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1.  Bestuursverslag  

 

1.1  Algemeen 

2019 was het eerste jaar van een nieuwe strategische vierjarige cyclus. De ambities die we begin 2019 hebben 

uitgesproken zijn een logisch gevolg van de succesvolle manier van werken in de jaren daarvoor. Onze ambities 

hebben we verwoord in een 10-tal uitgangspunten: 

   

Het werk, de activiteiten en dus de resultaten van Travers:   

1. ‘Leveren een aantoonbare bijdrage aan een inclusieve samenleving en vergroten daarmee de  

kansen(gelijkheid) voor inwoners/deelnemers’. 

2. ‘Voegen aantoonbare waarde toe, zowel voor de ‘afnemers’ als ook voor medewerkers’.  

3. ‘Hebben een verbindende kracht in de maatschappelijke omgeving’. 

4. ‘Leveren een bijdrage aan toekomstbestendige oplossingen (i.p.v. quick-wins)’. 

5. ‘Zijn veilig/vertrouwd en houden rekening met gezondheid en milieu’. 

6. ‘Zetten middelen (personeel, financiën en (on)roerende goederen) integer, transparant en/of doelmatig in’. 

7. ‘Dragen aantoonbaar bij aan het lerend vermogen van Travers’. 

8. ‘Komen aangetoond mede tot stand door/dankzij de invloed/inbreng van gebruikers/afnemers’. 

9. ‘Dragen aantoonbaar bij aan het realiseren van de ambities van Travers’. 

10. ‘Ademen het DNA van Travers; de kernwaarden, de missie, de cultuur en het gedrag’. 

 

We positioneren de activiteiten van Travers bewust als preventief en participatief. We richten ons op 

samenlevingsopbouw, inclusie en samenwerking. Daarom hebben we er bewust voor gekozen de kracht van 

onze merken te verstevigen. Travers Welzijn is aanwezig diep in de wijken, in het zogenaamde ‘voorveld’. 

ZwolleDoet! richt zich op ‘noaberschap’ en vrijwilligerswerk. Hedon vertegenwoordigt de jongerencultuur en biedt 

een platform voor jongeren om actief te zijn. Doomijn is als kinderopvangorganisatie een partner voor ouders in 

de ontwikkeling van hun kind en daarmee letterlijk van kinds af aan betrokken. 

 

De speerpunten voor 2019 waren de volgende:  

• Focus op samenlevingsopbouw en preventie 

• Preventie =  voorkomen van overbelaste burgers en verminderen van het aantal zorgvragen 

• Participatie = iedereen doet mee! 

• Ontwikkeling en opvoeden samen met ouders en andere opvoeders (school) in een doorgaande lijn van 

0 tot 18 jaar 

• Decentraal tenzij: de bedrijfsvoering zo dicht als mogelijk bij het primaire proces 

• Zoveel mogelijk ‘handen aan het bed’; efficiënt en klantgericht werken is essentieel 

• Een duurzame gezonde (financiële) positie 

 

Om een beeld te geven in welke mate wij voortgang hebben geboekt op deze speerpunten volgen hieronder 

enkele citaten en verslagen. 

 

Uit de Hervormingsagenda voor het Sociale Domein van de Gemeente Zwolle.  

Eind 2019 verscheen de hervormingsagenda van de gemeente Zwolle voor het sociaal domein. 
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Daarin wordt concreet verwoord welke resultaten er (ook door Travers) zijn bereikt en welke ambities 

(toekomstbeelden) er zijn.  

 

“Samen met inwoners, uitvoeringsorganisaties, en (gesubsidieerde) partners en onderwijs hebben we een 

voorveld gecreëerd, waarbij inwoners meer gebruikmaken van dat wat er al is (van apart naar gewoon) en meer 

zelf kunnen regelen. We hebben (zelfredzame) inwoners verleid en waar nodig gefaciliteerd om bij te dragen aan 

de sociale basis in de stad. Ook doen de minder zelfredzame inwoners een beroep op de sociale basis die de 

stad biedt, waardoor zwaardere zorg wordt voorkomen.” 

 

“Zwolse kinderen en jongeren ontwikkelen zich op een positieve manier tot zelfstandige volwassenen die nu en in 

de toekomst kunnen meedoen in een doorgaande lijn van spelen, leren en werken. Vallen en opstaan, bergen en 

dalen horen daarbij. Bij het opgroeien worden zij - en hun omgeving - thuis, op school en in andere delen van de 

samenleving dusdanig ondersteund, dat zij de uitdagingen aan kunnen. Door zo vroeg mogelijk te signaleren en 

handelen en waar mogelijk ‘het normale leven’ van een kind te versterken, dragen we bij aan een positieve 

ontwikkeling van kinderen. Daar waar er zich opgroei- en opvoedproblemen voordoen, ondersteunen we 

dusdanig dat deze zo veel mogelijk hanteerbaar blijven in de huidige omgeving. En daar waar jeugdhulp nodig is, 

bieden we deze snel en passend, en niet zwaarder en langer dan nodig. De interventies die we doen, sluiten aan 

bij de leefwereld van het kind of de jongere. Daarbij maken we gebruik van het gezin, netwerk, de buurt, school, 

sportclub et cetera, maar hebben we ook oog voor zaken die het kind of de jongere juist belemmeren in zijn of 

haar ontwikkeling. In de stad is een overzichtelijk en dekkend preventief aanbod beschikbaar.” 

