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1.  Bestuursverslag  

 

1.1  Algemeen 

Travers: “Altijd in de buurt”. Het is een actuele ondertitel voor onze missie; werken aan de leefbaarheid van 

buurten, wijken, dorpen en steden. Jongerenwerkers, mantelzorgers, rappers, pedagogisch medewerkers; allen 

werken zij dagelijks vanuit overtuiging aan deze maatschappelijke opdracht. Onze vakmensen zijn er trots op hun 

kennis en kunde in te mogen zetten voor kwetsbare mensen. Zij zijn er ook trots op dit te mogen doen voor een 

organisatie die succesvol is. 

 

Travers is succesvol in haar bijdrage aan het sociale domein. Dit blijkt uit klantonderzoek, maar ook uit de 

tevredenheid van opdrachtgevers. Het blijkt uit de bezetting op onze kinderopvanglocaties, maar ook uit het 

maatschappelijk rendement van informele zorg. Het blijkt uit de concrete resultaten die samenwerking met andere 

partijen opleveren zoals “Samen Zwolle”, maar ook uit de belangstelling voor onze methoden en werkwijzen. 

 

De Travers familie is in 2016 stevig gegroeid. Kinderopvang OOK uit Apeldoorn is erbij gekomen. Daarmee is de 

grens van het werkgebied van Travers naar het zuiden verschoven en is een tweede grote gemeente onderdeel 

van onze markt geworden. De ambitie is om ook in Apeldoorn een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in de 

buurten en wijken.  

 

Het hele jaar heeft in het teken gestaan van de toekomst van de sociale wijkteams in Zwolle. Over de werkwijze 

van de sociale wijkteams zijn de belanghebbenden over het algemeen tevreden. De positionering en de 

organisatorische vormgeving was onderwerp van discussie. Tegen het einde van het jaar werd duidelijk dat de 

gemeente er voor kiest om de sociale wijkteams dichtbij de gemeentelijke organisatie te positioneren. De 

gemeenteraad moet nog een definitief oordeel vellen over het voorstel om de sociale wijkteams een onderdeel 

van de gemeentelijke organisatie te laten zijn. 

 

De maatschappelijke resultaten die Travers bereikt, kunnen alleen maar worden gerealiseerd als de beste 

vakmensen het werk doen. Er is in 2016 veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van onze medewerkers. Het gaat 

dan niet alleen maar om de verbetering van het vakmanschap (bron van groei), maar het gaat ook over 

succesvolle manieren om samen te werken (verbinding te maken) en om sterke persoonlijkheden te ontwikkelen 

die in staat en bereid zijn om ‘onderscheidend’ te durven zijn. 

 

Ook in bedrijfseconomisch opzicht is 2016 een succesvol jaar geweest. Doomijn kinderopvang in Zwolle is 

gegroeid, evenals Hedon, ZwolleDoet! en Travers Welzijn. De omzet binnen Doomijn kinderopvang Noord is licht 

afgenomen. Dat geldt eveneens voor kinderopvang OOK in Apeldoorn. De kosten in verband met de overname 

van kinderopvang OOK en de extra investeringen in het personeel maken dat het rendement van onze activiteiten 

in 2016 lager is dan voorgaande jaren. 
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1.2  Doelstellingen 

 

1.2.1  Doelstellingen middellange termijn 

De doelstellingen die Travers zich voor de middellange termijn (2018) stelt zijn: 

1. Travers is dé speler binnen het sociale domein in Zwolle; met uitstraling naar de regio, waardoor ook 

omliggende gemeenten gebruik gaan maken van de diensten van Travers. 

Travers Welzijn, Hedon en ZwolleDoet! hebben daadwerkelijk een prominente plek binnen het sociale 

domein in Zwolle. Deze positie leidt tot aanvullende opdrachten vanuit de Gemeente. Onmiskenbaar 

heeft deze positie ook een uitstraling naar de omliggende regio. Dit leidt echter vooralsnog niet tot 

opdrachten van omliggende gemeenten. 

