemelde kinderen, die allen gekoppeld zijn aan een student of vrijwilliger. Momenteel staan er 9 kinderen op 

de wachtlijst. 

Team Taal & gezin en KO Plus zijn actief betrokken bij de ontwikkelingen rondom 1001 kritieke dagen. Vanuit het 

manifest 1001 kritieke dagen zijn er bij team Taal & gezin ideeën ontstaan om een programma te ontwikkelen 

voor kinderen in de leeftijd van 0-1 jaar. Door verschillende samenwerkingspartners is het signaal in 

2015/2016/2017 afgegeven dat zij een aanbod voor kinderen in de leeftijdsfase 0-1 jaar missen. 

Er komen signalen binnen dat ouders met kinderen in deze leeftijdsgroep onwetend zijn over de mogelijkheden 

van ontwikkelingsstimulering. Daarnaast is er behoefte aan informatie over de ontwikkeling/opvoeding en aan een 

voorbeeldrol voor ouders. Ook komen er signalen binnen dat ouders in een sociaal isolement zitten en gestrest 

zijn wegens persoonlijke omstandigheden. 

Trends 

• Veel taalachterstand bij kinderen en ouders die de Nederlandse taal niet machtig zijn. 

• Veel ouders vinden het lastig om leeftijdsadequaat met hun kind om te gaan, kinderen worden overvraagd of 

onder gestimuleerd. 

• Er is een grote vraag naar taalcoaching, er is een groeiende wachtlijst. Vanuit verschillende stadsdelen komt 

dit signaal binnen. 

• Er komen signalen binnen van ouders die moeite hebben om hun kind te begeleiden bij het maken van hun 

huiswerk. Ook vanuit basisscholen worden deze signalen afgegeven. Momenteel zijn hier voor kinderen in de 

basisschoolleeftijd van groep 3 tim 7 geen laagdrempelige voorzieningen voor. 

• Er wordt veel en vaak tv gekeken en gebruik gemaakt van tablets door jonge kinderen; tijdens de 

groepsbijeenkomsten en huisbezoeken was er veel aandacht voor gebruik van social media. 

• Klein sociaal netwerk/ moeite met leggen van sociale contacten, maar wel de behoefte aan ontmoeting; 

contactmedewerkers stimuleren ouders tot deelname aan activiteiten in de wijk en proberen ouders uit 

dezelfde wijk met elkaar in contact te brengen. 
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Aantal deelnemende gezinnen 

lnstapje 28 

Opstapje 64 
Opstap 32 

Vve Thuis 114 
Taalcoaching (4-12 jaar) 13 

Totaal 251 

2.7 Ondersteuning en begeleiding van raden 
Toegankelijk Zwolle 

Toegankelijk Zwolle zet zich in voor Zwollenaren met een functiebeperking of beperkte mobiliteit. Dit doen zij door 

deze mensen te stimuleren om mee te denken hoe de toegankelijkheid voor hen in eerste instantie in Zwolle te 

verbeteren. Hiervoor zijn er vijf werkgroepen die in samenwerking met de beleidssecretaris en de stuurgroep BTB 

uitvoering geven aan de opdracht van Toegankelijk Zwolle. 

ln het afgelopen halfjaar heeft dit van hen een inzet gevraagd op vijf bijeenkomsten van de stuurgroep, 12 

werkgroep bijeenkomsten en vier bijeenkomsten met verschillende adviesraden. 

Er is door Toegankelijk Zwolle ingezet op: 

• Beleidsparticipatie: website/meldpunt toegankelijke stad, aanbesteding Welzorg, quickscan inclusief beleid. 

• Advies bereikbaarheid: o.a. voor stadhuis, Stadskamer, Cultuurhuis, stembureaus, Pathé bioscoop, WVF. 

• Productontwikkeling voor bewustwording: hellingplank 'Binnenkomer', meetlint 'toegankelijkheidstouwtje'. 

• Start academie voor ervaringsdeskundigen: communicatietrainingen, training speeltuinbende. 

Daarnaast werkt de beleidssecretaris mee aan de ambitie van Zwolle om in het rijtje meest toegankelijke steden 

te komen en zo mogelijk bovenaan. Dit binnen gemeentelijke en andere werkgroepen die zijn opgezet om 

uitvoering te geven aan de ambities van de gemeente en om de uitvoering van agenda 22 en alles wat daarbij 

voor de gemeente komt kijken in beeld te brengen. 

Trends 

Toegankelijkheid is inmiddels een belangrijk thema geworden op de politieke agenda. Oe ratificatie is inmiddels 

vertaald in een implementatieaanpak voor gemeenten. Zwolle loopt hierin voorop en lobbyt voor een positie in het 

zgn. koplopersprogramma van het rijk. Naast de inzet op de fysieke ruimte wordt er ook verbinding gezocht met 

het sociaal domein, de QuickScan is hiervan de eerste stap. 

Ondersteuning van Jongerenraad Zwolle 
Oe Jongerenraad Zwolle heeft 5 speerpunten geformuleerd voor 2017: 

1. Verbeteren van jongerenparticipatie in het onderwijs 

2. Verbeteren van de participatie van jongeren in wijken 

3. Jongeren invloed geven op beleid 

4. Uitgaan/vrijetijdsmogelijkheden voor jongeren verbeteren 

5. Gemeenteraadsverkiezingen 2018 

Op deze speerpunten is actie ondernomen en voortgang geboekt. Ondanks de focus op deze 5 speerpunten is 

het aantal adviezen gestegen; van 27 adviezen in 2016 naar 32 in 2017. 

Deelnemers 21 jongeren, 16 leden, 3 afroep leden, 2 stagiairs 

2 9 

Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden behorend~\ . 
1 bij controleverklaring d.d. 16 mei 2018: \~\y 



De volgende interventies hebben plaatsgevonden: 
Totaal aantal interventies 146: 

• Interne bijeenkomsten (47) 

• Adviesgesprekken (32) 

• Georganiseerde bijeenkomsten (5) 

• Deelname themabijeenkomsten/congressen (32) 

• Afstemmingsbijeenkomsten (15) 

• Bijdrage aan onderzoeken (4) 

• Overig 11) 

Binnen het onderwijs, het verenigingsleven en op wijkniveau is een grote bereidheid onder volwassenen om 

jongeren te laten participeren. De handelingsverlegenheid onder volwassenen is echter groot. Er worden 

incidentele bijeenkomsten georganiseerd, maar van structurele participatie van jongeren is nog geen sprake. 

Het maatschappelijke en politieke klimaat verandert langzaam van 'regelen voor' naar 'samen ontwikkelen'. Nu de 

eerste fase van de transitie/transformatie is afgerond, vragen steeds meer instellingen en gemeentelijke 

afdelingen zich af hoe je jongeren kunt laten participeren. Het aantal vragen aan de Jongerenraad Zwolle blijft 

toenemen. Het aantal gegeven participatieadviezen en bijeenkomsten is opnieuw toegenomen. Door de stijgende 

werkdruk staat de aandacht voor de individuele ontwikkeling van de leden van de jongerenraad en het 

groepsproces onder druk. De coördinerende jongerenwerker heeft daarom in 2017 meer uren gekregen om te 

besteden aan de jongerenraad. 

2.8 Wijkcentra: Holtenbroek, Kamperpoort en Indische Buurt 
Wijkcentrum Holtenbroek 
Openingsuren voor wijkcentrum Holtenbroek 3.850 
Bezoekers aantallen voor zaalhuur in en extern 53.200 
Bezoekersaantallen die gebruikmaken van de inloop en ontvangstruimte 19.775 
Gebruik kantoorruimten(overleg/ gespreksruimten) met vaste medewerkers en bezoekers 19.000 
Peuterspeelzaal 2.400 
Totaal aantal bezoekers in wijkcentrum Holtenbroek 94.375 

Het vertrek van een deel van het sociaal wijkteam uit het wijkcentrum Holtenbroek zorgt voor extra verhuur 

mogelijkheden zowel incidenteel als structureel aan een zorg partij. Vermindering van bezoekers heeft o.a. te 

maken met het feit dat minder groepen gebruik maken van het wijkcentrum door intensiever gebruik van "het huis 

van kansen", en de ruimten op de 2 wijkboerderijen in Noord. Ook een terugloop van cliënten of deelnemers (o.a. 

twee groepen videoclub, autorijschool en fotoclub). Toch blijft het wijkcentrum Holtenbroek goed bezet en blijft het 

karakter van de wijk terug te vinden in het wijkcentrum, dat voor velen het centrum en ontmoetingspunt in de wijk 

is. 

Het team bestaat uit een gedeelde zakelijkleider voor alle drie de wijkcentra en drie professionals die het beheer 

doen. Het team wordt ondersteund door 8 vrijwilligers en gemiddeld zijn er 2 stagiaires aanwezig. 

Aandachtspunt in het wijkcentrum Holtenbroek blijft de klimaatbeheersing. Hierover komen veel klachten. 
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Wijkcentrum Eigen Huis 

Openingsuren voor wijkcentrum Eigen Huis 2400 
Bezoekers aantallen voor zaalhuur in en extern 5400 

Bezoekersaantallen die gebruikmaken van de inloop en ontvangstruimte 3550 

Gebruik kantoorruimten(overleg/ gespreksruimten) met vaste medewerkers en bezoekers 2000 
Peuterspeelzaal 1600 
Totaal aantal bezoekers in wijkcentrum Eigen Huis 12.550 

Teruglopend aantal bezoekers is o.a. te wijten aan verplaatsing sociaal wijkteam en de wisselende betrokkenheid 

van de buurt. Door de grootte en indeling is het lastig om extern te verhuren. De inzet op samenwerking met het 

bewonersbedrijf en versterking van het zelfbeheer in het wijkcentrum is in 2017 niet gelukt. Het bewonersbedrijf 

was te druk met de eigen ontwikkeling en discussie met de gemeente, wat ook gezorgd heeft voor 

bestuurswisselingen. We gaan nu voor versterken van de samenwerking in 2018. Wel zijn er nieuwe gebruikers 

van het centrum, initiatieven uit de Kamperpoort als Kleurrijk Feniks en de Chinese culturele groep maken nu met 

vaste frequentie gebruik van het centrum. Ook is er naast het reguliere buurtrestaurant door derden een kook 
initiatief gestart. 

Het beheer wordt door de parttime beheerder in samenwerking met de werkgroep eigenbeheer gerealiseerd. 

Aandachtspunt 2018 is externe verhuur en samenwerking met bewonersbedrijf voor ontwikkelen gedeeld- of 
eigen beheer. 

Wijkcentrum Vlasakkers 
Openingsuren voor wijkcentrum Vlasakker 2200 
Bezoekers aantallen voor zaalhuur in en extern 5000 

Bezoekersaantallen die gebruikmaken van de inloop en ontvangstruimte 1800 
Peuterspeelzaal 1600 
Totaal aantal bezoekers in wijkcentrum Vlasakkers 8400 

Het wijkcentrum heeft 12 uur ondersteuning in het beheer, de rest van de openingsuren wordt ingevuld door 

vrijwilligers en zelfstandige groepen. Het stoppen van de koffieochtenden van Pauropus heeft invloed op de 

bezoekersaantallen. Er wordt gekeken naar alternatieve activiteiten. Extern of uit de buurt. Dat samen met het 

wijkteam van Travers Welzijn en de buurtvereniging. 

2.9 Wijkboerderijen Schellerhoeve, Eemhoeve en Klooienberg en buurtweiden 
De afgesproken prestatieopdrachten zijn allemaal nagekomen. En hebben geresulteerd in mooie en inspirerende 

activiteiten en projecten op alle drie de wijkboerderijen. Sommige geïnitieerd vanuit de boerderijen en andere 

weer door bewoners, organisaties in samenwerking met de wijkboerderijen. Stadslandbouw en moestuinen zijn 

populair, natuur en duurzaamheid doen er weer toe, en zorgorganisaties verbinden zich graag aan deze open en 

inspirerende omgeving. 

De wijkboerderijen ontwikkelen en sluiten aan bij de stedelijke en locatie gerichte NME-initiatieven en proberen 

daar waar mogelijk verbindingen te maken en ondersteunend te zijn aan de buurtweiden. Mooie ontwikkelingen in 

de samenwerking met de Groene Welle versterken onze mogelijkheden en inzet op de kwaliteit van dierwelzijn. 

