
Stichting Travers Welzijn is onderdeel van Stichting Travers. 
Dit jaarverslag is inclusief de peuterspeelzalen in Zwolle
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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 

 

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 signaleringsrapportages. 

 

1.2 Omzet en subsidie 

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

 
Omzetontwikkeling 

 in duizend euro   Werkelijk   Werkelijk  

  2015 2016 

 Subsidies en fondsen              6.454  

            

6.626  

 Opbrengsten activiteiten              1.260             1.090  

 Brutoresultaat horeca                   51                  58 

 Totaal              7.765             7.774  

 

Subsidies 

In de voorgaande jaren hebben bezuinigingen een drukkend effect gehad op de subsidies. Mede als gevolg van 

rijksbeleid stonden de budgetten voor het sociaal domein ernstig onder druk. In 2016 zien we dat nieuwe 

bezuinigingen gelukkig achterwege zijn gebleven. Voor een sterk en goed functionerend ‘voorliggende veld’ is 

een aanwezigheid in de wijken van groot belang. Dit heeft de laatste jaren wel onder druk gestaan. Mede als 

gevolg van transities in het sociaal domein worden de verwachtingen van het voorliggende veld groter. Immers de 

zorg voor kwetsbaren in de maatschappij wordt in toenemende mate bij een sociaal netwerk gelegd van familie, 

mantelzorgers, buren en vrijwilligers. Terecht wordt geconcludeerd dat verdere bezuinigingen op het voorveld de 

benodigde transformatie in de weg staan.  

 

Opbrengsten activiteiten 

De opbrengsten binnen de welzijnsactiviteiten zijn afgenomen doordat dienstverlening aan de kinderopvang van 

Doomijn (pedagogiek en activiteiten 0-12 jaar) in het kader van de reorganisatie anders is vormgegeven.  

De betrokken medewerkers zijn inmiddels in dienst van Doomijn, waardoor de opbrengsten en kosten met 

ongeveer EUR 160.000 zijn afgenomen.  

De bezetting in de bestaande speelzalen is licht afgenomen. Dit is te verklaren door de aantrekkende economie, 

waardoor ouders meer gebruik maken van dagopvang in plaats van peuterspeelzaal. Door de realisatie van twee 

nieuwe peuterspeelzaal-locaties zijn de totale ouderbijdragen toch gelijk gebleven.  
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1.3  Resultaat en financiële positie 

In onderstaande tabel zijn de financiële gegevens opgenomen: 

Stichting Travers Welzijn  

 in duizend euro   Werkelijk   Werkelijk  

  2015 2016 

 Baten  
            

7.765  
            

7.774  

 Lasten  
            

7.646  
            

7.662  

 Saldo baten en lasten  
               

120  
               

112  

 Financiële baten en lasten  
                 

41  
                 

25  

 Exploitatiesaldo  
               

160  
               

137  

 Ratio's      

 Personele last versus baten  60% 64% 

 Exploitatierendement  2% 2% 

 Overhead percentage tov baten  12% 11% 

 Fte's (inclusief meeruren)  
              

92,8  
              

94,1  

 Baten per ingezette fte  
                 

84  
                 

83  

 Kosten per fte  
                 

51  
                 

53  

 Eigen vermogen  
            

1.696  
            

1.833  

 Algemene reserve  
               

837  
               

758  

 Niet bestemde reserve uit gemeentelijke subsidies  
               

449  
               

404  

 % Niet bestemde reserve t.o.v. structurele subsidiebaten (norm < 10%)  7% 6% 

 Kasstroom  
               

593  
             

  -712  

 Liquiditeitsratio  
                

2,3  
                

2,5  

 Solvabiliteitsratio EV/TV  36% 43% 

 Solvabiliteitsratio EV/Baten  22% 24% 

 

Het exploitatieresultaat van Stichting Travers Welzijn bedraagt EUR 137.000 in 2016. Dit is opgebouwd uit een 

positief resultaat van EUR 23.000 (2016: EUR -6.000) op de reguliere welzijnsactiviteiten, een resultaat van EUR 

44.000 op de activiteiten vanuit de peuterspeelzalen en EUR 70.000 op de overige activiteiten binnen de 

stichting. 

 

De reorganisaties binnen de peuterspeelzalen in 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.  