 

In 2018 werd met een bijdrage van Stichting Travers Fonds gestart met de uitvoering van ‘BUZ’. Onderstaand is 

een verslag over het eerste half jaar opgenomen.  

 

“BUZ: toffe dingen voor de jongeren van Zwolle 

Waar krijgen jongeren de kans om zelf uit te vinden wie ze zijn, wat ze willen en wat ze kunnen, zonder last te 

hebben van allerlei maatschappelijke belemmeringen? Hoeveel ruimte is er voor hun identiteitsvorming? In Zwolle 

helpt BUZ, wat staat voor Bureau Uitgaan Zwolle, een samenwerking van Hedon en Travers Welzijn. 

Ondersteund door BUZ kunnen jongeren van 12 tot 17 jaar ‘toffe dingen doen’, met de bedoeling dat ze hun 

eigen (culturele) wensen en creatieve dromen laten uitkomen. Het gevolg is dat hun initiatieven en activiteiten een 

podium krijgen en dat ze zichzelf en hun omgeving beter leren kennen. Bijna een jaar na de start van het project 

kijken we naar de tot nu toe bereikte resultaten. 

 

Een lastige start 

In welke mate de doelgroep bekend is met het bestaan en de activiteiten van BUZ, is niet van meet af aan 

duidelijk. Toch werden direct resultaten geboekt;  BUZ sloot zich aan bij enkele evenementen die al in een eerder 

stadium door Hedon waren georganiseerd. Voor enkele concerten in Hedon werd vanuit BUZ extra promotie 

gemaakt, specifiek gericht op de doelgroep van 12-17 jaar, zodat het ‘label’ van BUZ voor de doelgroep zichtbaar 

werd. Dit gebeurde met financiële middelen van BUZ. 

 

Bij een terugblik op de eerste tien maanden blijft hangen dat het definiëren en het bereiken van de jongeren op 

wie BUZ zich richt, lastig is. De doelgroep is moeilijk te definiëren. Het maakt veel verschil of je te maken hebt 
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met jongeren van vmbo- of van vwo-niveau en het maakt misschien nog wel meer verschil of ze twaalf zijn en dus 

nog ‘brugpieper’, ofwel zeventien en al bijna examen doen. 

 

Wat weten we over de doelgroep? 

Landelijk onderzoek laat zien dat jongeren van rond 15 jaar tot wel zeven uur per etmaal actief zijn op sociale 

media. De smartphone die daarvoor nodig is moet worden betaald en dus hebben de meesten ook een baantje 

naast school. Jongeren tussen 12 en 17 jaar zijn te groot voor het servet en te klein voor het tafellaken. Dat was 

altijd al zo, maar onze samenleving stelt andere grenzen dan decennia geleden, vooral als het gaat om sociale 

veiligheid, alcoholgebruik en experimenteergedrag. Jongeren moeten van alles, maar mogen niet zoveel.  

 

De rol die het verenigingsleven traditioneel speelde, is in de afgelopen twee decennia sterk verminderd. Ook 

sport is meer en meer een individuele beleving. De druk om te presteren op school is toegenomen: vijftienjarigen 

moeten al examenprofielen kiezen. Een ‘jaartje overdoen’ is er nauwelijks meer bij. Eenmaal van school af, is er 

de druk om snel de studie af te ronden - want studieschuld is in aantocht. Steeds meer jongeren zijn - ook al om  

het geld - geneigd om langer thuis te blijven wonen. Dat helpt niet voor pubers die toch hun zoektocht willen 

starten naar de plek die ze in hun eigen leven innemen. 

 

We willen niet somberen, maar de groep jongeren van 12 tot 17 jaar heeft het niet gemakkelijk. Ze moeten al 

vroeg passen in systemen van lesroosters en prestatiematrixen. Veel jongeren voelen zich mede daardoor in 

hokjes geduwd en doen daar zelf trouwens ook héél gretig aan mee. Want wie tegenwoordig één vriendengroep 

heeft, is een beetje sneu. Een jongere neemt in verschillende groepen telkens verschillende rollen aan, mede 

ingegeven door de alom aanwezige sociale media, waarop zien en gezien worden een heel belangrijke rol speelt.  

 

Als school uitgaat op vrijdagmiddag, is er maar weinig te doen voor deze doelgroep. De straten zitten vol met 

verkeer. Cafébezoek is juridisch én sociaal niet aan de orde. Het resultaat: kluitjes leerlingen drommen samen bij 

snackgelegenheden zoals McDonalds. Niet bepaald omgevingen waarvan jonge mensen het gevoel kunnen 

krijgen dat de wereld aan hun voeten ligt, zoals Alice Cooper in 1972 zo mooi zong in zijn hit ‘School’s Out’. 

Hebben jongeren nog weet van de vrijheid en ontplooiingsruimte, die hun ouders vroeger ooit voelden? 

 

BUZ wil helpen 

BUZ wil de doelgroep helpen hun eigen laagdrempelige culturele activiteiten te organiseren en streeft naar een 

breed, aantrekkelijk programma door het hele schooljaar heen. BUZ reageert vooral op de vragen vanuit de 

jongeren zelf om hen te helpen doen wat ze niet op eigen kracht lukt. En BUZ wil ook zelf goede ideeën naar 

voren brengen. BUZ is geïnspireerd op het Bureau Ruis, het cultuurprogramma voor studenten in Zwolle. BUZ is 

opgezet als onderdeel van Poppodium Hedon in nauwe samenwerking met Travers Welzijn. Hedon is eveneens 

de thuisbasis voor het al genoemde Bureau Ruis. 