Daarnaast wordt er op de Schellerhoeve geïnvesteerd op een nieuw project Natuurbeleving, een expositie en 

presentatieruimte van de bijenvereniging maar ook activiteiten als aerobics, hardloopgroep, een maandelijks 

eetcafé en paard verzorging. De burendag was een succes waar veel nieuwe contacten zijn gelegd en drempels 

zijn verlaagd. Ook het jaarlijkse jeugdland op de Schellerhoeve is voor de ong. 900 deelnemers altijd een succes. 

3 1 

Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden behorende\ . r 
bij controleverklaring d.d. 16 mei 2018: \JVV 



Dat was het ook voor de deelnemers aan onze eerste stadscamping op de Schellerhoeve, georganiseerd door 

collega's van het team van Zuid. 

https://www.facebook.com/pg/wijkboerderijschellerhoeve/photos/?ref=page internal 

Op de Eemhoeve is in maart de nieuwe activiteitenruimte in gebruik genomen. Diverse organisaties, 

wijkbewoners (waaronder de Krasse knarren woongroep), bewoners werkgroepen van Delta wonen en collega's 

maken er gebruik van. Ook is er overleg met de wijkgemeenschap Aalanden om huttendorp 2018 op de 

Eemhoeve te organiseren. Mooie ontwikkelingen. Dat het niet altijd lukt, blijkt uit het beëindigen van de 

samenwerking met lnteraktContour. Voor hun cliënten is de Eemhoeve te druk/ hectisch, het is hun niet gelukt om 

de juiste mensen (cliënten) te vinden voor deze omgeving. Door enige aanpassingen naar de HACCP norm 

kunnen we ook de wereld keuken een plekje geven op de Eemhoeve. Samenwerking met vrouwen groepen maar 

ook met de st. wijkgemeenschap Aalanden op verschillende projecten ontwikkelt zich positief. Er is steeds meer 

"reuring" waardoor we onze natuurprojecten steeds beter onder de aandacht krijgen. 

https://www.facebook.com/pg/Wijkboerderij-De-Eemhoeve-Zwolle-538989899484428/photos/?ref=page internal 

Op de Klooienberg is vanuit het project Groen van betekenis is het bewonersparticipatieproject Natuurlijk in de 

Uiterwaarden ontstaan. Er is al een natuurlijke verbinding vanuit Holtenbroek(West-as) naar de uiterwaarden 

gerealiseerd. Er zijn fruitbomen gepland, een paddenpoel aangelegd en in samenwerking met the Greenman 

Project een vuurplaats met amfitheater aangelegd. Social media wordt actief ingezet en heeft geresulteerd in een 

grote toename van volgers op Facebook https://nl-nl.facebook.com/pg/klooienberg/photos/?ref=page internal 

De moestuingroep is uitgebreid en doet het uitstekend. Er zijn ook nieuwe afrasteringen geplaatst wat de 

veiligheid maar ook het beeld van de weiden goed doet. Een succesvolle schoonmaakactie in samenwerking met 

bewoners heeft er mede voor gezorgd dat het schaapscheerders feest ( 1000 bezoekers) een groot feest is 

geworden voor iedereen. Door de succesvolle bewonersparticipatie op het project Groen van Betekenis heeft het 

waterschap (WOOD) ons gevraagd om ook de bewonersparticipatie op de dijkverzwaring op te pakken. Hierover 

zijn we in gesprek. Ook vanuit de Klooienberg is een project gestart om zwerfvuil op te halen. Er liggen inmiddels 

7 kano's bij de Klooienberg. 

Locatie Aantal Aantal Openstelling Totale gebruiksuren gebouwen 
bezoekers Vrijwilligers gebouwen ook buiten openingsuren 

Vrij toegankelijke uren 
Schellerhoeve 37.650 85 3.531 4.289 
Klooienberg 44.680 217 2.008 2.592 
Eemhoeve 28.600 96 2.636 3.078 
Buurtweiden 12 x 150 
Totaal 1.109.30 548 8.175 9.959 

Buurtweiden 

Alle 12 buurtweiden zijn ondersteund in een wisselend volume, de ondersteuningsbehoefte is niet overal het 

zelfde. Sommige buurtweiden hebben een grote groep vrijwilligers, andere niet of een kleine groep. Het volume 

aan vrijwilligers is meestal niet direct het probleem, wel de kwaliteit van de vrijwilligers. Er zijn steeds minder 

mensen beschikbaar die in de voorwaarde scheppende sfeer zaken kunnen regelen of zaken kunnen aansturen 

en/of coördineren. Om dit probleem te tackelen wordt er samen gewerkt met ZwolleDoet!/SamenZwolle. De 

buurtweide consulent werkt mee aan en ondersteunt acties vanuit de werkgroepen: o.a. organisatie en uitvoering 

activiteiten, aanleveren materialen voor NME, realisering bijenbloemen veldje, aanschaf dieren, werking 
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betrokkenheid binding met de buurt/ vrijwilligers/ bewoners betrokkenheid in relatie tot de buurtweide/, in kaart 

brengen problemen buurtweide, advisering en meewerken aan een oplossing. 

Beantwoording van praktische vragen: Er worden wekelijks meerdere, kleine praktische vragen gesteld door 

beheerders en andere vrijwilligers: o.a.: wetgeving dieren, dierregistratie, advies over dierziekten/symptomen, 

werking Rendac, versleten omheining, dieren ruil/aanschaf, vragen om gegevens contactpersonen bv. een 

wijkbeheerder, transportwagen voor vervoer dieren, wetgeving horeca, subsidie pol buurtweiden, en externe 

mogelijkheden subsidies. Daarnaast wordt er ingezet op verkrijgen van kennis door het organiseren van 

workshops sturen van nieuwsbrieven, delen van informatie over actuele zaken zoals subsidiemogelijkheden, 

dierenwetgeving, calamiteiten door dierziekten en symptomen, trainingen en workshops die interessant zijn voor 

buurtweiden, NME initiatieven Zwolle zoals Groene loper, landelijke initiatieven zoals burendag, NL Doet etc., 

maatschappelijke effecten wijkboerderijen en buurtweiden. 

• Sterkere sociale samenhang in buurten en wijken, doordat mensen elkaar ontmoeten, werken en leren op de 

boerderijen. 

• Groene recreatieplekken ontstaan waar stad en natuur samenkomen (zie bv het uiterwaarden project in 

Holtenbroek, stadscamping in Zuid en honden speelplaatsen in Noord). 

• Stijging van bewoners op de participatielader, doordat boerderijen worden ingezet als participatie- en 

ontwikkelingsplek. 

• Verbinden van mensen op basis van interesse, beperkingen zijn geen of minder een issue. 

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

milieu worden gedeeld en vergroot. 

Vrijwilligers van de Schellerhoeve willen bestaande activiteiten uitbreiden, er zijn o.a. plannen voor het weer in 

de wei brengen van varkens, de achterste weides aan te pakken ('paradijselijk' maken voor mens en dier). 

Daarnaast is er de vraag naar een pipowagen of yurt o.i.d. om ontmoeting, creatieve en meditatie activiteiten te 

organiseren. 

Bewoners uit de Aalanden zijn zeer betrokken bij het nieuwbouw project van de Eemhoeve en enthousiast over 

de ruimte/mogelijkheden die hen dat biedt. De opbrengst van de Velt akkerbouw blijft achter bij de verwachtingen/ 

behoefte uit de buurt. 

De toename van betrokken wijkbewoners in Holtenbroek zorgt voor een betere bezetting en betrokkenheid bij alle 

activiteiten van de Klooienberg. Dil is ook noodzakelijk in verband met de marginale professionele bezetting. 

Trends 

• De vrijwilligers(groepen) bestaan voor een steeds groter deel uit kwetsbare mensen. Een deel daarvan kun je 

geen zelfstandige taken laten uitvoeren. 

• Vanwege de beperkte professionele uren zijn er minder mogelijkheden tot dagactivering en/of participatie. 

• Dierziekten zijn en blijven een risico. 

2.10 Doe-het-zelf garage 
De openstelling is in 2017 ruim gerealiseerd. Gemiddeld zes dagdelen per week. 

Er hebben in de dit jaar 523 auto's met hun chauffeurs en assistenten gebruik gemaakt van de garage. Daarnaast 

zijn er de projectjes geweest van bewoners die wat langduriger aan hun auto hebben geknutseld. Ook is de doe 

het-zelfgarage op de woensdagavond en af en toe op de zaterdagochtend gebruikt voor een groep jongeren uit 

Noord. Zij werken hier onder begeleiding van de straathoekwerker en buurtcoach Noord aan hun 

brommers/scooters. Er is behoefte aan meer momenten, we kijken naar de mogelijkheden. ln totaal heeft de doe- 
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het-zelfgarage onderdak geboden aan ongeveer 2000 bezoekers/gebruikers. De doe-het-zelfgarage is eind 2017 

verhuisd naar de Gasthuisdijk, Dock24. De ambitie is om de doe-het-zelfgarage te huisvesten in ons nieuwe pand 

aan de Gasthuisdijk en deze verder te verbinden aan andere initiatieven op het gebied van mobiliteit. 

Maatschappelijke effecten van de doe-het-zelfgarage: 

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

• Mensen ondersteunen elkaar, competenties worden ingezet en verbindingen gemaakt. 

• De openbare ruimte wordt niet ontsierd en verontreinigd door reparatie en onderhoud aan auto's en illegaal 

dumpen van banden, accu's en olie. 

• Overlast door jongeren die illegaal aan brommers klussen en rondscheuren wordt voorkomen. Ook is er door 

toezicht geen mogelijkheid meer om aan gestolen brommers te klussen. 

2.11 Buurtsportcoach 
Eén van de doelen van onze buurtsportcoach was om zijn werkzaamheden met jongeren uit te breiden en te 

professionaliseren. Dit is op een positieve manier gelukt. Hij heeft meer bereik gekregen in 2017 en structureel 

jongeren in beweging gekregen. Zowel op sportief als maatschappelijk vlak. Bij zijn werkzaamheden zijn 10 

vrijwilligers betrokken. Diverse (kwetsbare)personen/doelgroepen zijn in 2017 structureel in beweging gekomen! 

Voor de deelnemers zijn de effecten dat ze zowel op fysiek als sociaal vlak een positieve ontwikkeling 

doormaken. 

Het laatste halfjaar heeft de BSC zijn focus kunnen leggen op een groep jongeren en met hen samengewerkt aan 

persoonlijke doelen. Hij heeft hen ondersteund bij bijvoorbeeld het vinden van geschikte maatschappelijke stages 

en bijbaantjes of hen ondersteund in bepaalde thuissituaties of bij hun studie of sport. Sport schept een zeer 

waardevolle band, omdat er diverse emoties en persoonlijkheden naar boven komen. 

Bereikte volwassenen 

Bruggenbouwers 30 

Somalische vereniging 20 

Moeders park Holtenbroek 15 

Mannen via moskee 30 

Mannen (Antilliaanse gem.) 20 

Ouders Politiekids 10 

Statushouders Holtenbroek 15 

Statushouders Oost (Eritrea) 15 

Vrouwenmix 10 

Holtenbroek/Stadshagen/Aalanden 

Bereikte jongeren 

Zaal/straatvoetbal project 400 

Free2Move 10 

Zaterdagavondsoos Holtenbroek 40 

Masterclass (evenement landstede) 7 

Bezoek gevangenis Lelystad 15 

Bereikte kinderen 

Politiekids/sport 30 
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De buurtsportcoach ontvangt regelmatig signalen van ouderen die graag iets met sport willen. Vaak zijn financiën 

een struikelblok, maar voor enkele groepen heeft hij daar al iets op gevonden: hardlopen, bootcamp en alles wat 

gratis kan en met je eigen lichaamsgewicht. Voor individuen is dit soms nog wat moeilijker, omdat ze voorkeur 

hebben voor een vereniging dan wel sportschool. Het signaal van financiën komt ook vanuit de nieuwe 

statushouders in de wijk. Financiën belemmert de volwassenen om bij een sportvereniging te gaan sporten. 

Hierdoor blijven ze in de openbare ruimtes van de wijken actief, wat op zich niet verkeerd is, want het brengt een 

prachtige sfeer met zich mee. 

2.12 Preventie jeugd 
• Fakkelteit 

• Male it 

• School 's Cool 

• LEFF 

Fakkelteit 

De toestroom van jongeren is afgelopen jaar flink gegroeid. De gemiddelde leeftijd is iets gedaald. De groep is 

qua afkomst divers. Er is een groep van rond de vier stagiaires aanwezig gedurende het hele jaar. Deze komen 

veelal van het MBO (SCW) en zijn deels jongeren uit de doelgroep van de Fakkelteit. Afgelopen jaar zijn er meer 

'maatschappelijke stages' bij gekomen. Dit levert een dynamisch proces op voor henzelf, de andere bezoekers en 

mond-tot-mond reclame door Zwolle. 