2. Doomijn is dé dominante speler in de kinderopvang in Zwolle en de regio Noord-Nederland, West- 

Overijssel en Noord-Gelderland. 

Doomijn behoort tot de top-vijf spelers in dit gebied. Op lokaal niveau zijn er soms concurrenten die 

groter zijn dan Doomijn, maar in alle gemeenten waar Doomijn actief is heeft Doomijn een dominante rol 

als maatschappelijke ondernemer in de kinderopvang. 

3. Travers realiseert een groei in 2018 t.o.v. ultimo 2015 van 15 – 20%. 

Medio 2016 is de overname van Kinderopvang OOK in Apeldoorn gerealiseerd. Daarmee is Travers met 

30% gegroeid.  

4. Travers is een moderne organisatie; de ontwikkeling van medewerkers is gericht op innovatie en 

vakmanschap en is structureel. We sluiten aan bij technologische ontwikkelingen ten behoeve van onze 

klanten en onze medewerkers. 

Travers heeft in 2016 veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van haar medewerkers. De Travers Academie 

is succesvol. De vernieuwing van bedrijfsprocessen en technologie blijft achter bij de groei van de 

afgelopen jaren. Wet en regelgeving op het gebied van datalekken en privacy maken aanpassingen en 

investeringen noodzakelijk. In 2016 is gestart met de herdefiniëring van ondersteunende processen, de 

beoordeling van onze technologische infrastructuur, de inrichting van risicomanagement en de 

modernisering van het personeelsbeleid. 

 

Zichtbaarheid & profilering 

De vier merken van Travers (Hedon, ZwolleDoet!, Travers Welzijn en Doomijn) hebben hun eigen, op de markt 

toegesneden, vormen van marketing en PR. Eigen websites ondersteunen de profielen. Zij zijn alle zeer 

succesvol. Met name bij Hedon worden moderne vormen van sociale media gehanteerd om de doelgroepen te 

bereiken. In 2016 zijn er een tweetal corporate websites gelanceerd: de Travers website voor externe 

belanghebbenden zoals sollicitanten, vertegenwoordigers van overheden, collega organisaties e.d. En een 

volledig nieuw intranet (InTravers genaamd) dat moet bijdragen aan de mogelijkheden om interne verbindingen 

tot stand te brengen. 

 

Indicatoren 

In 2016 is de aandacht voor Integraal risicomanagement tot volle wasdom gekomen. Interne audits moeten 

antwoord geven op de vraag of wij de goede dingen doen en of we de dingen die we doen goed doen. Interne 

protocollen zijn aangescherpt. De belangrijkste risico’s hebben we in beeld inclusief de maatregelen die we 

nemen om deze te mitigeren of geheel te voorkomen. 

Het percentage verzuim is ten opzichte van 2015 gedaald, maar is nog steeds niet op het gewenste niveau. 
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De financiële indicatoren solvabiliteit, liquiditeit en netto-bedrijfsresultaat lopen per juridische entiteit sterk uiteen 

en bedragen voor het totaal, waarbij OOK buiten beschouwing wordt gelaten, respectievelijk 53% (norm minimaal 

35%), 2,0 (norm minimaal 1,6) en 2% (norm minimaal  4%). 

 

1.2.2  Centrale doelstellingen  

Centrale doelstellingen 2016  

 1 januari 2018 wordt directe financiering in de kinderopvang geïntroduceerd. Tegelijkertijd zullen de 

peuterspeelzalen volledig onder de wet kinderopvang vallen. Eind 2016 is Doomijn voorbereid op beide 

stelselwijzigingen.  

Het kabinet heeft in 2016 een aantal maatregelen aangekondigd ter versterking van de kwaliteit van de 

kinderopvang. Eén daarvan is de volledige harmonisatie van peuterspeelzalen. Maar ook opleidingseisen,  

toezicht op babygroepen en andere aangekondigde maatregelen leiden tot ingrijpende aanpassingen in de  

bedrijfsvoering. Doomijn is zeker nog niet volledig voorbereid. Wel is in beeld wat het effect is van deze 

maatregelen en welke acties ondernomen moeten worden.  