 

Wat is sinds januari 2019 gebeurd? 

Ten aanzien van de communicatie: de domeinnaam www.buz.nl is ‘ingekwartierd’ in de website van Hedon. BUZ 

heeft een fungerend Instagram-account: BUZ_insta, met 489 volgers, waarvan ook een aantal organisaties in en 

rond Zwolle. Hoeveel van deze volgers daadwerkelijk tot de doelgroep behoren is niet echt duidelijk. BUZ heeft 

ook een eigen Facebookpagina, die in totaal wordt gevolgd door 35 personen. Dat ogenschijnlijk geringe aantal 

kan ook te maken hebben met het gegeven dat FB onder de doelgroep als ‘ouderwets’ wordt gezien. Aan een 
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snapchat-account (Snapchat is het medium dat de doelgroep naast Whatsapp het meest gebruikt voor 

persoonlijke berichten) wordt nog gewerkt. BUZ zichtbaar maken in sociale media is nu de topprioriteit. Het 

bedienen van de sociale media gebeurt nu ‘op gevoel’. Er wordt nagedacht over een meer structurele aanpak.  

 

Behoefte 

Gebleken is dat jongeren moeite hebben met entreeprijzen en financiële bijdragen voor activiteiten. Hun geld gaat 

vaak op aan elektronica en gadgets. Dat doet de vraag rijzen: hebben jongeren er geld voor over om écht toffe 

dingen te doen? En als ze er geld voor over hebben: hebben ze er dan tijd voor? Dat roept ook de vraag op in 

hoeverre BUZ met het initiatief al aansluiting heeft bij de doelgroep.  

  

Netwerk opbouwen 

De coördinator is met name in het voorjaar doende geweest om contact te leggen met bedrijven, organisaties en 

instellingen waarmee BUZ in de toekomst wil samenwerken. Om te noemen: Het Zwols Theater, Schouwburg 

Odeon, De Verhalenboot, Pathé, Indoor Skate Park, Jeugdtheater, Stadskamer, diverse jongerencentra en 

wijkcentra, vrouwenhuizen, Dock24,  Festival Woest Zwolle, Fakkelteit, de twee middelbare 

scholengemeenschappen in Zwolle en ook enkele horecaondernemers. De gesprekken met deze potentiële 

partners draaiden veelal om vragen als: Wat is hun aanbod voor de doelgroep? Hoe krijg je de doelgroep 

‘binnen’? En: Hoe kunnen we samenwerken? Eensluidende antwoorden zijn er (nog) niet. 

Tegelijkertijd werd gewerkt aan netwerkopbouw onder de doelgroep. Dat gebeurde door enkele activiteiten 

waarbij het BUZ-label werd uitgedragen, maar ook met een enquête onder jongeren. Deze enquête werd 

verspreid via de leerlingenraden van de scholen, social media en de jongerencentra. De respons, enkele 

tientallen reacties, werd als laag beoordeeld en bood geen bruikbare inzichten. Dat was reden om de enquête na 

de zomer nogmaals te doen uitgaan. 

 

Activiteiten in 2019 

Er was een dansevenement voor jongeren uit de doelgroep in samenwerking met de plaatselijke McDonalds 

(‘BUZ kaapt de Mac’) en het Meander College houdt zijn schoolfeest min of meer onder auspiciën van BUZ in 

Hedon. In Hedon wordt periodiek een jongerenfeest georganiseerd onder de naam ‘Turn-up’. Dit evenement 

wordt drie keer per jaar herhaald, BUZ zet hier ook zijn stempel op. Samen met de Verhalenboot (die ligt in de 

Thorbeckegracht) is al concreet een activiteit gehouden op initiatief van een jongere die daar bekend is. Dat heeft 

geresulteerd in een avond met gecombineerd verhalen vertellen en muziek maken.  

 

Enkele jonge deejays traden op eigen initiatief, maar ondersteund door BUZ, op tijdens het Bevrijdingsfestival in 

mei en ook weer tijdens het Stadshagenfestival in augustus. In oktober was er een ‘silent disco - uiteraard 

alcoholvrij - in een jongerencentrum en ging het creatieve influencer gezelschap Rumag in Hedon met de 

doelgroep in dialoog over de levensvraagstukken van 12 tot 17-jarigen.  

 

In diverse wijkcentra is BUZ langs geweest met een promotiebus. Jonge Deejays krijgen de kans om in wijkcentra 

te draaien. Jongeren maken ter aankondiging hiervan zelf posters. BUZ kiest er bewust voor om het initiatief te 

blijven leggen bij de jongeren zelf. Stuk voor stuk zijn dit activiteiten die passen binnen de doelstellingen van BUZ 

en die er ook toe hebben geleid dat meer jongeren BUZ als ‘merk’ hebben leren kennen.  
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Uitgangspunt is de activiteiten te houden op niveau 8 van de participatieladder. Ter oriëntatie: niveau 6 gaat uit 

van meedenken. Niveau 7 gaat uit van zelfstandig uitvoeren. Niveau 8 behelst op ‘gelijkwaardige wijze 

samenwerken met de mogelijkheid om daarvan te leren en ook invloed uit te oefenen’. 