Zoals gepland zijn er meer jongens richting muzikale opleidingen doorgestroomd. Hierdoor zijn er inmiddels 5 

jongens aangenomen aan de Herman Brood Academie. 

De zanglessen die we zijn gaan aanbieden lopen goed. De groep meiden is sinds juli gegroeid tot een groep van 

8 vaste bezoeksters en een paar incidentele bezoekers. De verspreiding door de meiden zelf en de geplande 

presentaties (volle zaal met ouders, vrienden en kennissen) leveren veel naamsbekendheid en nieuwe 

geïnteresseerden op. De lessen worden gegeven door een aansprekende vrijwilligster van 20 jaar. Ze begon met 

enkel de maandagavond en dit is uitgebreid met de woensdagavond. 

De verbinding met DJ workshops op ReZet en LevelZ hebben in de laatste maanden van 2017 meer vorm 

gekregen. 

Een greep uit de evenementen waar De Fakkelteit bij is aangesloten: 

• Muziek aan het plein • Leef Je Droom V2 

• Zwolse Halve Marathon • Coaching Syrische jongeren 

• Koorbazen • Fakkelteit Jamsessie 

• IK Toon Festival • Hedon Open Dag 

• Festival Woest Workshops • Bruisweken 

• Fakkelteenz Kick-off • Fakkelteit Invites: Apeldoorn 

• Festival Zwolle-Zuid • Samenwerking met Trias integratieweken 

• Cultuurlessen De Springplank • JAZZ Make Your Future 

• Leger Des Heils 
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Aantallen vrijwilligers groepen - 

individueel 15 

Aantal bereikte bewoners Volwassenen 170 

Jongeren 300 

kinderen 80 

Man 90% 

vrouw 10% 

Inzet van jongeren: 

• Zeven jongeren zijn gecoacht door Fakkelteit in aanloop naar evenementen. 

• Workshops op Cultuur Educatie festival Woest tijdens Zwolle-Unlimited. 

• Vijf zijn begonnen met het geven van workshops aan andere jongeren. 

• Twee jongeren hebben pr-taken op zich genomen. 

• Twee jongens hebben twee verschillende coachtrajecten vormgegeven en opgestart. 

• Twee jongens zijn gekoppeld aan opleidingen. 

• Twee jongeren zijn competenties om te coachen aan het bijleren binnen de Fakkelteit. 

• Tien meiden zijn ingestroomd in de zangles. 

• Een jongedame is als vrijwillige docent gestart. 

Make lt 
Trajecten in 2017: 

Trajecten die lopen in 1 e helft 2017: 3 nieuwe trajecten, 24 lopende trajecten en 7 trajecten zijn afgerond 

Trajecten tweede helft 2017: 4 sluimerende contacten, 7 lopende contacten, 6 trajecten overgedragen, 2 afgerond 

traject 

Leef je droom 

Vanuit Travers, Deltion, Landstede, Trias en RIBW hebben op 10 april jl. 49 jongeren deelgenomen aan de challenge 

Leef je Droom. Er zijn op de challenge 18 matches gemaakt. Na deze dag zijn er nog 20 matches gemaakt. Voor 10 

jongeren was het deelnemen aan een challenge al een doel op zich. Sommigen hebben nu in beeld wat hun droom 

is, vonden het prettig om gezien en gehoord te worden en hebben de dag zelf handvatten gekregen om stappen te 

zetten. Hier zijn ook Make lt! trajecten uit voortgekomen. Er hebben 10 experts deelgenomen aan het 

middagprogramma. Voor het avondprogramma hebben er 25 'nekuitstekers' gereageerd die iets wilden betekenen 

voor jongeren. Zowel experts, nekuitstekers, ROC's, RMC, jongeren en jongerenwerkers zijn zeer tevreden over 

deze werkvorm. Door de stuurgroep is er een borgingsplan geschreven. 

Netwerkbijeenkomst 18+ en dan ... ?! 

Op de door Travers Welzijn georganiseerde netwerkbijeenkomst op 18 mei jl. kwamen 20 deelnemers (Travers 

Welzijn, TRIAS, Humanitas, MEE, sociaal wijkteam, stichting Vluchtelingenwerk). Er zijn drie concrete groepen 

ontstaan die met de volgende thema's aan het werk gaan; School/Werk, Gezondheid en Sociaal Netwerk. Er zijn 

tijdens de bijeenkomst 72 unieke 18+ signalen geformuleerd. De werkgroep Make it! gaat kijken op welke manier ze 

signalen kunnen oppakken. Dit in samenwerking met de aanwezige netwerkpartners. ln het najaar zal deze 

netwerkbijeenkomst een vervolg krijgen. De voortgang van de groepen zal besproken worden en de resterende 

signalen zullen opgepakt worden. 
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School's Cool 

School's cool is in 2017 steeds meer ingezet als arrangement in samenwerking met het sociaal wijkteam. Het 

programma wordt steeds bekender en sluit aan bij transformatie jeugdzorg: inzetten op informele ondersteuning, 

netwerkversterking etc. Als gevolg hiervan zijn er steeds meer mentoren actief bij gezinnen waar meerdere 

hulpverleners betrokken zijn. Het is van belang om duidelijkheid te creëren over de samenwerking. Mentoren 

signaleren veel zaken, maar het is niet aan hen om de signalen op te pakken. Er moeten duidelijke afspraken 

gemaakt worden hoe er met signalen omgegaan wordt. ln 2017 zijn meer kinderen in groep 7 al aangemeld voor 

School's cool. De kinderwerker heeft samen met het gezin bekeken wat - gezien de leeftijd - passend is. 

Steeds meer ouders gaven aan dat zij taalondersteuning willen bij schoolwerk van hun kinderen uit groep 3-7, omdat 

zij tegen taalproblemen aanlopen. Ouders zijn niet capabel genoeg om hun kinderen te ondersteunen, waardoor 

kinderen een (onnodige) achterstand oplopen op school. Dit signaal is opgepakt door het team Taal & Gezin van 
Travers Welzijn. 

Aantal trajecten 21 

Aantal mentoren 21 

LEFF 

De uitvoering staat gelijk aan de planning. Met een deelname van zeven gezinnen zaten we aan de goede kant van 

de lijn voor wat betreft aantallen. Uiteindelijk zijn er vijf gezinnen gestart. Een gezin kon de planning met 

werk/gezin/LEFF niet rond krijgen en het andere gezin is niet op komen dagen. 

Hier is nooit een reden voor benoemd. Het LEFF-team is gewijzigd. We hebben door diverse redenen vervanging 

moeten regelen. Dit is goed opgelost en de deelnemende gezinnen hebben hier geen hinder van ondervonden. 

De afgelopen jaren hebben we ervaren dat gezinnen vooral afhaken omdat de bijeenkomsten tweemaal per week 

plaats vinden. Ouders kunnen in verband met hun werk niet zo vaak aanwezig zijn of vrij regelen. Gezinnen die wel 

het hele traject volgen geven aan dat het een hele opgave is om het vol te houden door de intensiteit van de 

bijeenkomsten. ln overleg met de VU en de gemeente is afgesproken dat we LEFF Zwolle - gedurende een langere 

periode -één keer per week plaats laten vinden. Dit gaat van start in 2018. 

2.13 Dock24 
Per 1 september 2017 zijn we eigenaar van het nieuwe pand Dock24 aan de Gasthuisdijk. De locatie wordt een 

ontwikkelvoorziening waar Zwolse bewoners stappen kunnen maken m.b.t. (vrijwilligers)werk, opleiding etc. ln 

september zijn in een 2-tal werksessies met collega's visie en ideeën verder uitgewerkt: 

Dock24 is een 'sociaal, maatschappelijke participatie en ontwikkel locatie' met als doel door middel van 

training, ontwikkeling, participatie en lerend werk bewoners van Zwolle verder te helpen door ze zelfstandig 

te maken. 

Het gaat om bewoners die weinig ontwikkelingskansen hebben gehad en die een afstand hebben tot de 

arbeidsmarkt of onderwijs. De bedoeling is dat bewoners uitstromen met voldoende werk- en 

leervaardigheden en dat ze hebben ontdekt waar hun (kern)kwaliteiten liggen. 

Dock24 faciliteert dit proces door op de locatie educatie, ontwikkelingsmogelijkheden, lerend werk en 

participatiemogelijkheden te bieden. 

Daarnaast wordt er vanuit de locatie verbinding gelegd en samengewerkt met andere leer- en 

participatiemogelijkheden in de stad. 

Als rode draad door alle activiteiten heen binnen de locatie is de aandacht voor leefstijl en vitaliteit, zodat 

deelnemers leren om regie te krijgen op hun eigen leven. 
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Dock24 is een brede samenwerking met partners en ondernemers in het veld. Dock24 is een 'broertje' van 

SamenZwolle. 

2.14 Overig Welzijn 
• Zwolle Actief 

• Participatie uitkeringsgerechtigden 

• Voorzieningen Jeugd Stadshagen 

• Stadscamping 

• Huis van kansen 

• Deltion Jongerenteam 

Zwolle Actief 

Travers Welzijn maakt deel uit van het consortium Zwolle Actief dat de activering van dak- en thuislozen uitvoert. 

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

participatie gestimuleerd en bevordert.(zie ook de evaluatie van Zwolle Actief) Travers Welzijn levert een 

activeringscoach, faciliteert plekken voor activering en overleg voor activering en overleg van coaches en stuurgroep. 

Travers Welzijn participeert in de stuurgroep. De stuurgroep is namens de participanten het verantwoordings- en 

ontwikkelvehikel. 

Zwolle Actief heeft een verantwoorde, effectieve werkwijze. Dat is gebleken uit het onderzoek van het onafhankelijke 

Verwey Jonkers Instituut. De gemeente Zwolle heeft dit onderzoek laten doen om de waarde en effectiviteit van de 

werkwijze duidelijk te krijgen. Op basis van dit onderzoek heeft de gemeente besloten om geen nieuwe aanbesteding 

uit te laten gaan maar Zwolle Actief een meerjarige subsidie toe te zeggen. Een waardering voor de kwaliteit van het 

werk, de visie, inzet en betrokkenheid van de coaches en de betrokken organisaties. 

Voor de verdere inhoudelijke informatie verwijzen wij naar de evaluatie van Zwolle Actief en het onderzoeksrapport 

van het Verwey jonkers Instituut. 

Participatie uitkeringsgerechtigden 

Tot aan de zomer 2017 is stedelijk uitvoering gegeven aan de maatschappelijke participatietrajecten i.s.m. de sociale 

wijkteams. Er is door Travers Welzijn geïnvesteerd in 196 bewoners (hieronder zijn ook deelnemers die uit de 

eerdere pilot Holtenbroek langduriger worden begeleid). 

Vanuit de nieuwe participatietrajecten Meedoen in de wijk zijn in totaal 83 nieuwe bewoners bereikt. Noord 37 

bewoners, Oost 21 bewoners, Zuid 22 bewoners en West 3 bewoners. De aantallen zijn ruimschoots behaald, de 

opdracht was 75 trajecten (zie evaluatie Participatietrajecten Meedoen in de wijk juni 2017). Op13 juni 2017 is er een 

stedelijk vertelmoment georganiseerd over de participatietrajecten. 

ln het voorjaar 2017 zijn er vervolggesprekken geweest met de gemeente m.b.t. het organiseren van het 

maatschappelijk voorveld t.b.v. maatschappelijke participatie. Travers Welzijn is initiator en penvoerder voor de 

verdere uitwerking en uitvoering. Met betrokken partners (Zwolle Doet!/ Samen Zwolle, WijZ, Focus, Present, 

Pauropus en Travers Welzijn) is besproken hoe de verdere inrichting en bemensing van het trajectbureau eruit ziet. 

ln oktober zijn we gestart met de inrichting en uitwerking van het Trajectbureau dat inmiddels opereert onder de 

naam Dock24. Afspraken zijn er ondertussen gemaakt met diverse samenwerkingspartners om deelnemers te 

krijgen, maar ook om ze te plaatsen en te scholen. Partners zijn naast de eerder genoemde participanten o.a. WRA, 

sociaal wijkteam, Deltion, Trias en partijen uit bedrijfsleven en voorliggend veld. 
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Voorzieningen Jeugd Stadshagen 

De inzet volgens de afspraken gemaakt onder de werktitel voorzieningen Stadshagen zijn met ingang van 2018 

gestopt. De uitvoering van de verschillende activiteiten echter niet. Travers probeert deze vanuit het reguliere 

Ambulant jongerenwerk verder te realiseren Dat voor zover als dat lukt in samenwerking met betrokken organisaties 

en Sportservice Zwolle. Deze hebben daarin een eigen verantwoordelijkheid. Wat betreft het versterken van de 

jongerenparticipatie zijn we op de goede weg en worden er van uit het ambulant- en locatiegericht jongerenwerk 

mooie resultaten geboekt. De samenwerking met organisaties in West Stadshagen als Westenholte wordt steeds 

sterker. Zie ook de realisering JOP Westenholte en de participatie van jongeren tijdens de verschillende 

evenementen in West. 