De invoering van directe financiering is voorzien voor 1 januari 2019.  

 De gemeente Zwolle heeft 2 jaar uitgetrokken om de vormgeving van de sociale wijkteams onder regie van 

de gemeente vorm te geven. In 2016 zal duidelijk worden hoe de structuur vanaf 1 januari 2017 zal zijn. 

Travers is kernpartner in de wijkteams vanaf 2017. Financiering van de activiteiten van Travers is daarop 

afgestemd. 

Pas tegen het einde van 2016 is duidelijk geworden dat de gemeente Zwolle de organisatie van de SWT’s in 

eigen regie wil houden. Dit betekent dat de SWT’s een onderdeel van de gemeentelijke organisatie gaan 

vormen. De activiteiten van Travers als belangrijkste vertegenwoordiger van “het voorveld” (de preventieve 

taak van de SWT’s) zullen door de gemeente ook in 2017 worden gesubsidieerd. 

 Eind 2016 dragen de ondersteunende processen in samenhang bij aan de resultaten van de primaire 

processen. Hiermee is ultimo 2016 een begin gemaakt. De HR-processen worden als eerste aangepakt. 

Tegelijkertijd worden de IT-applicaties beoordeeld. Medio 2017 zijn primaire en ondersteunende processen 

op elkaar afgestemd en dragen ICT faciliteiten bij aan een soepele werking van alle processen. 

 Travers verbetert haar positie in 2016 door acquisitie(s).  

Medio 2016 is Kinderopvang OOK in Apeldoorn overgenomen door Travers.  

Deze acquisitie moest aan de volgende voorwaarden voldoen: 

- Binnen of aansluitend zijn op het huidige werkgebied van Travers;  

- Bijdragen aan de maatschappelijke doelstellingen van Travers;  

- Bijdrage leveren aan de ambities van Travers;  

- Het bedrijfseconomisch risico moet aanvaardbaar zijn;  

 

Aan alle gestelde voorwaarden met betrekking tot de acquisitie is voldaan.  

 

Per sector worden de jaardoelen van 2016 beschreven en geëvalueerd. 
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1.3 Vooruitzichten 2017 

Travers is een missie gedreven organisatie. De horizon van Travers is duidelijk: dagelijks werken aan de 

leefbaarheid van de samenleving. Daarbij is de continuïteit van de organisatie geen op zichzelf staand doel, maar 

wel een essentiële voorwaarde om aan de missie te kunnen blijven werken.  

De strategie is gericht op versteviging van onze posities in de bestaande markten.  

 

In 2017 zijn er enkele gebeurtenissen die van grote invloed kunnen zijn op Travers. In de eerste plaats zijn er de 

landelijke Tweede Kamer verkiezingen. Nooit was het zo onzeker wat de uitkomsten daarvan zullen zijn, met 

mogelijke effecten op gezondheidzorg, het sociale domein, de rol van de lokale overheid, veiligheid, jeugdbeleid, 

enzovoorts. De definitieve positionering van de sociale wijkteams in Zwolle lijkt duidelijkheid en zekerheid te 

geven. De rol van het welzijnswerk als preventieve functie in het brede sociale netwerk blijft onderwerp van 

politieke aandacht (lees: van financiële ondersteuning). De rol van vrijwilligers lijkt alleen maar te groeien. Het is 

zaak de informele en de formele rollen nog veel meer te verbinden. Ook zal er meer dan ooit een aanspraak 

worden gedaan op de samenwerkingsbereidheid van organisaties.  

In de kinderopvang zijn grote veranderingen aangekondigd. Investeringen in de kwaliteit van de kinderopvang is 

al een feit. Maar ook fundamentele wijzigingen in de financiering van de kinderopvang staan voor de deur. De 

samenwerking met het primair onderwijs leidt eveneens tot ingrijpende strategische en operationele keuzes. De 

kinderopvang is meer dan ooit een politiek instrument; hoe gaan gemeenten om met opvang in relatie tot het 

jeugdbeleid en het tegengaan van achterstanden en segregatie? Kortom: de markt van de kinderopvang mag dan 

na de recessie uit het dal aan het klimmen zijn, de positionering van kinderopvangorganisaties wordt in 2017 

meer van belang dan ooit daarvoor. 