 

Kort samenvattend: 

Ondanks de lastige start is BUZ als ‘label’ van Travers in de eerste tien maanden van haar bestaan steeds 

zichtbaarder geworden voor de jongerendoelgroep. De jongeren echter laten het (nog?) afweten, als gevolg van 

een mogelijk tekort aan geld en/of tijd dan wel een gebrek aan bekendheid met het initiatief van BUZ.  

Voorziet het initiatief van BUZ in de behoefte van de doelgroep? Het lijkt nuttig om bij wijze van tussentijdse 

evaluatie over die vraag diepgaand met elkaar in gesprek te gaan en vervolgens ook met bijvoorbeeld een 

jongerenpanel: welke input kunnen zij geven? Verdieping in deze vragen kan zeker leiden tot een meer gerichte 

aanpak van BUZ. 

 

Ambassadeurs  

Het goed en consciëntieus zichtbaar maken van BUZ in de sociale media is topprioriteit, mede door het aantal 

uren dat jongeren op social media actief zijn. Met de coördinator is het idee besproken - en door haar omarmd - 

om drie tot vier jongeren uit de doelgroep te benaderen, die als ambassadeur voor BUZ gaan optreden in met 

name sociale media. Dat kunnen zij doen door met flinke regelmaat - minimaal een keer per maand een vlog te 

maken. Vanuit BUZ zullen zij technisch en inhoudelijk worden begeleid om aantrekkelijke filmpjes op diverse 

locaties te maken.” 

 

De conclusie is dat Travers op de eerste vier speerpunten mooie resultaten bereikt en dus op de goede weg is. 

Maar niet alles is gelopen zoals gewenst. Voor de kinderopvang was 2019 een moeilijk jaar. Op 1 januari zijn 

diverse maatregelen in het kader van de wet IKK (Innovatie & Kwaliteit Kinderopvang) ingevoerd. De financiële 

consequenties van deze maatregelen lieten zich bij het maken van de begroting voor 2019 moeilijk voorspellen. 

Al vroeg in het jaar bleek dat de kosten (mede als gevolg van deze maatregelen) hoog zijn. Het gehele jaar 

hebben we wat dat betreft achter de feiten aan gelopen. Zeker zo belangrijk was de constatering dat het profiel 

van Doomijn in de markt onvoldoende scherp is. Dit heeft op sommige plaatsen tot verlies van marktaandeel 

geleid. 

  

Met deze resultaten is er nog geen sprake van een duurzame gezonde (financiële) positie. Maar ook de 

bedrijfsvoering is nog niet op het niveau zoals wij dat wensen. Diverse werkprocessen zijn nog onvoldoende 

gestandaardiseerd en de digitale ondersteuning laat, mede als gevolg van een ‘digitale inbraak’, nog te wensen 

over. Daarmee zijn het vijfde en zesde speerpunt ook in 2020 nog steeds actueel. 

Mede door de achterblijvende performance van Doomijn hebben we moeten vaststellen dat de bijdrage van de 

diverse merken aan de betekenis van het gedachtengoed van Travers sterk uiteen loopt. Eind 2019 is gestart met 

een profileringscampagne voor Doomijn. Deze moet er voor zorgen dat ook de bijdrage van Doomijn aan de 

betekenis van Travers als maatschappelijke onderneming in het sociale domein, duidelijker wordt. Daarna zal 

voor alle labels worden beoordeeld wat de bijdrage is en hoe deze zo scherp als mogelijk kan worden 

gecommuniceerd 

 

Om een beeld te geven wat de ‘opbrengst’ is, hierbij een selectie uit de interviews met medewerkers en ouders. 

Uit: ‘De belofte van Doomijn; aan ouders en hun kinderen’.  
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De belofte van Doomijn 

Stap in de kinderwereld 

Zo blij als een kind 

 

Dit beloven wij:  

 

Aan de kinderen 

• Wij zien je als krachtig en zullen je stimuleren tot grotere ontwikkeling. 

• Wij zien je zoals je bent. 

• We zien wat je nodig hebt. Ook als je er niet om vraagt. Want ons hart klopt nu eenmaal voor jou. 

• Wij zien je! 

 

Aan de ouders 

• Wij ondersteunen je in het genieten van de natuurlijke ontwikkeling van je kind. 

• Wij ondersteunen je om jezelf te zien door de ogen van je kind. 

• Wij zien wat je nodig hebt en staan voor je klaar als je extra aandacht nodig hebt bij de ontwikkeling van 

je kind. 

• We zien je als de onvervangbare ouder. 

• Wij zien je! 

 

Aan de maatschappij 

• We dragen bij aan een betere startpositie voor kinderen in de maatschappij. 

• Wij wakkeren de liefde van de maatschappij aan voor kinderen en (werkende) ouders. 

• We dragen bij aan meer harmonie in de maatschappij doordat wij kinderen leren samen te leven. 

• Hoe? Door aan de meer dan 10.000 kinderen die dagelijks aan onze zorg zijn toevertrouwd onze belofte 

waar te maken. 

• Wij zien jullie! 

 

Een meer uitgebreide beschrijving van de resultaten van Travers Welzijn, ZwolleDoet!, Hedon en Doomijn staan 

in de afzonderlijke jaarverslagen.  