Welkom in mijn Wijk 

Welkom in mijn Wijk is een initiatief vanuit Travers Welzijn dat er op gericht is om nieuwkomers, waaronder de groep 

statushouders te stimuleren om naast hun traject, of volgend hierop, sociaal en maatschappelijk actief deel te nemen 

aan de Nederlandse samenleving. Het project richt zich op een integrale aanpak, dat houdt in dat deelnemers 

verschillende trajecten naast elkaar kunnen doorlopen. Doelstelling is om de periode van integratie te verkorten en 

deelnemers de kans te geven zo snel als mogelijk sociaal en maatschappelijk mee te doen. Het project is als pilot 

opgezet in Diezerpoort en Holtenbroek en wordt mede mogelijk gemaakt door een cofinanciering van het 

Oranjefonds. De uitvoering van het project gebeurd met de inzet van vrijwilligers/ sleutelfiguren. Dit zijn vaak mensen 

die uit de zelfde regio komen als de nieuwe statushouders. Dit heeft als pluspunt dat de taal gesproken wordt en dat 

de verschillen in culturen normen en waarden vanuit de eigen ervaring en perceptie kan worden uitgelegd. De 

volgende interventies zijn opgestart; bijeenkomsten, netwerk versterken en verbinding, individuele ondersteuning/ 

hulpvragen, inzet op samenwerking met partners, organiseren van een inlooppunt in de wijk (huis van Kansen 

Holtenbroek) en het doen van huisbezoeken bij statushouders. Daarnaast is er uitvoering gegeven aan individuele 

(hulp)vragen bij bijvoorbeeld kinderopvang, regelen van kinderopvang tijdens integratie activiteiten, regelen van 

taalcoaches, en groepsgerichte taallessen, huiswerkbegeleiding basisschool kinderen en ondersteuning in 

opvoedingsvragen, verbinden met sportverenigingen en ondersteuning aanvragen om kinderen deel te laten nemen 

aan sport en cultuur. 

Er wordt samengewerkt met o.a. gemeente, sociaal wijkteam, integraalteam statushouders, GGD, Stichting Present, 

corporaties, Liberia Care Windesheim, Taal en Gezin, Buurtbemiddeling Jeugdsportfonds etc. 

Stadscamping 2017 

ln Zwolle leven veel gezinnen in armoede en zien we kinderen die - als gevolg hiervan - te maken hebben met 

sociale uitsluiting. Travers stelt zich in haar dagelijkse werkzaamheden ten doel om sociale uitsluiting te bestrijden en 

kinderen de kans te geven om te participeren binnen een breed scala aan activiteiten, niet alleen om hun talenten te 

ontdekken, maar ook om succeservaringen te beleven, sociale competenties te verwerven en hun sociale netwerken 

uit te breiden. Ook voor ouders is het bouwen aan sociale netwerken van groot belang. Daar waar ouders zich 

gesteund voelen binnen een netwerk wordt de opvoeding als lichter ervaren. Om de risico's op sociale uitsluiting om 

te zetten in sociale insluiting, heeft Travers van 4 tim 11 augustus - samen met betrokken partners en bewoners - 

wijkboerderij de Schellerhoeve veranderd in een echte camping. Met 15 enthousiaste gezinnen hebben we het 

plezier van samen kamperen ervaren. Er is veel gelachen, gespeeld, samen gegeten, soms een beetje gekleumd op 

het luchtbed, fikkies gestookt, gesport, etc. 

Huis van Kansen 

Het Huis van Kansen in Zwolle Noord is een mooie aanvulling op het wijkcentrum Holtenbroek. Verschillende 

programma's worden hier uitgevoerd en groepen uit Noord doen hier autonoom hun activiteiten. Het is ook de 

3 9 

Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden behorende\\ \V 
bij controleverklaring d.d. 16 mei 2018: \~ 



thuislocatie voor de Somalische Vereniging Zwolle, het project Statushouders en Bilad al rafidain. Deze laatste is een 

Irakese zelforganisatie in oprichting welke ondersteund wordt door het opbouwwerk. De waardering daarvoor naar 

Travers is groot, het draagt bij aan de positieve naam van de organisatie welke aansluit bij de behoefte van de 

Zwolse samenleving. Aandachtspunt binnen de zelforganisaties is het zelfbeheer in deze. Niet elke gebruikersgroep 

gaat hier goed mee om. Dit vraagt voortdurend aandacht en ondersteuning. De bewoners uit de directe omgeving en 

zeker niet de basisschool op wiens terrein wij de accommodatie hebben moeten er geen last/ problemen van krijgen. 

Deltion Jongerenteam 

De medewerker van Travers Welzijn heeft met 16 studenten uit de NT2 klas individuele kennismakingsgesprekken 

gevoerd. Hier zijn 10 ondersteuningstrajecten uit ontstaan. Onze jongerenwerker heeft 1 keer per 1 à 2 weken 

individuele gesprekken met de studenten, tussendoor is er veel App contact. 

Hiernaast zijn er veel korte vragen tijdens haar aanwezigheid. Veel studenten krijgen/kregen ondersteuning vanuit 

het vluchtelingenwerk. Daarnaast zijn ze bezig met inburgering. Ze krijgen in de woonplaats vaak nog taalcoaching. 

Naast de koppeling aan de NT2 klas is onze jongerenwerker ook gekoppeld aan Deltion/Start en begeleidt daar 6 

jongeren. Een veel gehoord probleem bij de NT2 klas zijn de financiën, het niet kunnen rondkomen, te weinig 

studiefinanciering, DUO niet op orde etc. Vanuit het Deltion Jongerenteam wordt uitgezocht of problematiek rondom 
financiën eerder opgepakt kan worden. 

2.15 Peuterspeelzalen Zuid 
2.15.1 Peuterspeelzaalwerk 
Algemeen 

Het peuterspeelzaalwerk en de voor- en vroegschoolse educatie (we) zijn onderdeel van het welzijnswerk in Zwolle. 

Daar waar het peuterspeelzaalwerk wordt uitgevoerd in de wijkcentra is het wijkcentrum laagdrempeliger voor jonge 

gezinnen met mogelijke opvoedingsvragen. Het peuterspeelzaalwerk en de we zijn nauw verbonden met de 

opvoedingsondersteuningsactiviteiten van Kinderopvang Plus en het team Taal & Gezin dat wijkgericht werkt aan het 

voorkomen van taal- en leerachterstanden. 

Doomijn Kinderopvang voert onder verantwoordelijkheid van Travers Welzijn het peuterspeelzaalwerk en de we 

activiteiten uit. 

Het peuterspeelzaalwerk in Zwolle is per 1 januari 2015 geharmoniseerd met de kinderopvang. 

Deze harmonisatie is door Doomijn aangegrepen om een reorganisatie door te voeren met als doel: 

• Verbetering van de kwaliteit. 

• Verbetering van de efficiency. 

• Verbetering van de kostenstructuur. 

Ouderbetrokkenheid 

Doomijn heeft een app ontwikkeld voor het contact met ouders. Doomijn ontwikkelt op dit moment een online 

klanttevredenheidonderzoek dat ons in de toekomst in staat stelt vaker en gerichter onderzoek te doen. 

Peuteropvang 

ln 2017 is intensief overleg gevoerd met de gemeente over de onderwijsagenda en over de situatie na 1 januari 

2018. De gemeente is bijzonder tevreden over het peuterspeelzaalwerk en de we zoals deze uitgevoerd wordt door 

Travers/Doomijn, maar stelt in het kader van de wettelijke verplichting tot harmonisatie van het peuterspeelzaalwerk 

met de kinderopvang per 1 september 2018 de markt van peuteropvang open voor andere kinderopvangorganisaties. 
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Pedagogisch beleid en kwaliteit 

Doomijn onderscheidt zich in de markt van de kinderopvang vanwege de combinatie van hoge kwaliteit en 

professionaliteit met maatschappelijke betrokkenheid. Zoals de wet voorschrijft is het pedagogisch beleid 

gebaseerd op de vier opvoedingsdoelen doelen van Riksen-Walraven. Doomijn heeft deze doelen vertaald naar 

voor ouders toegankelijke infonnatie over hoe wij spelenderwijs werken aan de ontwikkeling van hun kinderen. ln 

2017 zijn de beleidsplannen van Kinderopvang OOK en Doomijn door de pedagogisch coaches omgevonnd tot 

een geheel. Ook is het beleid aangevuld met nieuwe onderdelen die vanuit de wet IKK vereist zijn. Het beleid is 

eind 2017 geïmplementeerd. 

Markontwikkeling per stadsdeel 

Noord 

ln Aa-landen zijn drie peuterspeelzalen gevestigd. Peuterspeelzaal Beulakerwiede (gevestigd in IKC de Wieden 

van 002) en peuterspeelzaal Gouwe bieden beiden vve. Peuterspeelzaal Rijnlaan is onderdeel van IKC de 

Werkschuit (OOZ). 

Psz Gouwe doet mee aan de pilot van de ouder-kind -middagen, een samenwerkingsproject tussen Doomijn en 

Travers Welzijn. Ouders en medewerkers zijn hier enthousiast over; begeleiders sluiten aan bij de ontwikkeling 

van de kinderen en de opvoedvragen van ouders. Dit heeft geresulteerd tot de eerste aanmeldingen voor de 

peuterspeelzaal. 

Peuterspeelzaal Bachlaan 20 is gevestigd in wijkcentrum Holtenbroek en heeft een hoog aantal kinderen met een 

we-indicatie. De lijnen naar Taal & Gezin en het sociaal wijkteam (SWT) zijn kort. 

Peuterspeelzaal Bachlaan 158, waar nagenoeg alle peuters een we-indicatie hebben, is gevestigd in obs De 

Toonladder, die de intentie heeft een ikc te worden samen met kinderdagverblijf Obrechtstraat. Dit 

kinderdagverblijf is een we-locatie. Peuterspeelzaal Bachlaan 158 doet ook mee aan de pilot van de ouder-kind 

middagen (zie peuterspeelzaal Gouwe). 

Peuterspeelzaal Bachlaan 8 ( Doppejan) is gevestigd in Vrije School Michaël. Deze locatie is gestart in september 

2016 en uitgebreid met twee dagdelen in 2017. De openingstijden van de speelzaal sluiten aan bij de 

schooltijden, waardoor er met eetgroepen wordt gewerkt. 

Zuid 

Peuterspeelzaal Geert Grooteweg is een kleine speelzaal in de dorpskern van Windesheim en is onderdeel van 

het kinderdagverblijf. De locatie stopt per 2018 met het aanbieden van peuterspeelzaal werk. Dit heeft vooral te 

maken met het feit dat hier geen vraag meer is naar deze vorm van opvang. Peuterspeelzaalactiviteiten worden 

per 2018 geïntegreerd in het dagelijkse kinderdagverblijfaanbod van de locatie. 

ln Zwolle- Zuid zijn twee we- peuterspeelzalen. Peuterspeelzaal Stokmeesterslaan (voorheen Munterkamp) en 

peuterspeelzaal Zalmkolk. Deze laatste is in 2016 gestart en werkt samen met Katholieke Jenaplanschool de 

Phoenix. Peuterspeelzaal Zalmkolk zal per 2018 stoppen als we- locatie en verder gaan als Jenaplan 

peuteropvang. De nabijgelegen peuterspeelzaal Schellerpark zal vanaf dat moment gaan omvormen naar we 

peuterspeelzaal zodat de opvang voor kinderen met een we-indicatie ook in dit deel van de wijk geborgd blijft. 

2018 wordt hierbij een overgangsjaar. 