 

De kasstroom van de stichting is in 2016 sterk negatief. De kasstroom bedroeg EUR 700.000 negatief. Deze 

negatieve kasstroom is grotendeels veroorzaakt door een terugbetaling van subsidies van EUR 400.000 vanwege 

een beter dan verwacht resultaat van de peuterspeelzalen in 2015 en eerder. Verder is substantieel geïnvesteerd 

in de wijkboerderij De Eemhoeve.  
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Conform de daling van de overhead in de afgelopen jaren, is ook in 2016 een daling van de kosten voor overhead 

zichtbaar. Ook voor 2017 is een verdere daling van de overhead gerealiseerd. Dit is voornamelijk het resultaat 

van het vergroten van de schaalgrootte binnen de groep Travers en een efficiënter proces. 

 

Het eigen vermogen is door het positieve resultaat gegroeid tot EUR 1,8 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. Ruim de helft van het vermogen is namelijk bestemd voor transformaties in het sociaal domein of is 

vastgelegd in materiële vaste activa. Het deel van het vermogen zonder bestemming wat Travers als volledig vrij 

vermogen bestempelt en dat opgebouwd is in het verleden door de reguliere subsidies, bedraagt EUR 0,4 

miljoen. Dit is ongeveer 6% van de subsidies en ligt daarmee niet boven de grens die genoemd is in de algemene 

subsidieverordening.  

 

1.4  Personeel  

Tabel kengetallen personeel (peildatum 31 december 2016) 

  
Travers Welzijn Peuterspeelzalen 

  2015 2016 2015 2016 

aantal personen* 70 71 47 53 

aantal fte's uit vaste dvb 58,7 59,6 29,5 30,1 

aantal fte's uit meeruren 0,4 0,6 0,3 0,0 

aantal fte's uit doorbelastingen -0,3 -0,2 4,2 4,0 

aantal fte's totaal 58,8 60,0 34,0 34,1 

aantal fte's met vast contract 39,8 43,8 29,0 28,7 

aantal fte's met tijdelijk contract  19,0 16,2 5,0 5,4 

% vaste dvb 68% 73,5% 98% 95% 

gemiddelde duur dvb 10,0 9,0 17,2 16,6 

% man 36% 35% 0% 0% 

% vrouw 64% 65% 100% 100% 

gemiddelde leeftijd 41,0 40,5 50,1 49,2 

% instromers 23% 13% 16% 4% 

% uitstromers 21% 8% 29% 8% 

 

In 2016 is de personele bezetting op een vergelijkbaar niveau gebleven als in 2015. Voor 2017 worden geen 

grote wijzigingen in het personeelsbestand verwacht.  
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1.5 Vooruitzichten 

Travers Welzijn 

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

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

In Zwolle zijn een groot aantal taken ondergebracht bij de sociale wijkteams. Inmiddels is duidelijk dat de sociale 

wijkteams worden gepositioneerd bij de gemeente vanaf 2017. 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.  

  

Travers Welzijn ziet zich nadrukkelijk als een maatschappelijke organisatie in het voorliggende veld met een 

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

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

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

Zwolle, Stadkamer, kerken, vrijwilligersorganisaties, sportverenigingen, wijkverenigingen, etc. Een intensievere 

samenwerking met ZwolleDoet! is ook in 2016 gerealiseerd en zal in 2017 een vervolg krijgen.  

 

De inhoudelijke doelstellingen ten aanzien van activiteiten voor 2017 zijn als volgt:  

 Verstevigen jeugd- en jongerenwerk – Een aantal activiteiten van welzijn is gericht op de 

ondersteuning van jeugd en jongeren. In 2015 en 2016 hebben we enkele nieuwe projecten gelanceerd 

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

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

VVE, preventie jeugdzorg, jongerenparticipatie en specifieke jeugdproblematiek (waaronder overlast, 

sexting, weerbaarheid meiden, opgroeien in armoede) gaan we meer inzetten op het domein jeugd in 

2017. 

  

 Vormgeven inhoudelijke samenwerking met sociaal wijkteam  – In 2017 zet Travers sterk in op de 

versteviging van het opbouwwerk. Met ingang van 2017 is in elk stadsdeel een senior opbouwwerker 

actief. Deze opbouwwerker stemt de preventieve wijkaanpak af met de wijkmanager van de gemeente 

en de betrokken verantwoordelijke van het sociaal wijkteam. Verder worden werkafspraken gemaakt 

tussen medewerkers van Travers Welzijn, ZwolleDoet! en de sociale wijkteams. Indien bezoekers van 

het sociaal wijkteam geholpen kunnen of moeten worden in het voorveld, vraagt dat heldere afstemming 

en verantwoordelijkheden.  

 

 Wijkwerkplannen/ effectmetingen/sociale monitor – Bij de beleidsmakers binnen het sociaal domein 

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

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

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

verantwoordelijkheid kunnen hebben over de effecten van de stadsbrede inzet. Op het domein jeugd 

wordt dit al vormgegeven in het project ‘Samen Sturen’. Een goede ontwikkeling.  