 

Personeel 

In onze plannen voor 2019 schreven wij over onze visie en aanpak van een overspannen arbeidsmarkt. Ook wij 

hebben deze in 2019 ervaren. De volle breedte van het publieke domein heeft te kampen met structurele tekorten 

aan gekwalificeerd personeel. In de zorg, het onderwijs, bij de politie en de brandweer; overal zijn problemen. 

Onder de noemer zorg vallen ook het welzijnswerk en de kinderopvang. Het is moeilijk om goede 

jongerenwerkers te vinden. Ook pedagogisch medewerkers zijn schaars. Toch is de landelijke berichtgeving 

alarmerender dan de realiteit. Dit komt omdat het probleem in het westen van Nederland vele malen groter is dan 

elders. 

 

Uit de enquêtes bij Doomijn (waar 72% van de medewerkers aan heeft deelgenomen) over de merkbelofte, blijkt 

een zeer positieve houding tegenover de organisatie en haar visie op kinderopvang. Ook uit het laatste 
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medewerker-onderzoek blijkt een positieve correlatie tussen de passie voor het vak en de houding tegenover de 

organisatie. Dat is mooi, maar we doen meer. In 2019 is het programma ‘Duurzame Inzetbaarheid’ van start 

gegaan. Doel van dit programma is om met medewerkers in gesprek te komen. Daarbij gaat het niet alleen over 

thema’s als vitaliteit, maar ook over evenwicht tussen werk/privé en de huidige en toekomstige betekenis van het 

werk. Een zeer concreet doel voor de nabij toekomt is terugdringen van het arbeidsverzuim. 

 

Bedrijfsvoering en ICT 

In 2018 is gestart met een programma om elementen uit de bedrijfsvoering te standaardiseren en te digitaliseren. 

Tegelijkertijd worden deze processen dichterbij het primaire bedrijfsproces gebracht. Er is in 2019 veel aandacht 

geweest voor ICT. Zo zijn we volgens plan van eigen servers naar een cloud omgeving gegaan. Daarmee zijn we 

nog niet klaar. Mede als gevolg van cybercrime hebben we vertraging opgelopen. Het applicatielandschap is nog 

niet stabiel en onvoldoende ingericht op de vragen van de (interne) klanten. Tegelijkertijd moeten we zorgen voor 

absolute veiligheid van persoons- en bedrijfsgegevens. 

 

Financieel 

In de plannen voor 2019 schreven we dat in economische hoogconjunctuur ‘het huis moet worden verbouwd’. 

Dit gold in belangrijke mate voor Doomijn. Er was in 2018 al veel geïnvesteerd in de verbetering van de 

pedagogische kwaliteit. Versteviging van de marktpositie en de vermogenspositie waren de speerpunten. De 

realiteit was, dat als gevolg van de invoering van kwaliteit bevorderende maatregelen door de overheid, de kosten 

veel meer zijn gestegen dan voorzien. Met het negatieve resultaat in de kinderopvang teren we in op onze 

vermogenspositie, terwijl het tegenovergestelde was beoogd. Voor Welzijn & Cultuur gold en geldt ‘zoveel 

handen als mogelijk aan het bed’. Daarin zijn we in 2019, alhoewel het altijd beter kan, opnieuw goed geslaagd. 

   

Innovatie 

Onze dienstverlening is direct gericht op eindgebruikers. Of het nu gaat om ouders die bij ons kinderopvang 

afnemen of burgers die gebruik maken van welzijnsactiviteiten of bezoekers van Hedon; in alle gevallen is er een 

directe relatie tussen leverancier en gebruiker. Dit betekent dat er ook direct kan worden geëvalueerd of de 

diensten de juiste kwaliteit hebben. En zo nee, wat er kan worden verbeterd. Zo zijn wij voortdurend bezig onze 

producten en diensten te evalueren en te innoveren. Voor de gesubsidieerde activiteiten zit de gemeente daar als 

subsidieverstrekker vanzelfsprekend tussen. Daarom rapporteren wij onze bevindingen aan de gemeente middels 

onze rapportages. Daarbij doen wij direct suggesties voor verbetering of bieden nieuwe arrangementen aan. 

Innovatie is daarmee een speerpunt. De hierboven al beschreven ‘belofte van Doomijn’ is volledig gebaseerd op 

de input van ouders en medewerkers en zal leiden tot vernieuwde arrangementen en serviceconcepten. 

 

1.2  Vooruitzichten 2020 e.v. 

In maart 2020 zijn de gevolgen van de corona-uitbraak in alle hevigheid duidelijk geworden. De maatregelen 

hebben verschillende effecten op de diverse activiteiten van Travers en haar bedrijfsonderdelen.  

De kinderopvang is in navolging van het onderwijs weliswaar gesloten, maar geopend voor kinderen van mensen 

die werkzaam zijn in de zogenaamde cruciale beroepen. Daarnaast vangt Doomijn kwetsbare kinderen op die om 

welke reden dan ook niet volledig in de thuissituatie kunnen verblijven. De overheid heeft 

compensatiemaatregelen getroffen voor ouders om het verlies aan inkomsten zoveel mogelijk te beperken. 