Peuterspeelzaal Staatssecretarislaan, onderdeel van IKC De IJsselhof en peuterspeelzaal Tichelmeesterlaan zijn 

reguliere speelzalen. 
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Oost 

ln Berkum bevindt zich peuterspeelzaal Campherbeeklaan, een reguliere speelzaal, gelegen in wijkcentrum de 

Weijenbelt. Er ontstaat directe concurrentie door het opstarten van een peutergroep in CBS de Duivenkamp, niet 

ver van peuterspeelzaal Campherbeeklaan. ln de wijk werken wij nauw samen met verschillende 

samenwerkingspartners, wij nemen delen aan het integrale overleg Berkum, waar o.a. de sociale wijkteams zijn 
aangesloten. 

Wipstrik Noord scoort zeer hoog op hoge inkomens en werk, sociale contacten (het hoogst van alle buurten) en 

sociale en culturele activiteiten. We hebben in de wijk naast een peuterspeelzaal, een kinderverblijf en twee 

locaties buitenschoolse opvang. De locaties zijn erg rendabel. Er wordt nauw samengewerkt met de OOZ school 

'Oosterenk' waar ook een buitenschoolse opvang gevestigd is. De peuterspeelzaal aan de Jacob Catsstraat is 

een geliefde locatie, gelegen naast de Emmaschool en deelt de locatie met de buitenschoolse opvang. Er wordt 

elke ochtend reguliere peuteropvang geboden. ln 2017 zijn de medewerkers van de peuterspeelzaal gestart met 
de we-opleiding Piramide. 

Dieze - West is een sociaal zwakke buurt in Diezerpoort. ln vergelijking met andere delen van Zwolle wonen er 

gemiddeld meer ouderen dan jongeren, 55% bestaat uit een eenpersoonshuishouden. Er wonen veel niet 

westerse allochtonen in de wijk. De werkeloosheid is relatief hoog. We hebben in de wijk twee locaties 

peuterspeelzaal: aan de Beukenstraat en in de Indische buurt peuterspeelzaal Vlasakkers. Op de locaties zijn er 

veel kinderen met een we- indicatie, en wordt er gewerkt met de voor- en vroegschoolse methode Piramide. 

Daarnaast hebben we in de wijk een kinderverblijf. We werken nauw samen met de OOZ school 'De Springplank' 

om tot een integraal kindcentrum te komen en ons gezamenlijk in de wijk te profileren. ln samenwerking met 

Travers Welzijn worden Vve Thuis en ouder-kind-middagen georganiseerd. ln 2017 waren de resultaten van 
beide peuterspeelzalen positief. 

West 

Peuterspeelzaal Sterrenkroos is een we-locatie en biedt zeven dagdelen waarvan twee verlengde dagdelen met 

een eetgroep. Deze peuterspeelzaal is in 2017 verhuisd naar locatie Oude Wetering. 

Peuterspeelzaal Muurmeesterstraat biedt vier dagdelen we in basisscholen De Krullevaar en SuperNova (OOZ). 

Peuterspeelzaal Sportlaan zit in IKC Het Festival. Het is een reguliere speelzaal, die intensief met school en 

kinderdagverblijf samenwerkt. 

Peuterspeelzaal Wildwalstraat is een reguliere speelzaal, gevestigd in 1KG De Schatkamer (OOZ) en heeft een 

intensieve samenwerking met de school en het kinderdagverblijf. 

Peuterspeelzaal Korianderplein is een reguliere speelzaal. ln 2017 is deze speelzaal een we-locatie geworden 

en daarmee tegemoet gekomen aan de wens van ouders in Westenholte. 

Midden 

Peuterspeelzaal Enkstraat in Assendorp is een bekende speelzaal voor de bevolking in Assendorp. Wij werken 

nauw samen met de Jenapleinschool. 

Peuterspeelzaal Geraniumstraat in de Pierik is een we-locatie, die nauw samenwerkt met OBS Het Veldboeket 

en kinderdagverblijf Fresiastraat. 

Peuterspeelzaal Mussenhage is een we-locatie die sinds 2017 ook onder de Wet Kinderopvang valt. Er zijn een 

aantal aanpassingen, zoals een aangrenzende speelplaats gecreëerd, zodat wij voldoen aan de wetgeving. De 
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wijk is nog steeds in opbouw. Er zijn veel nieuwe eengezinswoningen gebouwd, een groot bioscoopcomplex incl. 

supermarkt en restaurant. De wijk Kamperpoort sluit steeds meer bij het centrum van Zwolle aan. 

2.15.2 Waarborg Kwaliteit 
Waarborg kwaliteit vve en sociaal emotionele problematiek 

Afgelopen jaar hebben de extra middelen, die beschikbaar zijn gesteld door de gemeente voor de toenemende 

sociale problematiek bij peuters een extra mogelijkheid gegeven om het noodzakelijke maatwerk te leveren. Dit 

geldt zowel voor de reguliere als de we-speelzalen. 

De start van de ouder- kind- middagen ( samenwerkingsproject met Travers Welzijn) hebben geleid tot een 

positief resultaat. Ouders en kinderen zijn enthousiast, begeleiders sluiten aan bij de ontwikkeling van de 

kinderen en de opvoedvragen van ouders. De eerste aanmeldingen voor de peuterspeelzaal zijn een feit! 

Peuterspeelzaal Korianderplein is in 2017 een we-peuterspeelzaal geworden. Hierdoor is er nog meer spreiding 

van we-peuterspeelzalen in Zwolle. 

Alle peuterspeelzaalmedewerkers hebben een inspiratiemiddag gevolgd, gericht op het waarborgen van de 

kwaliteit en duurzame inzetbaarheid. 

Doorgaande lijn 

Bij het we-programma Piramide worden peuters gevolgd en getoetst (Cito). Peuters op de reguliere 

peuterspeelzalen worden gevolgd met de door Doomijn ontwikkelde "Kijk hoe ik groei" methode. Beide 

programma's, Piramide en "Kijk hoe ik groei" worden aangevuld met het Zwols Overdracht Formulier. Bij peuters 

die extra zorg vragen, vindt een warme overdracht plaats tussen de pedagogisch medewerkers en de leerkracht 

van groep 1 van de school. Daar waar de peuterspeelzaal gevestigd is in een basisschool, zijn de lijnen kort en is 

een warme overdracht realiseerbaar. Speelzalen gevestigd in een wijkcentrum hebben korte lijnen richting het 

sociaal wijkteam en hebben contact met de scholen, waar de peuters naar uitstromen. 

Naast de doorgaande lijnen naar scholen zijn er afgelopen jaar met de GGD afspraken gemaakt over peuters die 

extra zorg nodig hebben. 

ln Zwolle Zuid heeft het eerste kenniscafé plaats gevonden, een samenwerking tussen Doomijn en Travers 

Welzijn met als doelstelling het verbinden en inspireren van professionals die zich bezighouden met de 

ontwikkeling van de O tot 6 jarigen. ln 2018 zullen in meerdere Zwolse wijken deze kenniscafés worden 

georganiseerd. Hierdoor kan kennis worden gedeeld, nieuwe kennis vergaard worden en werkwijzen ontwikkeld 

worden, waardoor in wijken de doorgaande ontwikkellijn wordt gedragen door alle professionals rondom het kind 

en het gezin. 

Samen met de Stadkamer zullen een aantal peuterspeelzalen met de samenwerkende school deel gaan nemen 

aan het project Alle Zwolse Kinderen Lezen. Een aantal voorbesprekingen was in 2017, het project zal starten in 

2018. 

Samen met Travers Welzijn is er een ouderbeleid voor de we- peuterspeelzalen, waarvan WE Thuis een 

belangrijk deel uitmaakt. Medewerkers van de speelzaal worden gefaciliteerd om vanuit de relatie, die zij met 

ouders hebben, actief mee te werken aan deze programma's. 

VVE Thuis 

WE Thuis is een gezinsgericht we-programma voor ouders met kinderen tussen de 3 en 6 jaar die meedoen aan 

een we-programma op een kindercentrum, peuterspeelzaal, voorschool of in groep 1 en 2. WE Thuis is erop 
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gericht de ontwikkeling van kinderen met (laagopgeleide) ouders te stimuleren door een onderwijsondersteunend 
gezinsklimaat te bevorderen. 

Bij ieder thema wordt een ouderbijeenkomst georganiseerd door het team Taal & gezin in samenwerking met de 

pedagogische medewerkers van de locatie. Door WE Thuis voeren ouders thuis activiteiten uit met hun peuter/ 

kleuter die aansluiten bij programma's voor voor- en vroegschoolse educatie. 

2016-2017 

ln september 2016 zijn er 6 groepen WE Thuis gestart in samenwerking met 10 peuterspeelzalen. Deze groepen 

werden in juni 2017 afgerond. Er hebben 58 gezinnen deelgenomen. 

Beukenstraat en de Vlasakkers 7 3 

Geraniumstraat en Mussehage 5 0 

Sterrenkroos en Muurmeesterstraat 6 5 

Bachlaan 20 en Bachlaan 158 18 1.5 

Beulakerwiede en de Gouwe 16 12 

Bij de evaluaties komt naar voren dat: 

• ouders WE Thuis erg belangrijk vinden 

• ouders nemen meer tijd voor hun kind 

• ouders vinden het fijn om ervaringen met elkaar te delen 

• ouders meer zijn gaan spelen en voorlezen met hun kind 

• ouders nu meer weten over de ontwikkeling van hun kind 

• ouders nu meer weten over opvoeding 

• ouders geleerd hebben van andere ouders in de bijeenkomsten 

Over hun kind zeggen ouders dat hij/zij: 

• zich beter kan concentreren 

• beter zelfstandig dingen kan doen 

• het Nederlands beter kan begrijpen en spreken 

• fijne bewegingen/knippen en plakken beter kan 

Vve in het kinderdagverblijf 

Kinderdagverblijf Obrechtstraat werkt met het we-programma Piramide. Ook hier worden kinderen gevolgd en 

getoetst (Cito). ln de loop van 2017 zijn de drie verticale groepen die er waren, omgezet naar een babygroep, een 

peutergroep en een verticale groep. Hierdoor kan er nog gerichter met vve worden gewerkt. 

2.15.3 Overig 

Cliëntenraad en oudercommissies 

Op bijna alle peuterspeelzalen in Zwolle is een oudercommissie aanwezig. Deze oudercommissies hebben de 

Centrale Cliëntenraad (CCR) gemandateerd te adviseren over het algemene beleid van Doomijn. 
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Op een locatie is geen oudercommissie aanwezig. Deze ouders worden door middel van alternatieve 

ouderraadpleging betrokken bij het beleid van de organisatie. ln 2017 werd voor de peuterspeelzalen centraal 

alternatieve ouderraadpleging toegepast op het veiligheid- en gezondheidsbeleid en het pedagogisch beleid. 

De CCR bestond eind 2017 uit zeven leden. Vier leden maken gebruik van opvang in Zwolle, drie leden maken 

gebruik van opvang buiten Zwolle. 

De doelgroepen buitenschoolse opvang en kinderdagverblijf worden in de CCR vertegenwoordigd, sinds kort de 

peuterspeelzaal niet meer. ln 2018 zal gezocht worden naar nieuwe leden in combinatie met de wens opnieuw 

een vertegenwoordiging vanuit de peuterspeelzalen te werven. 

ln 2017 vergaderde de Cliëntenraad drie keer met de directie, eenmaal sloot een lid van de Raad van Toezicht 

aan. De CCR gaf (een positief) advies over het aangepaste pedagogisch beleid en in september werd een 

positief advies uitgebracht over de diensten en tarieven voor 2018. Vaste onderdelen van de vergadering zijn de 

vraaguitval en kindbezetting, de wettelijke wijzigingen en de politieke ontwikkelingen. De CCR volgde onder 

andere de ontwikkelingen van de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang en sloot aan bij de brainstormsessie 
hierover. 

De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. 