 

In 2017 zal het geheel van ondersteunende processen die Doomijn en Welzijn & Cultuur ten dienste staan 

ingrijpend worden gewijzigd. De ondersteunende processen moeten als radertjes soepel op elkaar ingrijpen en 

gezamenlijk de primaire bedrijfsprocessen proactief van advies dienen. Wetgeving op het gebied van privacy, 

beleid en veiligheid van data is van grote invloed op de herinrichting van de processen.  

 

De maatschappelijke focus op organisaties in het sociale domein neemt alleen maar toe. Dat is goed, maar 

vraagt veel van medewerkers en organisatie. Transparantie, integriteit, risicobeheersing en klantgerichtheid zijn 

fundamentele uitgangspunten, maar werken elkaar soms ook tegen. Standaardisatie en beheersing lijken 

maatwerk en klantgerichtheid in de weg te staan. Maximale wendbaarheid en flexibiliteit lijken daarentegen 

veiligheid en privacybescherming te dwarsbomen.  

Zijn processen en systemen leidend? Of zijn zij ondersteunend aan de wens van de klant en/of de medewerker? 

Zorgvuldig en open overleg zijn een voorwaarde om telkens tot afgewogen keuzes te komen. 

 

 

 

 

Zwolle, 17 mei 2017 

 

A.W. Bosch 

Raad van bestuur Stichting Travers  
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2. Governanceverslag 2016 

 

2.1   Algemeen 

De Raad van Toezicht van Travers is in 2016 op één plek gewijzigd. De termijn van Paul Lafranca liep af. Ruim 

daarvoor is gestart met de werving voor een lid met een financieel profiel. 

Met de komst van Wouter Versteeg heeft de Raad een goede opvolger. Marian Louppen heeft de Raad verzocht 

haar aftreden, welke is voorzien voor medio 2018, met een jaar te vervroegen. De Raad heeft hiermee 

ingestemd. Begin 2017 is de werving voor een opvolger voor Marian Louppen gestart. Ook heeft de Raad 

besloten het proces voor de opvolging van de voorzitter van de Raad, welke is voorzien in april 2018, in 

september 2017 in gang te zetten. 

De soepele manier waarop gekwalificeerde toezichthouders zijn opgevolgd door eveneens gekwalificeerde 

toezichthouders, die bovendien de Raad als team hebben vernieuwd, stemt tot tevredenheid.  

Ook voor de Raad stond 2016 voor een belangrijk deel in het teken van de overname van Kinderopvang OOK te 

Apeldoorn. Tijdens diverse vergaderingen is aandacht besteed aan zowel de risico’s alsook de kansen van deze 

acquisitie.  

 

De Raad heeft in 2016 haar rollen als toezichthouder, werkgever en adviseur van het Bestuur goed kunnen 

vervullen. De leden van de Raad hebben diverse contacten binnen de organisatie (Ondernemingsraad, Centrale 

Cliëntenraad, kinderopvang en directie) en zorgen op deze manier voor voldoende ‘binding’ met Travers.  

Daarnaast zijn er de meer formele contacten waaronder de accountant. In de Commissie Audit & Risk worden de 

bevindingen van de accountant uitgebreid besproken en toegelicht. De samenstelling van de Commissie Audit & 

Risk is met de komst van Wouter Versteeg in ruim een jaar tijd volledig vernieuwd. 

 

De Raad hecht veel waarde aan de introductie van risicomanagement binnen Travers. De start van deze 

geïntegreerde aanpak was eind 2015. In 2016 is het systeem verder geïmplementeerd. In 2017 zal de Raad 

actief worden meegenomen in de gekozen systematiek en periodiek zal het Bestuur rapporteren over de wijze 

waarop Travers omgaat met strategische, tactische en operationele risico’s. 

 

2.2  Raad van Toezicht 

De samenstelling van de Raad was in 2016 als volgt: 

 De heer ir. J.J. Prooi (1946), voorzitter, tevens voorzitter remuneratiecommissie. 