Desalniettemin houden wij rekening met omzetverlies.  
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Onze verwachting is dat de gevolgen van de coronacrisis op de midden en langere termijn groter zullen zijn. Als 

duidelijk wordt wat de economische impact is, zal ook pas duidelijk worden welke consequenties dit heeft voor het 

afnemen van de vraag naar kinderopvang. Wij schetsen scenario’s die uitgaan van een inschatting in 

percentages vraaguitval over zowel 2020 als 2021. Deze worden intern besproken op de haalbaarheid en 

noodzaak van mogelijke maatregelen.  

 

De activiteiten binnen Travers Welzijn en ZwolleDoet! lopen als gevolg van de corona-uitbraak vrijwel volledig 

door. Weliswaar moeten de zorgactiviteiten veelal ‘op afstand’ worden uitgevoerd, maar de aandacht voor en de 

vraag van kwetsbare burgers wordt in deze periode zeker niet minder.  

Travers is met de gemeente in gesprek om de subsidies voor deze activiteiten minimaal te continueren, hierdoor 

is er naar verwachting sprake van een zeer beperkte omzetderving.  

Onduidelijk is wat de gevolgen van de crisis voor de gemeente zullen zijn. Hierover zal intensief het gesprek met 

de gemeente Zwolle worden gevoerd, zodanig dat de diverse activiteiten in het voorveld kunnen worden 

gecontinueerd.  

Poppodium Hedon is sinds 15 maart volledig gesloten. Daarmee valt ongeveer 70% van de omzet weg, de vaste 

subsidie van de gemeente Zwolle loopt door. Er worden scenario’s uitgewerkt, welke een beeld geven van de 

gevolgen van de omzetderving aan de hand van verwachte openingsdata van Hedon en eventuele 

compensatieregelingen.  

 

Per 31 december 2019 is het eigen vermogen binnen Travers voldoende om de verwachte omzetuitval op te 

kunnen vangen, dit geldt eveneens voor de beschikbare liquiditeiten.  

 

In 2020 gaan we op zoek naar de gemeenschappelijke waarde van Travers als maatschappelijke onderneming 

die verder wil bouwen aan een menswaardige samenleving. Meer nauwkeurig geformuleerd: we gaan op zoek 

naar de bijdrage van de afzonderlijke merken aan deze gemeenschappelijke waarde. Daarbij behoudt elk merk 

zijn eigen merkeigenschappen, merkkracht en unieke belofte. Maar wel zodanig dat elk merk bijdraagt aan het 

versterken van de gemeenschappelijke, de corporate belofte. Daarbij gaan we concreet op zoek naar 

gezamenlijke serviceconcepten die vanuit de afzonderlijke merken niet tot stand zouden komen. Stichting Fonds 

probeert ingediende projecten nu al vanuit een dergelijk perspectief te beoordelen. 

  

Travers wordt door de gemeente Zwolle gezien als belangrijke partij in de preventie-agenda. Dit geldt zeker voor 

de merken Travers Welzijn en ZwolleDoet!. Maar ook Doomijn kan een rol spelen in de preventie-agenda. De 

ontwikkeling van (jonge) kinderen en daarmee de contacten met ouders (en het onderwijs) zijn cruciaal om 

eventuele zorgvragen vroeg te signaleren en gezamenlijk aan te pakken.  

Duurzaamheid is een centraal strategisch thema in 2020 en daarna. Dit geven we vorm in onderwerpen als 

energie, voeding, mobiliteit, circulair ondernemen en duurzame inzetbaarheid van personeel. 

In 2020 zal nog fors gewerkt moeten worden aan een stabiele, veilige en ondersteunende ICT-omgeving. Dit zal 

de bedrijfsvoering ten goede komen en daarmee ook de bedrijfsperformance sterk verbeteren. 

Investeringen zullen zich vooral richten op bovenstaande speerpunten. Het profiel, de belofte, de identiteit van 

Doomijn zullen worden uitgewerkt in serviceconcepten, trainingen en (her)inrichting van locaties. Ondersteunende 

softwareprogramma’s zullen worden aangepast of vervangen en moeten worden geïmplementeerd.  

Het terugdringen van ziekteverzuim o.a. door middel van het programma duurzame inzetbaarheid kost in eerste 

instantie geld, maar zo is de verwachting, zal daarna veel opleveren en zichzelf minimaal terugverdienen. Op het 

09



 
 
 
 
 

 

gebied van klimaat zullen we eveneens investeringen moeten doen. Toepassen van andere energievormen 

(zonnepanelen), bestrijding van hitte (isolatie en koeling) en mobiliteit (fietsenplan, bevorderen elektrisch rijden) 

zijn daarvan enkele voorbeelden. 

 

 

 

Zwolle,  19 mei 2020 

 

 

 

A.W. Bosch 

Raad van bestuur Stichting Travers  
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2. Governanceverslag 2019 

 

2.1 Algemeen 

De Raad van Toezicht (RvT) heeft tot taak om toezicht te houden op het beleid van en de uitvoering door Travers. 