Doomijn hecht veel waarde aan feedback van klanten. Om die reden worden klanten proactief gevraagd om hun 

tips, ideeën, maar ook hun ongenoegen aan ons kenbaar te maken. Dat kan onder andere door middel van een 

opmerkingsformulier. Alle opmerkingsformulieren die bij Doomijn in 2017 zijn binnengekomen zijn door de 

verantwoordelijken inhoudelijk behandeld. Waar noodzakelijk is nieuw beleid gemaakt of is bestaand beleid 

herzien. Elf klachten werden in de lijn niet naar tevredenheid opgelost en zijn voorgelegd aan de directie. De 

klachten zijn intern behandeld en afgesloten. Er zijn in 2017 dan ook geen klachten tegen Doomijn ingediend bij 

de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. 
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Jaarrekening 2017 
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BALANSPER31DECEMBER 

(na voorstel resultaatbestemming) 

ACTNA 31-12-2017 31-12-2016 

€ € 

Vaste activa 

1. Materiële vaste activa 1.173.899 424.838 

Vlottende activa 

2. Voorraden 4.344 5.587 

Vorderingen 

3. Debiteuren 37.449 81.107 
4. Te ontvangen subsidies 7.000 56.250 
5. Vorderingen op gelieerde entiteiten 2.014 1.562 
6. Overige vorderingen en overlopende activa 18.675 39.673 

65.138 178.591 

7. Liquide middelen 3.244.633 3.609.199 

Totaal activa 4.488.014 4.218.216 
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PASSIVA 31-12-2017 31-12-2016 

€ € 

8. Eigen vermogen 
Algemene reserve 158.638 757.695 
Bestemmingsreserves 1.773.899 1.074.838 

1.932.537 1.832.533 

9. Voorzieningen 808.148 867.990 

Kortlopende schulden en overlopende passiva 

10. Crediteuren 148.115 101.646 
11. Belastingen 218.573 202.407 
12. Schulden ter zake van pensioenen 4.958 7.971 
13. Schulden aan gelieerde entiteiten 185.456 134.686 
14. Vooruitontvangen subsidies 778.745 611.810 
15. Overige schulden en overlopende passiva 411.482 459.174 

1.747.329 1.517.693 

Totaal passiva 4.488.014 4.218.216 
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EXPLOITATIEOVERZICHT OVER 2017 

2017 2016 

€ € 

Baten 

A. Subsidies 6.719.557 6.625.702 
B. Opbrengsten activiteiten 1.129.890 1.090.216 
C. Bruto resultaat horeca 47.618 57.722 

Totaal baten 7.897.065 7.773.640 

Lasten 

D. Personeelskosten 5.184.026 4.963.169 
E. Afschrijvingen 64.920 56.593 
F. Huisvestingskosten 1.102.707 949.986 
G. Organisatiekosten 238.330 267.180 
H. Kosten activiteiten 431.099 508.365 
I. Interne doorbelastingen 783.716 916.699 

Totaal lasten 7.804.797 7.661.993 

Bedrijfsresultaat 92.268 111.647 

J. Financiële baten en lasten 7.736 24.929 

Nettoresultaat 100.004 136.576 
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KASSTROOMOVERZICHT OVER 2017 

2017 2016 

€ € 

Kasstroom uit operationele activiteiten 
Bedrijfsresultaat 92.268 111.647 
Aanpassingen voor afschrijvingen 58.602 51.439 
Mutatie voorzieningen -59.842 -202.600 
Mutaties in werkkapitaal 
Mutatie vlottende activa 1.243 -1. 737 
Mutatie vorderingen 113.453 26.370 
Mutatie kortlopende schulden en overlopende passiva 229.637 -455.095 

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 435.363 -469.976 

Ontvangen rente 11.432 28.314 
Betaalde rente -3.696 -3.385 

Kasstroom uit operationele activiteiten 443.099 -445.046 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 
Investeringen in materiële vaste activa -807.664 -266.990 
Desinvesteringen in materiële vaste activa 
Kasstroom uit investeringsactiviteiten -807.664 -266.990 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 
Investeringen in financiële vaste activa 
Desinvesteringen in financiële vaste activa 
Rente-inkomsten beleggingen 
Koersresultaat verkochte beleggingen 
Kasstroom uit financieringsactiviteiten 

Mutatie geldmiddelen -364.566 -712.038 

Liquide middelen 
Stand begin boekjaar 3.609.199 4.321.237 
Stand einde boekjaar 3.244.633 3.609.199 
Mutatie geldmiddelen -364.566 -712.038 
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GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING 

Algemeen 

De Stichting Travers Welzijn is statutair gevestigd in Zwolle en is ingeschreven bij het handelsregister 
onder nummer 41025128. 

Doelstelling 

De stichting heeft, samen met de andere tot de Travers-groep behorende rechtspersonen, als gezamenlijk 
doel het (doen) bevorderen van de sociale en maatschappelijke ontwikkeling in het algemeen, 
het welbevinden van de bevolking en de leefbaarheid van de samenleving in buurten en wijken 
door burgers in de gemeente Zwolle en de omliggende regio, alsmede het (doen) bevorderen van de 
professionele opvang van kinderen en jeugdigen, alles in de ruimste zin van het woord. 

Activiteiten 

De activiteiten van de stichting bestaan uit het uitvoeren van activiteiten binnen de werkterreinen 
sociaal-cultureel werk, maatschappelijk werk, samenlevingsopbouw, buurt- en jongerenwerk, 
activering en educatie en het aanbieden van peuteropvang. 

Grondslagen voor de waardering van activa 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 specifieke 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. 
Verplichtingen 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 jaarrekening vereist dat het bestuur oordelen vormt en 
schattingen maakt die van invloed zijn 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 
veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden 
opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden 
waarvoor de herziening gevolgen heeft. 
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Materiele vaste activa 

De materiële 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 

Gebouwen 
Verbouwing 
Computers en software 
Apparatuur en installaties 
Inventaris/inrichting 
Transportmiddelen en werkmaterieel 
Elektrische apparatuur 

Jaar 

25 
20 

5 

5 
10 
5 

5 

De investeringsgrens is gesteld op EUR 450. 

Voorraden 
De voorraden worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of lagere opbrengstwaarde. Voor eventuele 
incourante voorraden wordt een voorziening opgenomen die op het bedrag van de 
voorraden in mindering is gebracht. 

Vorderingen 
Dit betreffen vorderingen met een looptijd < 1 jaar. 
Vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde onder aftrek van een voorziening 
voor oninbaarheid. Voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling 
van de inbaarheid van de vorderingen. 

Liquide middelen 
Hieronder worden opgenomen de banktegoeden met een looptijd van maximaal 1 jaar. 
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

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 uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht. 

Voorziening voor personele frictie en reorganisatie 
De voorziening voor personele frictie en reorganisatie houdt zowel verband met frictiekosten voor 
reorganisatie alsmede voor individuele (vertrek)afspraken. De voorziening is gebaseerd op de 
reëel te verwachten frictiekosten en is grotendeels gebaseerd op het sociaal plan. 

Voorziening voor frictiekosten in verband met Taaltoets 
De voorziening voor frictiekosten houdt verband met de geschatte kosten van afvloeiing van 
personeel in verband met aangescherpte wet- en regelgeving binnen de peuterspeelzalen en is 
gebaseerd op de reëel te verwachten frictiekosten. 
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Personeelsbeloningen en pensioenen 
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 heeft in geval van een tekort bij 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 exploitatieoverzicht verantwoord. 

Grondslagen voor de resultaatbepaling 

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. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin zij gerealiseerd zijn. 
Verliezen die hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra 
deze voorzienbaar zijn. 

Subsidies 
Exploitatie- en doelsubsidies worden als baten verantwoord in het jaar waarin de gesubsidieerde 
lasten zich hebben voorgedaan en als gerealiseerd kunnen worden beschouwd. 

Overige baten 
Verantwoording van de opbrengsten uit activiteiten vindt plaats op basis van de geleverde prestaties 
tot aan de balansdatum. De opbrengst uit horeca wordt verantwoord onder aftrek van de daaraan 
gerelateerde inkoopwaarde. 

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht 

Algemeen 
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. 
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. 
Winstbelastingen en ontvangen interest worden opgenomen onder de kasstroom uit operationele 
activiteiten. Betaalde interest wordt opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. 
Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt worden niet in het kasstroomoverzicht 
opgenomen. 
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TOELICHTING OP DE BALANS 

ACTIVA 

1. Materiële vaste activa Gebouwen Andere Totaal 
en vaste 

verbouwingen bedr. mid. 
€ € € 

Aanschafwaarde per 1 januari 2017 398.130 701.502 1.099.632 
Investeringen boekjaar 763.296 44.367 807.663 
Desinvesteringen boekjaar 
Aanschafwaarde per 31 december 2017 1.161.426 745.869 1.907.295 

Cumulatieve afschrijving per 1 januari 2017 125.005 549.789 674.794 
Afschrijving boekjaar 17.129 41.473 58.602 
Cumulatieve afschrijving desinvesteringen 
Cumulatieve afschrijving per 31 december 2017 142.134 591.262 733.396 

Boekwaarde per 1 januari 2017 273.125 151.713 424.838 
Boekwaarde per 31 december 2017 1.019.292 154.607 1.173.899 

31-12-2017 31-12-2016 
€ € 

Vlottende activa 

2. Voorraden 
Voorraad Horeca 4.344 5.587 

Vorderingen 

3. Debiteuren 
Peuterspeelzalen 
Welzijn 38.199 85.607 
Saldo per 31 december 38.199 85.607 
Af: voorziening dubieuze debiteuren -750 -4.500 
Balanswaardering per 31 december 37.449 81.107 

4. Te ontvangen subsidies 
Gem. Zwolle diversen 3.000 
BuurtCultuurfonds Zwolle 4.000 
Oranjefonds Kansen voor jongeren (Make lt) 56.250 

7.000 56.250 

5 5 

Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden behorende~\ 
bij controleverklaring d.d. 16 mei 2018: ~~-w 



31-12-2017 
€ 

31-12-2016 

€ 

5. Vorderingen op gelieerde entiteiten 
Rekening-courant Stichting Stad & Cultuur 
Rekening-courant Stichting Doomijn Kinderopvang Noord 
Rekening-courant Stichting Travers Fonds 

6. Overige vorderingen en overlopende activa 
Fietsproject 
Rente 
Nog te ontvangen energiebelasting 
Overige overlopende activa 

7. Liquide middelen 
Kas 
Bank 

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 

8. Eigen vermogen 
Algemene reserve 
Bestemmingsreserve materiële vaste activa 
Bestemmingsreserve personele frictie en innovatie 
Bestemmingsreserve duurzaamheid 

1.562 
646 

1.367 
2.014 1.562 

11.432 
6.400 
843 

1.704 
28.314 
9.620 

35 
18.675 39.673 

2.870 
3.241.763 

3.634 
3.605.565 

3.244.633 3.609.199 

158.638 
1.173.899 
400.000 
200.000 

757.695 
424.838 
650.000 

1.932.537 1.832.533 
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31-12-2017 
€ 

31-12-2016 
€ 

Algemene reserve *) 
Stand per 1 januari 
Onttrekking i.v.m. dotatie bestemmingsreserve materiële vaste activa 
Onttrekking i.v.m. dotatie bestemmingsreserve duurzaamheid 
Dotatie uit resultaatbestemming 

757.695 
-749.061 
-200.000 

836.668 
-215.550 

Resultaat boekjaar 
Dotatie bestemmingsreserves 

100.004 

Dotatie uit vrijval bestemmingsreserve sociaal domein en innovatie 
Stand per 31 december 

100.004 
250.000 

136.576 

158.638 757.695 

*) 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. 

Algemene reserve gevormd vanuit reguliere subsidies 
Algemene reserve gevormd vanuit overige inkomsten 

Algemene reserve gevormd vanuit reguliere subsidies 
Stand per 1 januari 
Onttrekking uit bestemmingsreserve materiële vaste activa 
Onttrekking uit bestemmingsreserve duurzaamheid 
Dotatie uit vrijval bestemmingsreserve verschuiving sociaal domein 
Dotatie uit resultaatbestemming 
Stand per 31 december 

76.688 
81.950 

403.797 
353.898 

158.638 757.695 

403.797 
-308.858 
-96.600 
120.750 
-42.401 

449.079 
-111.596 

66.314 
76.688 403.797 

Algemene reserve gevormd vanuit overige inkomsten 
Stand per 1 januari 
Onttrekking uit bestemmingsreserve materiële vaste activa 
Onttrekking uit bestemmingsreserve duurzaamheid 
Dotatie uit vrijval bestemmingsreserve verschuiving sociaal domein 
Dotatie uit resultaatbestemming 
Stand per 31 december 

353.898 
-440.204 
-103.400 
129.250 
142.405 

387.589 
-103.954 

70.262 
81.950 353.898 

Bestemmingsreserve materiële vaste activa 
Stand per 1 januari 
Onttrekking 
Dotatie 
Stand per 31 december 

424.838 209.288 

749.061 215.550 
1.173.899 424.838 

De bestemmingsreserve materiële vaste activa is door het bestuur bestemd in 
overeenstemming met de waarden die vastliggen in materiële vaste activa. 
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31-12-2017 
€ 

31-12-2016 
€ 

Bestemmingsreserve verschuivingen sociaal domein en innovatie (Welzijn) 
Stand per 1 januari 650.000 
Onttrekking -250.000 
Dotatie 
Stand per 31 december 400.000 

650.000 

650.000 

De bestemmingsreserve personele frictie is door het bestuur bestemd voor frictiekosten 
en kosten voor innovatie die ontstaan door verschuivingen in het sociaal domein, 
waaronder dagbesteding. 