 

 Participatietrajecten – In opdracht van de gemeente Zwolle is een advies voorbereid inzake 

maatschappelijke participatie. Na twee positief verlopen pilotprojecten lag de vraag voor hoe 

maatschappelijke participatie op de lange termijn vorm kan worden gegeven, gebruik makend van het 
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maatschappelijke voorveld. De denkrichting van het advies wordt ondersteund. In 2017 starten wij graag 

de voorbereidingen om de inbedding vanaf 2018 vorm te geven.  

 

 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 

populatie 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/ 

LVB). 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. In 2017 zijn er grote stappen wenselijk om een 

verandering in 2018 door te voeren.  

 

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 2018 of 2019 de peuterspeelzalen en de kinderopvang verder worden 

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

programma’s in alle wijken, maar helemaal in kwetsbare wijken en buurten een essentiële 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.  

 

 

 

 

 

Zwolle, 17 mei 2017 

 

A.W. Bosch, Raad van Bestuur 

A. Riemersma, directeur Welzijn & Cultuur 

A. Cnossen, directeur Doomijn  
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2. Inhoudelijk verslag Travers Welzijn 

 

2.1 Inleiding  

In dit deel van het verslag geven we meer gedetailleerd aan wat de resultaten en het bereik zijn van onze 

activiteiten. We constateren nagenoeg over de hele linie een toenemend bereik van de activiteiten. Bij de 

activiteiten zijn in toenemende mate vrijwilligers actief waardoor we meer kunnen bereiken met dezelfde 

professionals. Een belangrijke ontwikkeling in de transformatieopgave.  

 

Kwantitatieve resultaten 2014 2015 2016 

Totaal aantal bezoeken van de wijkcentra 103.400 105.200 115.240 

Totaal aantal bezoekers van drie wijkboerderijen 113.624 85.758 115.663 

Totaal aantal vrijwilligers 1.099 1.159 1.604 

Jongerenwerk (inclusief Make It! en Fakkelteit) 

Deelnemers 2.587 3.390 3.878 

Vrijwilligers/participanten 423 413 456 

Individuele interventies/trajecten 529 643 669 

Bereikte jongeren 3.539 4.446 5.494 

Kinderwerk (inclusief School ’s Cool en LEFF) 

Bereikte kinderen 1.820 1.608 2.706 

Vrijwilligers 205 203 231 

Buurt- en opbouwwerk (inclusief bezoekvrouwen, taalprojecten, doe-het-zelfgarage) 

Bereikte bewoners 3.340 4.718 6.780 

Vrijwilligers 374 508 636 

Buurtbemiddeling 

Bereikte buren  125 116 130 

Vrijwillige buurtbemiddelaars 30 30 34 

Kinderopvang Plus 

Aantal trajecten 66 47 56 

Vve Taal en Gezin 

Bereikte gezinnen 185 258 267 

Vrijwilligers 7 5 6 

 

2.2 Wijkgericht Welzijnswerk 

 

2.2.1 Jongerenwerk  

a. We Can Young 

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

als het gaat om seks en relaties. We Can Young maakt deel uit van de wereldwijde campagne ‘We Can end all 

violence against women’ en is in Nederland actief in 15 gemeenten. De gemeente Zwolle is sinds 2011 ook een 

We Can Young-gemeente. Travers Welzijn is sindsdien ook verbonden aan deze campagne.  

Travers Welzijn heeft in 2016 een goede reeks We Can Young-activiteiten georganiseerd. Er is een vast groepje 

van 12 jongeren dat aandacht heeft besteed aan de We Can Young-thema’s binnen het jongerenwerk (o.a. 

voorlichtingen, graffitiworkshops en er zijn filmpjes gemaakt). Ook wijkoverstijgend zijn er mooie acties geweest; 

acties tijdens het Bevrijdingsfestival 2016, het Stadshagenfestival, Diezerpoort Leeft enz. In november 2016 zijn 

7



 
 
 
 
 

 

 

we weer begonnen met een nieuwe groep changemakers. De groep changemakers komt elke vier weken bij 

elkaar om te werken aan hun acties.  

Onder de noemer We Can Go! gaat Travers Welzijn in 2017 een groter aandeel krijgen in de uitvoer van de 

lessen op het Deltion college. Daarnaast gaat Travers zich ook meer richten op ouders, vooral over onderwerpen 

als seksueel grensoverschrijdend gedrag en sexting. 