Zij doet dit vanuit drie rollen: 

1. Meebeslissen over strategische zaken door goedkeuring of vaststelling van besluiten 

2. Adviseren over en bespreken van mogelijke dilemma’s met het Bestuur 

3. De werkgeversrol ten opzichte van het Bestuur 

 

De Raad van Toezicht van Travers bestaat uit vijf leden. Deze leden zijn allen benoemd op basis van een 

profielschets. Hiermee is een diverse samenstelling van de RvT gewaarborgd. Om tot een goede onderlinge 

taakverdeling en een optimale inzet van de afzonderlijke leden te komen werkt de RvT ter voorbereiding op de 

agenda van de RvT als geheel met een drietal commissies, in de volgende samenstelling: 

1. Remuneratiecommissie: Aukje van Kalsbeek (voorzitter) en Margriet Drijver 

2. Commissie Klant en Kwaliteit: Mirjam Koster (voorzitter) en Aukje van Kalsbeek  

3. Commissie Audit en Risk: Wouter Versteeg (voorzitter) en Edwin ter Burg 

 

Rooster van aftreden 

Op grond van het reglement Raad van Toezicht is er een rooster van aftreden opgesteld, waarbij een lid van de 

Raad van Toezicht zitting heeft voor een periode van vier jaar. Het rooster is zodanig opgesteld dat de continuïteit 

in de samenstelling van de Raad van Toezicht gewaarborgd is. Een aftredend lid kan op grond van de Statuten 

eenmaal voor een periode van vier jaar worden herbenoemd. 

 

• Mevrouw M. Drijver, voorzitter  

Per 01 december 2019 is mevrouw M. Drijver herbenoemd voor een 2e termijn 

Datum aftreden: 1 december 2023 

Herbenoembaar: Nee 

• De heer E. ter Burg 

Per 01 september 2019 is de heer E. ter Burg herbenoemd voor een 2e termijn 

Datum aftreden: 01 september 2023 

Herbenoembaar: Nee 

• De heer W. Versteeg 

Datum aftreden: 1 september 2020 

Herbenoembaar: Ja 

• Mevrouw M.H. Koster – Wentink 

Datum aftreden: 17 mei 2021 

Herbenoembaar: Ja 

• Mevrouw A.G. van Kalsbeek  

Datum aftreden: 1 april 2022 

Herbenoembaar: Ja 
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Toetsingskader 

In 2018 heeft de RvT een voorlopig Toetsingskader opgesteld. De hierin opgenomen criteria vormen samen de 

‘bril’ waardoor voorgenomen besluiten worden bekeken en geven richting aan de bespreking van allerhande 

onderwerpen. De uitkomst hiervan is onder meer terug te zien in de wijze waarop het bestuur rapporteert en de 

manier waarop strategische onderwerpen worden besproken. Het Toetsingskader is voorlopig, omdat de RvT 

voornemens is om het werkende weg bij te stellen en te vervolmaken.  

 

De tien toetsingscriteria luiden als volgt: 

‘Strategieën, beleidsinitiatieven en activiteiten die Travers onderneemt’: 

1. Leveren een aantoonbare bijdrage aan een inclusieve samenleving en vergroten daarmee de 

kansen(gelijkheid) voor inwoners/deelnemers; 

2. Voegen aantoonbare waarde toe, zowel voor de ‘afnemers’ als ook voor medewerkers; 

3. Hebben een verbindende kracht in de maatschappelijke omgeving; 

4. Leveren een bijdrage aan toekomstbestendige oplossingen (i.p.v. quick-wins); 

5. Zijn veilig en vertrouwd en houden rekening met gezondheid en milieu; 

6. Zetten middelen (personeel, financiën en (on)roerende goederen) integer, transparant en/of doelmatig in; 

7. Dragen aantoonbaar bij aan het lerend vermogen van Travers; 

8. Komen aangetoond mede tot stand door/dankzij de invloed/inbreng van gebruikers/afnemers; 

9. Dragen aantoonbaar bij aan het realiseren van de ambities van Travers; 

10. Ademen het DNA van Travers; de kernwaarden, de missie, de cultuur en het gedrag. 

 

Zelfevaluatie 

De RvT evalueert jaarlijks haar eigen functioneren. Een maal per twee jaar doet zij dit onder begeleiding van een 

extern deskundige. De zelfevaluatie 2019 vond, onder leiding van een extern deskundige, plaats op 22 januari.  

Uitgangspunten voor deze zelfevaluatie was het stijlenkwadrant, een model om in te zoomen op de samenstelling 

van de Raad qua stijlen en persoonlijkheden. Tevens werd op basis van een case interactief gesproken over hoe 

te reageren als sprake is van een dilemma bij het houden van toezicht.  

 

Contact in en buiten de organisatie 

Om haar toezicht rol goed te kunnen vervullen heeft de RvT naast het contact met de bestuurder regelmatig 

contact met anderen in de organisatie. Een delegatie van de RvT heeft buiten aanwezigheid van het bestuur 

tweemaal per jaar een overleg met (een delegatie van) de Ondernemingsraad.  

 

RvT-leden zijn daarnaast enkele keren per jaar aanwezig tijdens interne bijeenkomsten, zoals de 

Nieuwjaarsbijeenkomst en beleidsdagen. De Controller is een aantal keren per jaar aanwezig bij vergaderingen 

van de RvT en van de Commissie Audit en Risk. De leden van deze commissie onderhouden het contact met de 

externe accountant. Deze is ook aanwezig bij het bespreken van het Jaarverslag en de Jaarrekening in de RvT-

vergadering. De Commissie Klant en Kwaliteit onderhoudt het contact met de CCR en met medewerkers die 

intern betrokken zijn bij audits en kwaliteitsvraagstukken. 