In 2014 herbenoemd voor een 2e termijn, aftredend in april 2018. 

 De heer P.T.G. Lafranca (1965), voorzitter Commissie Audit & Risk.  

Afgetreden op 1 september 2016. 

 Mevrouw M.J. Louppen-Laurant (1950), lid remuneratiecommissie. 

In 2014 herbenoemd voor een 2e termijn, aftredend in juni 2017. 

 Mevrouw M. Drijver (1954).  

Aangetreden op 1 december 2015, herkiesbaar. 

 De heer E. ter Burg (1973), lid Commissie Audit & Risk, tevens op voordracht van de 

Ondernemingsraad.  

Aangetreden op 1 september 2015, herkiesbaar. 
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 De heer W. Versteeg (1974), voorzitter Commissie Audit & Risk.  

Aangetreden op 1 september 2016, herkiesbaar. 

 

De (neven)functies van de leden van de Raad staan vermeld op de website van Travers en zijn zowel naar aard 

als naar omvang niet strijdig met de bepalingen uit de statuten, de reglementen en de aanbevelingen uit de beide 

governance-codes. De Raad hanteert bij de toepassing van deze bepalingen het principe ‘pas toe of leg uit’. 

 

2.3  Toezicht en advies 

De Raad is in 2016 vijf maal bij elkaar geweest. Tijdens alle vergaderingen is de overname en de integratie van 

Kinderopvang OOK aan de orde geweest. De strategie van Travers, “Koers & Ambitie 2018” was een belangrijk 

onderwerp in 2016. Risicomanagement en Financieel beleid waren eveneens prominente onderwerpen.   

De volgende onderwerpen zijn daarnaast in 2016 ook aan de orde geweest: 

 

Omgeving & markt: 

 Positionering Sociale Wijkteams in Zwolle 

 Toekenning ondersteuning projecten vanuit Travers Fonds  

 

Bedrijfsvoering: 

 Financieel beleid Travers 

 Integraal risicomanagement 

 Accountantsverslagen en kwartaalrapportages 

 Vernieuwde website Travers 

 Introductie InTravers, de nieuwe interne website van Travers 

 

Strategie & werkwijze: 

 Koers & ambitie 2018 

 Overname en integratie OOK; vaststellen begroting en jaarplan inclusief marktstrategie 

 

Overig: 

 Zelfevaluatie Raad (opdracht) 

 Werving nieuwe lid RvT 

 

De Raad van Toezicht heeft in haar vergadering op 17 mei 2016 decharge verleend aan het Bestuur.  

 

Commissies 

De Raad kent een tweetal commissies; de remuneratiecommissie en de Commissie Audit & Risk. De Raad heeft 

besloten om met de komst van de opvolger van Marian Louppen een derde commissie uit de Raad samen te 

stellen; de commissie Klant & Kwaliteit. 

 

De remuneratiecommissie heeft in februari 2016 de beoordeling van de bestuurder voorbereid en vastgesteld in 

de voltallige Raad van Toezicht. Op 1 maart 2016 is deze besproken met de Bestuurder. 

 

07



 
 
 
 
 

 

De Commissie Audit & Risk is in 2016 van samenstelling gewijzigd. De commissie heeft in 2016 de volgende 

onderwerpen besproken: 

 Jaarrekening 2015 in aanwezigheid van de accountant 

 De overname van Kinderopvang OOK 

 Het financiële beleid inclusief het vermogensbeleid 

 Informatiebeleid en beveiliging; wet datalekken en privacybeleid  

 Integraal risicomanagement 

 Begroting 2017 

 

2.4  Werkgever en remuneratie. 

In haar rol als werkgever heeft de Raad in 2014 besloten de Wet Normering Topinkomens (WNT) te volgen. 

Travers vindt dat zij als maatschappelijke onderneming verplicht is om maximale transparantie en openheid te 

betrachten over de besteding van publieke middelen, waaronder de salarissen van haar bestuurders. Om die 

reden wordt in de jaarrekeningen van alle gesubsidieerde stichtingen de bezoldiging van de topfunctionarissen 

vermeld. De toezichthouders van Travers hanteren overigens niet de norm van de WNT, namelijk 15% en 10% 

van het bestuurderssalaris voor respectievelijk de voorzitter en de leden, maar 6% en respectievelijk 4%.  