Bestemmingsreserve duurzaamheid 
Stand per 1 januari 
Onttrekking 
Dotatie 
Stand per 31 december 

200.000 
200.000 

De bestemmingsreserve duurzaamheid is door het bestuur bestemd voor maatregelen 
om het pand aan de Gasthuisdijk, welke in 2017 is verworven, duurzamer te maken. 

Voorstel resultaatbestemming 2017: 
Toevoeging aan de algemene reserve 100.004 

9. Voorzieningen 
Voorziening voor groot onderhoud 
Voorziening voor personele frictie en reorganisatie 
Voorziening frictiekosten i.v.m. Taaltoets 

Voorziening voor groot onderhoud 
Stand per 1 januari 
Af: onttrekkingen 
Bij: dotatie 
Reclassificatie naar Stichting Travers 
Stand per 31 december 

690.120 691.594 
118.028 81.396 

95.000 
808.148 867.990 

691.594 781.907 
-88.874 -130.001 
87.400 175.188 

-135.500 
690.120 691.594 

Aan de voorziening ligt een onderhoudsplan ten grondslag, deze wordt periodiek getoetst. 
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Voorziening voor personele frictie en reorganisatie 
Stand per 1 januari 

Af: onttrekkingen 

Bij: dotatie 

Stand per 31 december 

31-12-2017 31-12-2016 
€ € 

81.396 188.683 
-38.556 -118.151 

75.188 10.864 

118.028 81.396 

De voorziening voor personele frictie en reorganisatie wordt decentraal opgenomen in 

stichting waarop zij betrekking heeft. De voorziening is grotendeels bestemd voor frictiekosten 

die voortkomen uit de reorganisatie binnen de peuterspeelzalen, welke per 1 januari 2015 
is doorgevoerd. 

Voorziening frictiekosten i.v.m. Taaltoets 
Stand per 1 januari 

Af: onttrekkingen 

Bij: dotatie 

Stand per 31 december 

95.000 

-95.000 
100.000 

-5.000 

95.000 

ln verband met aangescherpte wet- en regelgeving binnen de peuterspeelzalen 

is er een voorziening opgenomen in verband met te verwachten frictiekosten. 

Deze voorziening is in 2017 vrijgevallen aangezien alle medewerkers het gewenste niveau 

hebben behaald of elders zijn herplaatst, waardoor er geen frictiekosten meer zijn te verwachten. 

Kortlopende schulden en overlopende passiva 

10. Crediteuren 148.115 101.646 

11. Belastingen 
Loonheffing 218.573 202.407 

12. Schulden ter zake van pensioenen 
Te betalen pensioenpremies 4.958 7.971 

13. Schulden aan gelieerde entiteiten 
Rekening-courant Stichting Stad & Cultuur 

Rekening-courant Stichting Vrijwilligerscentrale ZwolleDoet! 

Rekening-courant Stichting Travers Kinderopvang 

Rekening-courant Stichting Travers 

Rekening-courant Kinderopvang OOK B.V. 

Rekening-courant Stichting Doomijn Kinderopvang Noord 

3.900 

76.749 30.000 

91.280 41.300 
13.470 62.041 

56 

1.345 
185.456 134.686 
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31-12-2017 31-12-2016 
€ € 

14. Vooruitontvangen subsidies 
Gem. Zwolle inzake Welzijn (contract) 2017 390.781 
Gem. Zwolle inzake Welzijn (contract) tm 2016 277.999 
Gem. Zwolle inzake Peuterspeelzalen 2017 330.000 
Gem. Zwolle inzake Peuterspeelzalen 2016 100.000 
Gem. Zwolle Buurtsportcoaches 2015 9.784 
Gem. Zwolle Buurtsportcoaches 2014 10.000 
Gem. Zwolle Preventie Jeugdzorg 2016 57.640 
Gem. Zwolle Frictiekosten teamleider Sociaal Wijkteam 2015-2016 73.000 
Gem. Zwolle Voorzieningen voor de jeugd in Stadshagen 2015-2016 21.505 
Gem. Zwolle Taalkoppels 3.000 
Gem. Zwolle Deltion Jongerenteam 17.033 
Gem. Zwolle Trajecten in de Wijk 12.500 
Oranjefonds Kansen voor jongeren (Make lt) 26.682 
Oranjefonds Welkom in mijn Wijk 31.282 
Diversen 29.349 

778.745 611.810 

15. Overige schulden en overlopende passiva 
Terug te betalen subsidie gem. Zwolle inzake Peuterspeelzalen 2016 52.871 
Te betalen vakantiegeld 56.189 53.484 
Reservering vakantiedagen 146.122 135.837 
Reservering loopbaanbudget 78.757 48.552 
Nog te betalen personeel 1.084 2.969 
Overige schulden 63.750 70.939 
Verplichtingen huisvesting 65.581 94.523 

411.482 459.174 

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 entiteiten afzonderlijk en van de groep. 

• Jaarlijkse huurovereenkomsten ten bedrage van EUR 473.000 (2016: EUR 536.000). 
• De stichting betaalt aan de medewerkers in de cao Kinderopvang een jubileumuitkering bij een 
25-, 40- en 50-jarig dienstverband (eigen dienstverband plus voorliggend dienstverband in de branche). 
Hiervoor heeft de stichting ultimo 2017 nog geen voorziening gevormd aangezien de veronderstellingen 
en uitgangspunten voor de berekening van een dergelijke voorziening op dit moment nog niet 
betrouwbaar zijn in te schatten. 
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TOELICHTING OP HET EXPLOITATIEOVERZICHT 

2017 2016 
BATEN € € 

A. Subsidies 
Gemeente Zwolle 
Gem. Zwolle inzake Welzijn (contract) 4.578.318 4.269.492 
Gem. Zwolle inzake Peuterspeelzalen (contract) 2.117.282 2.026.976 
Gem. Zwolle Frictiekosten teamleider Sociaal Wijkteam 73.000 
Gem. Zwolle Buurtsportcoaches 19.784 72.741 
Gem. Zwolle Voorzieningen voor de jeugd in Stadshagen 21.505 44.750 
Gem. Zwolle Trajecten in de Wijk 31.250 43.750 
Gem. Zwolle Deltion Jongerenteam 17.033 
Gem. Zwolle uitbreiding Toegankelijk Zwolle 25.847 
Gem. Zwolle bijdrage verhuizing DHZG 20.000 
Gem. Zwolle Kwaliteitsimpuls van Piramide naar WE 22.206 
Gem. Zwolle Taaltoets Medewerkers WE-locaties 2013-2015 14.402 
Gem. Zwolle Preventie Jeugdzorg 128.241 
Gem. Zwolle Taalkoppels 59.400 
Gem. Zwolle Taalcoaches 640 
Overige Gemeente Zwolle 25.000 15.390 
Vooruitontvangen deel Gemeente Zwolle Welzijn 2017 -390.781 
Vooruitontvangen deel Gemeente Zwolle Welzijn 2016 147.640 -90.000 
Vooruitontvangen deel Gemeente Zwolle Welzijn 2015 35.000 
Vooruitontvangen deel Gemeente Zwolle Welzijn 2014 50.000 
Vooruitontvangen deel Gemeente Zwolle Welzijn 2013 102.999 
Vooruitontvangen deel Gemeente Zwolle PSZ 2017 -330.000 
Vooruitontvangen deel Gemeente Zwolle PSZ 2016 100.000 -100.000 
Aangemerkt als overige bijdragen -17.963 -22.478 
Totaal subsidies gemeente Zwolle 6.625.914 6.485.510 

Fondsen 
LIMOR Dagactivering daklozen (Zwolle Actief) 56.226 63.789 
BuurtCultuurfonds Zwolle 24.000 
Oranjefonds diverse projecten 5.589 
Coördinatie Brede Scholen 60.804 
Overig 7.828 15.599 
Totaal fondsen 93.643 140.192 

Eindtotaal subsidies en fondsen 6.719.557 6.625.702 
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2017 2016 

€ € 

B. Opbrengsten activiteiten 
Ouderbijdragen Peuterspeelzalen 766.954 746.753 
Deelnemersbijdragen activiteiten 46.569 53.909 
Incidentele- en permanente verhuur van accommodaties 211.479 204.361 
Opbrengsten projecten Kinderopvang 66.142 
Donaties Travers Fonds 77.067 
Overname Stichting Karwij 16.185 
Overige opbrengsten 11.635 19.052 

1.129.890 1.090.216 

C. Bruto resultaat horeca 
Opbrengsten horeca 101.741 106.463 
Inkoopwaarde van de opbrengsten -54.123 -48.742 

47.618 57.722 

Bruto winstpercentage van de verkoop 46,8% 54,2% 

LASTEN 

D. Personeelskosten 
Salarissen 3.902.176 3.742.355 
Reservering vakantiedagen en extra uren 10.285 39.988 
Sociale lasten 569.330 548.038 
Pensioenpremies 317.330 296.307 
Mutatie voorziening voor personele frictie en reorganisatie -49.732 -114.206 
Overige personeelskosten 471.312 479.207 
Subtotaal 5.220.701 4.991.690 
Ontvangen ziekengeld -36.675 -28.521 

5.184.026 4.963.169 

Overige personeelskosten 
Externe inhuur personeel 11.060 21.326 
Studiekosten 113.921 84.501 
Travers Academie 16.103 53.077 
Wervingskosten 1.302 
Reiskosten woon/werk 20.952 16.094 
Interne doorberekening directie, management en klantadvies 270.556 258.854 
Diversen 37.419 45.354 

471.312 479.207 

Samenstelling personeelsbestand 
Werknemers in dienst per 31 december 129 124 

FTE uit vaste dienstverbanden 92,3 89,7 
FTE uit meeruren 1, 1 0,6 
FTE uit doorbelastingen 3,7 3,8 
Totaal fulltime equivalent (FTE) per 31 december 97,1 94,1 

Gemiddelde parttime factor per 31 december 72% 73% 
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WNT-verantwoording 2017 Stichting Travers Welzijn 

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op Stichting 
Travers Welzijn. Het voor Stichting Travers Welzijn toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2017 E 181.000 (het 
algemeen bezoldigingsmaximum). 

1. Bezoldiging topfunctionarissen 

ta. Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende 
topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13• maand van de îunctievervutlinq 

bedragen x € 1 A.W. Bosch A. Riemersma A.Cnossen 

Functiegegevens Vaorzitter Raad van Directeur (Welzijn! Directeur (PSZ) 
Bestuur 

Aanvang en einde functievervulling in 2017 01101 -31112 01/01-31/12 01101-31/12 
Deeltijdfactor in fte 0,33 0,56 0,16 
Gewezen topfunctionaris? nee nee nee 
(Fictieve) dienstbetrekking? ja ja ja 

Bezoldiging 
Beloning plus belastbare 

50.899 60.278 17.460 onkostenvergoedingen 
Beloningen betaalbaar op termijn 3.818 6.391 2.029 
Subtotaal 54.717 66.669 19.489 

Individueel toepasselijke 
59.076 100.556 29.692 bezoldigingsmaximum 

+ Onverschuldigd betaald bedrag N.v.t. N.v.t. N.v.t. 
Totale bezoldiging 54.717 66.669 19.489 

Reden waarom de overschrijding al dan niet 
N.v.t. N.v.t. N.v.t. is toegestaan 

Gegevens 2oi& 
Aanvang en einde functievervulling in 2016 01/01 -31/12 01/01 - 31112 01/01 - 31/12 
Deeltijdfactor 2016 in fte 0,43 0,61 0,16 
Beloning plus belastbare 

65.976 68.295 15.642 onkostenvergoedingen 
Beloningen betaalbaar op termijn 4.872 6.841 1.740 
Totale bezoldiging 2016 70.848 75.136 17.382 

1 b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 tim 12 

Binnen Stichting Travers Welzijn zijn er geen leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking. 
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen 

Aanvang en einde functievervulling in 2017 01/01 -31/05 01/01 - 31/12 

Bezoldiging 
Bezoldiging 2.774 775 1.860 
Individueel toepasselijke 

8.861 2.462 5.908 bezoldigingsmaximum 
-/- Onverschuldigd betaald bedrag N.v.t. N.v.t. N.v.t. 
Totale bezoldiging 2.774 775 1.860 