 

Directieleden zijn met regelmaat aanwezig tijdens RvT-vergaderingen en themabijeenkomsten. 
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Vergaderingen 

De RvT heeft in 2019 7 maal vergaderd. De Commissie Audit en Risk 4 maal en de Remuneratiecommissie 3 

maal. De Commissie Klant en Kwaliteit heeft naast haar eigen vergaderingen 2 maal een bijeenkomst van de 

CCR van Doomijn bijgewoond. De vergaderingen vinden in de regel plaats op het hoofdkantoor van Travers in 

Zwolle. 

 

Voorafgaand aan de vergadering in juli is een bedrijfsbezoek gebracht aan een vestiging van Travers Welzijn in 

Zwolle; DOCK24. Tijdens deze bijeenkomst was ook een extern deskundige aanwezig die de leden van de RvT 

heeft bijgepraat over recente ontwikkelingen in de sector Welzijn. 

 

In de vergaderingen van de commissies en de RvT zijn de hieronder opgenomen onderwerpen besproken: 

 

Strategie en werkwijze 

• Inrichting Topstructuur  

• Intern kwaliteitsmanagement 

• Besturingsfilosofie Travers  

• Inrichting ondersteunende diensten 

 

Omgeving en Markt: 

• Agenda Sociaal domein gemeente Zwolle  

• Productontwikkeling Travers 

• Marktontwikkelingen kinderopvang 

 

Bedrijfsvoering: 

• Managementletter 

• Jaarrekening en jaarverslag 2018 

• Kwartaalrapportages 

• Begroting en Jaarplan 2020 

• Risicomanagement 

• Benoeming accountant verslagjaar 2019 en verder 

• Werving directeur Doomijn   

 

Overig: 

• Remuneratie bestuur en RvT 

• Toepassing Toezichtskader 

• Input Commissies 

• Herbenoeming de heer E. ter Burg en mevrouw M. Drijver 

• Toepassing Governancecode 
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In de mei - vergadering heeft de RvT na bespreking van de Jaarrekening en het Jaarverslag 2018 mede op basis 

van de rapportage van de accountant decharge verleend aan de Bestuurder. 

 

 

 

 

 

Zwolle, 19 mei 2020 

 

 

 

Mevrouw M. Drijver 

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

ACTIVA  31-12-2019  31-12-2018 

 €  € 

Vaste activa

1. Materiële vaste activa            1.363.901            1.538.216 

Vorderingen

2. Debiteuren                 32.380                 32.380 

3. Belastingen                 65.320                 64.166 

4. Vorderingen ter zake van pensioenen                   3.071                           - 

5. Vorderingen op gelieerde entiteiten                 84.176               504.318 

6. Overige vorderingen en overlopende activa                 84.000               102.058 

              268.947 702.922 

7. Liquide middelen            2.236.986            1.913.406 

Totaal activa            3.869.833            4.154.544 

ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER
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PASSIVA  31-12-2019  31-12-2018 

 €  € 

8. Eigen vermogen            2.603.535            3.046.189 

9. Voorzieningen               639.422               476.718 

Kortlopende schulden en overlopende passiva

10. Crediteuren                 95.137                 67.922 

11. Belastingen               117.921               135.529 

12. Schulden ter zake van pensioenen                           - 3.541

13. Schulden aan gelieerde entiteiten 115.348               138.314 

14. Overige schulden en overlopende passiva               298.470               286.331 

              626.876               631.637 

Totaal passiva            3.869.833            4.154.544 
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2019 2018

 €  € 

Baten

A. Subsidies                           -                           - 

B. Overige opbrengsten               217.235               208.938 

Totaal baten               217.235               208.938 

Lasten

       

C. Personeelskosten            2.928.701            2.753.572 

D. Afschrijvingen 200.715 91.103 

E. Huisvestingskosten -47.422 -102.513 

F. Organisatiekosten            1.581.075               956.720 

G. Interne doorbelastingen -4.002.925 -3.516.701 

Totaal lasten 660.144 182.181 

Bedrijfsresultaat -442.909 26.757

H. Financiële baten en lasten 255 -3.418 

Nettoresultaat -442.654 23.339

ENKELVOUDIG EXPLOITATIEOVERZICHT 
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ENKELVOUDIG KASSTROOMOVERZICHT

2019 2018

€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat -442.909 26.757

Aanpassingen voor afschrijvingen 227.494 223.855

Mutatie voorzieningen 162.704 6.778

Mutaties in werkkapitaal

Mutatie vlottende activa                           -                           - 

Mutatie vorderingen 433.975 -205.703

Mutatie kortlopende schulden en overlopende passiva -4.760 -161.587

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 376.505 -109.900

Ontvangen rente 1.747 1.990

Betaalde rente -1.493 -5.408

Kasstroom uit operationele activiteiten 376.759 -113.318

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa -53.179 -112.952

Mutatie vooruitbetalingen op  materiële vaste activa                           -                           - 

Desinvesteringen in materiële vaste activa                           -               135.811 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -53.179 22.859

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Investeringen in financiële vaste activa                           -                           - 

Desinvesteringen in financiële vaste activa                           -                           - 

Rente-inkomsten beleggingen                           -                           - 

Koersresultaat verkochte beleggingen                           -                           - 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten                           -                           - 

Mutatie geldmiddelen 323.580 -90.460

Liquide middelen

Stand begin boekjaar 1.913.406 2.003.866

Stand einde boekjaar 2.236.986 1.913.406

Mutatie geldmiddelen 323.580 -90.460
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