De Raad heeft besloten om bij de opvolging van de voorzitter van de Raad (2018) een benchmark te laten 

uitvoeren inzake de honorering van de Raad. 

 

Travers definieert de volgende functies als topfunctionarissen: 

 Voorzitter Raad van Toezicht 

 Leden Raad van Toezicht 

 Voorzitter Raad van Bestuur 

 Directeuren 

 

 

 

 

 

Zwolle, 17 mei 2017 

 

Ir. J.J. Prooi 

Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Travers 
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Jaarrekening 2016 
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(na voorstel resultaatbestemming)

ACTIVA 31-12-2016 31-12-2015

 €  € 

Vaste activa

1. Materiële vaste activa          1.964.156          2.050.206 

Vorderingen

2. Debiteuren               32.380               36.205 

3. Belastingen               74.329               61.933 

4. Vorderingen op gelieerde stichtingen             232.233             146.267 

5. Overige vorderingen en overlopende activa             130.989             130.900 

            469.931 375.305 

6. Liquide middelen          1.845.693          1.858.627 

Totaal activa          4.279.780          4.284.138 

ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER
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PASSIVA 31-12-2016 31-12-2015

 €  € 

7. Eigen vermogen          3.013.024          3.003.103 

8. Voorzieningen             601.236             396.048 

9. Crediteuren             101.078             217.519 

10. Belastingen               98.153               71.911 

11. Schulden ter zake van pensioenen               10.444 9.937

12. Schulden aan gelieerde stichtingen 120.013             182.485 

13. Overige schulden en overlopende passiva             335.833             403.135 

            665.520             884.986 

Totaal passiva          4.279.780          4.284.138 

    

Kortlopende schulden en overlopende passiva
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2016 2015

 €  € 

Baten

A. Subsidies                         -                         - 

B. Overige opbrengsten             230.394             282.883 

Totaal baten             230.395             282.884 

Lasten

       

C. Personeelskosten          2.084.940          1.671.730 

D. Afschrijvingen 202.186 208.264 

E. Huisvestingskosten 47.829               78.053 

F. Organisatiekosten             878.699          1.136.637 

G. Interne doorbelastingen -2.989.266 -2.820.133 

Totaal lasten 224.388 274.551 

Bedrijfsresultaat 6.007 8.333

H. Financiële baten en lasten 3.914 17.031 

Nettoresultaat 9.921 25.364

ENKELVOUDIG EXPLOITATIEOVERZICHT OVER 2016
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ENKELVOUDIG KASSTROOMOVERZICHT OVER 2016

2016 2015

 €  € 

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 6.007 8.333

Aanpassingen voor afschrijvingen 227.314 226.534

Mutatie voorzieningen 205.188 -226.018

Mutaties in werkkapitaal

Mutatie vlottende activa                         -                         - 

Mutatie vorderingen -94.625 277.353

-219.469 38.119

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 124.415 324.321

Ontvangen rente 8.888 20.558

Betaalde rente -4.974 -3.527

Kasstroom uit operationele activiteiten 128.329 341.352

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa -141.263 -446.952

                        -                         - 

Desinvesteringen in materiële vaste activa                         - 10.821

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -141.263 -436.131

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Investeringen in financiële vaste activa                         -                         - 

Desinvesteringen in financiële vaste activa                         -                         - 

Rente-inkomsten beleggingen                         -                         - 

Koersresultaat verkochte beleggingen                         -                         - 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten                         -                         - 

Mutatie geldmiddelen -12.933 -94.777

Liquide middelen

Stand begin boekjaar 1.858.627 1.953.404

Stand einde boekjaar 1.845.693 1.858.627

Mutatie geldmiddelen -12.933 -94.777

Mutatie kortlopende schulden en overlopende passiva

Mutatie vooruitbetalingen op  materiële vaste activa
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