Reden waarom de overschrijding al dan niet 
N.v.t. N.v.t. N.v.t. is toegestaan 

Gegevens 2016 
Aanvang en einde functievervulling in 2016 01/01 - 31/12 01/01 -31/12 01/01 -31/12 
Beloning plus belastbare 

3,600 2.400 2.400 onkostenvergoedingen 
Beloningen betaalbaar op termijn 
Totale bezoldiging 2016 3.600 2.400 2.400 

Bezoldiging 
Bezoldiging 1.860 1.860 1.163 
Individueel toepasselijke 

5.908 5.908 3.692 bezoldigingsmaximum 
-/- Onverschuldigd betaald bedrag N.v.t. N.v.t. N.v.t. 
Totale bezoldiging 1.860 1.860 1.163 

Reden waarom de overschrijding al dan niet 
N.v.t. N.v.t. N.v.t. is toegestaan 

Gegevens 2016 
Aanvang en einde functievervulling in 2016 01/01 - 31/12 01/09-31/12 
Beloning plus belastbare 

2.400 800 onkostenvergoedingen 
Beloningen betaalbaar op termijn 
Totale bezoldiging 2016 2.400 800 
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bedragen x € 1 P .T .G . Lafranca 

Aanvang en einde fu nctieverv ulling in 2017 - 

Bezoldiging -· I - .. 
Bezoldiging - 
Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum 
-/- Onverschuldigd betaald bedrag N.v.t. 
Totale bezoldiging - 

Reden waarom de overschrijding al dan niet 
N.v.t. is toegestaan 

Gegevens 2016 I 
Aanvang en einde functievervulling in 2016 01/01 -31/08 
Beloning plus belastbare 

1.600 onkostenvergoedingen 
Beloningen betaalbaar op termijn - 
Totale bezoldiging 2016 1.600 

Functiegegevens Lrd Raad van Toezicht 

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking 

Binnen Stichting Travers Welzijn zijn er geen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met 
of zonder dienstbetrekking gedaan. 

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT 

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 
2017 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen binnen Stichting Travers 
Welzijn. 
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2017 2016 
€ € 

E. Afschrijvingen 
Afschrijving gebouwen en verbouwingen 17.129 7.602 
Afschrijving andere vaste bedrijfsmiddelen 41.473 43.837 
Doorberekende afschrijving 6.317 7.087 

64.920 58.525 
Af: Investeringsbijdrage ten gunste van de exploitatie -1.932 

64.920 56.593 

F. Huisvestingskosten 
Huur gebouwen 441.074 436.118 
Pacht 3.833 3.836 
Dotatie groot onderhoud 103.400 175.189 
Klein onderhoud gebouwen, inventaris en tuin 113.870 72.841 
Schoonmaakkosten inclusief -middelen 107.279 94.014 
Gas/water/electra 87.383 100.711 
Teruggave energiebelasting -13.393 -22.184 
Beveiligingskosten 50.631 36.498 
Verzekeringen en belastingen 25.879 23.785 
Kleine inventarisaanschaffingen 43.283 58.350 
Beheerskosten onderwijslokalen 21.302 22.100 
Vrijval reservering huur en pacht gebouwen -81.619 
Verhuizing en inrichting Dock 24 79.765 
Overige beheerskosten 38.401 30.347 

1.102.707 949.986 

G. Organisatiekosten 
Kantoorartikelen 10.155 8.993 
Drukwerk en kopieerkosten 10.258 10.478 
Mutatie voorziening dubieuze debiteuren 4.419 3.115 
Vakliteratuur e.d. 8.305 9.288 
Overkoepelende bijdragen en lidmaatschappen 7.887 7.269 
Advieskosten 13.235 28.831 
Consumpties interne organisatie en vrijwilligers 16.551 16.334 
Buma en vergunningen 5.823 9.089 
Automatiseringskosten 61.559 15.351 
Kosten vrijwilligers 11.244 6.688 
Kosten PR 69.694 139.009 
Overige organisatiekosten 19.199 12.736 

238.330 267.180 
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2017 2016 
€ € 

H. Kosten activiteiten 
Sociaal cultureel werk 338.438 441.609 
Peuterspeelzaal 92.660 66.755 

431.099 508.365 

I. Interne doorbelastingen 
Interne doorbelastingen 783.716 916.699 

J. Financiële baten en lasten 
Rente-inkomsten 11.432 28.314 
Rente- en bankkosten -3.589 -3.376 
Afrekenverschillen -108 -9 

7.736 24.929 

Zwolle, 16 mei 2018 
w.g. A.W. Bosch, Raad van Bestuur 
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Overige gegevens 
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OVERIGE GEGEVENS 

Statutaire regeling inzake de resultaatbestemming 
ln de statuten is geen bepaling opgenomen inzake de resultaatbestemming. 
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Accountants ~AKER TILLY 
BERK 

Aan het bestuur van 
Stichting Travers Welzijn 

Baker Tilly 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 
KvK: 24425560 
www.bakertillyberk.nl 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2017 

Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2017 van Stichting Travers Welzijn te Zwolle gecontroleerd. 

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld 
van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Travers 
Welzijn per 31 december 2017 en van het resultaat over 2017 in overeenstemming 
met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven. 

De jaarrekening bestaat uit: 

1. De balans per 31 december 2017; 
2. Het exploitatieoverzicht over 2017; en 
3. De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaggeving en andere toelichtingen. 

De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de 
Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan 
zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de 
jaarrekening'. 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Travers Welzijn zoals vereist in de Verordening 
inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere 
voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij 
voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als 
basis voor ons oordeel. 

An independent member of Baker Tilly International 

Alle diensten worden verricht op basis van een 
overeenkomst van opdracht, gesloten met 
Baker Tilly Berk N.V., waarop van toepassing zijn de 
algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van 
Koophandel onder nr. 24425560. 
In deze voorwaarden is een beperking van 
aansprakelijkheid opgenomen. 



Accountants ~AKER TILLY 
BERK 

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere 
informatie, die bestaat uit: 

Verslag van bestuur en directie; en 
Overige gegevens. 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere 
informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons 
begrip, verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie 
materiële afwijkingen bevat. 
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse 
Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze 
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder 
het verslag van bestuur en directie in overeenstemming met RJ 640. 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de 
jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 
Organisaties zonder winststreven. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een 
zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de 
jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van 
fouten of fraude. 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is 
om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd 
verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de 
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te 
liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindigen het enige realistische 
alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede 
twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar activiteiten in continuïteit kan 
voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht 
dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons 
af te geven oordeel. Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute 
mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle 
materiële fouten en fraude ontdekken. 
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Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien 
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed 
kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze 
jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze 
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op 
ons oordeel. 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar 
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de 
Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. 
Onze controle bestond onder andere uit: 

Het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van 
materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's 
bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle 
informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het 
risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij 
fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het 
opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen 
van zaken of het doorbreken van de interne beheersing; 
Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle 
met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de 
omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te 
spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting; 
Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 
verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het 
bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; 
Het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling 
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie 
vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou 
kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan 
voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang 
bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de 
relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen 
inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn 
gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze 
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter 
toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven; 
Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de 
daarin opgenomen toelichtingen; en 
Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende 
transacties en gebeurtenissen. 
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Zwolle, 16 mei 2018 

Baker Tilly Berk N.V. 

Was getekend 
drs. R. Hoeksel RA 
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Totaalaansluiting projecten 2017 

Subsidie- Subsidies Overige 
'J:otaal Productbladsubsldie PIJSl.;1612-175 Zwolle op br.engste Resultaat afspraken overig n/mutaties kosten 

1.01+ 1.03 Wijkgericht Welzijnswerk -incl. Preventienetwerken- 2.121.143 22.058 15.100 2.170.240 -11.939 
1.02 Jongerencentra 815.624 - 9.347 818.932 6.039 
1.04 Kinderopvang Plus 136.288 - - 131.404 4.884 
1.05 VVE, Taal & Gezin 408.700 - - 379.767 28.933 
2.01 Zwolse Gehandicaptenraad 42.755 25.847 748 72.705 -3.355 
2.02 Jongerenraad 13.943 - - 12.575 1.368 
3.01 Doe-het-zelf Garage/Dock 24 53.039 20.000 67.949 204.275 -63.287 
3.02 Wijkboerderijen en buurtweiden 384.066 14.050 68.610 500.774 -34.048 
3.03 Wijkaccommodaties 370.786 - 219.010 590.319 -523 
4.01 Buurtsportcoaches 74.050 19.784 - 72.663 21.171 

Totaal r.eaulierWelziin .• 
4.420.393 101.739 1:1 380.763 4.953.65!3 -50.758 

4.02 Fakkelteit 63.962 - 6.700 68.266 2.396 
4.03 Make lt 48.849 - 2.574 49.542 1.881 
4.04 School's Cool 31.380 - 3.333 34.706 7 
4.05 Leff 13.734 - - 12.177 1.557 

Totaal oreventie ieuad/Jpngeren/kinderen 157.925 . 12.607 164.691 5.841 
Totaal aemeente Zwolle subsidiecontract 4.578.31'8 101.73.9 393.370 5.118.344 -44.917 

PUSL 1612-184 Peuterspeelzalen 2.117.282 -247.964 766.954 2.634.049 2.223 

Totaal Peutersneelzalen 2.117.282 -247.964 21 766.954 2.634.049 2.223 

Overiaè•subsidies Gemeente Zwolle afte rekenen metjaarrekenlna 

PUSL 1612-174 Deltion Jongerenteam 17.033 - - 16.855 178 
PUSL 1506-052 Voorzieningen voor de jeugd in Stadshagen 21.505 - - 21.390 115 

Tt0tàal Overiae subsidies Gem. Zwolle afte rekenen metjaarrekenina 38.538 . . 38.245 293 

!Niet afte rekenen of aangemerkt als voorultontvangen cf recapitulatie 

!Totaal Gemeente Zwolle 

!8vertge activiteiten en r.esultaten Welzijn (overige fondsen en opdrachten) 

!Totaal 

-108.225 108.225 ! 
6.625.914 -38.ooo I 1.160.324 7.790.638 -42.401 

38.000 !3) 110.828 6.423 142.405 

6.625.914 1.271.152 7.797.061 100.004 
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Totaalaansluiting projecten 2017 (vervolg) 

" Recapitulatie Gemeente Zwolle niet af te rekenen I aangemenkt als Subsidie- 
V08ruitontvangen afspraken 

ad 1) Verwerkt in resultaat Welzijn regulier 
PUSL1612-175 Welzijn 2017 aangemerkt als vooruitontvangen -390.781 
PUSL1512-197 Welzijn 2016 vrijval als vooruitontvangen aangemerkte subsidie 147.640 
PUSL1412-150 Welzijn 2015 vrijval als vooruitontvangen aangemerkte subsidie 35.000 
PU1311-0177 Welzijn 2014 vrijval als vooruitontvangen aangemerkte subsidie 50.000 
PU1212-0106 Welzijn 2013 vrijval als vooruitontvangen aangemerkte subsidie 102.999 
PUSL 1502-081 Frictiekosten teamleider Sociaal Wijkteam 73.000 
nvt Premie op Actie 3.000 
nvt Politiekids Holtenbroek 1.200 
nvt Uitbreiding Toegangelijk Zwolle 25.847 
nvt Bijdrage verhuizing Doe-Het-Zelf-Garage 20.000 
nvt Schaapskudde WB Klooienberg 7.500 
nvt Premie op Actie 1.650 
nvt Wereldkeuken WB Eemhoeve 4.900 
PUSL 1408-069 Buurtsportcoaches 2014 10.000 
PUSL 1412-126 Buurtsportcoaches 2015 9.784 

101.739 

ad 2) Verwerkt in resultaat PSZ 
PUSL 1612-184 PSZ 2017 aangemerkt als vooruitontvangen -330.000 
PUSL 1512-198 PSZ 2017 VVE in KDV -17.964 
PUSL 1512-198 PSZ 2016 vrijval als vooruitontvangen aangemerkte subsidie 100.000 

-247.964 
ad 3) Verwerkt in overige activiteiten Welzijn 

nvt Trajecten in de wijk 31.250 
nvt Jeugd land 6.750 

38.000 

ljotaal recaoitulatie niet af te relé:enen I aanaemerkt als :vooruitontvanaen -108.225 
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