 

Maatschappelijke effecten We Can Young 

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

een gesprekonderwerp geworden. Eigen ogen zijn geopend. 

 De changemakers geven aan dat ze anders zijn gaan kijken naar het benaderen van jongeren en het 

opzetten van acties in de wijk. Samenwerkingen en dwarsverbanden tussen de verschillende wijken zijn 

ontstaan. Changemakers gaan door met hun acties. Ze vinden het een belangrijk thema en zien de 

noodzaak om het in de praktijk te blijven inzetten en toepassen.  

 

Aantal bereikte bewoners Volwassenen 30 

Jongeren 360 

kinderen 65 

Man  50% 

vrouw 50% 

 

b.  Huiswerkklas 

Het totale aantal leerlingen dat deelnam aan de Huiswerkklas in het schooljaar 2015-2016 omvat 66 jongeren; 31 

meisjes en 35 jongens. 37 leerlingen bezochten de Huiswerkklas afgelopen schooljaar voor het eerst. Over het 

hele schooljaar (september 2015-juni 2016) was het gemiddeld aantal deelnemers 20 per keer. Een zichtbare 

trend is dat er steeds meer probleemleerlingen bij de Huiswerkklas komen, doorverwezen vanuit 

hulpverleningsinstanties. Dit vraagt naast educatieve begeleiding om meer pedagogische begeleiding.  

De leerlingen kwamen dit jaar uit de volgende wijken: Dieze-Oost (3), Dieze-West (5), Aalanden (8), Assendorp 

(2), Holtenbroek (20), Stadshagen (17), Zwolle-Zuid (2). 

 

Aantal lesweken 40 

Aantal lesavonden 80 

Gemiddeld aantal deelnemers 20 

Totaal aantal bezoeken 1600 

 

Maatschappelijke effecten Huiswerkklas 

De huiswerkklas draagt bij aan het voorkomen van schooluitval, niveaudaling en andere problemen voor 

ongeveer 95 leerlingen per jaar. De huiswerkklas vergroot de kansen van leerlingen uit migrantengezinnen of 

andere gezinnen waar een educatieve achterstand bestaat. 
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c.  Supporters project PEC Zwolle 

Deelnemers:  8 jongeren 

Vrijwilligers:  2 vrijwilligers 

Ontwikkelen, leren en plezier hebben. Dat is wat deze groep jongeren elke thuiswedstrijd heeft wanneer ze naar 

PEC Zwolle gaan. De geleerde competenties en vaardigheden zijn terug te zien in de buurt waar ze wonen, zoals 

gastvrijheid en samenwerking met en richting anderen.  

De ontwikkeling van een van de jongeren heeft ertoe geleid dat ze in het voorjaar begeleider is geworden, nadat 

ze zelf drie jaar lang in de unit heeft mogen werken. En dat zelfs de andere jongeren trots op haar zijn, zegt veel 

over deze mooie groep jongeren. 

 

d.  Koppelwerk 

Koppelwerk is een samenwerking tussen een jongerenwerker en een wijkagent of jeugdagent. Er waren in 2016 

acht actieve koppels. De koppels bezochten jongeren op hun ontmoetingsplaatsen. Zij bundelen hun kennis en 

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

bij de jongeren af. In geval van ervaren overlast ging het koppel het gesprek aan met de omwonenden én met de 

jongeren om te komen tot een voor iedereen aanvaardbare oplossing. Het werken in koppels wierp zijn vruchten 

af. In het algemeen vertrouwden de jongeren de koppels en accepteerden zij begeleiding of hulp. De inzet van 

het Koppelwerk heeft een positieve invloed op de wijk. Bewoners voelen zich weer gehoord en gezien. Signalen 

worden gedeeld en complimenten gegeven. Daarnaast signaleren we vanuit het Koppelwerk veel wat gelijk 

uitgezet wordt bij samenwerkingspartners. De samenwerking met de politie heeft een positieve impuls gekregen. 

Alle koppels zijn (na herindeling en herstructurering bij de politie) structureel samengesteld en gaan regelmatig de 

wijk in. De samenwerking is uitgewerkt in een Koppelwerkdag waarbij ook vertegenwoordigers van de gemeente 

Zwolle aanwezig waren. 

 

Stadsdeel Inzet 

Oost Aantal bereikte jongeren: 50 (9 jaar en ouder) 

Interventies: huisbezoeken, groepsaanpak, koppeling uitvoeringsteam/swt. 

Het laatste half jaar is er inzet geweest op groepen tieners van 10 t/m 14 jaar. Na enkele huisbezoeken, 

contact met scholen en veel contact met deze jeugd is er nu een positievere sfeer en wordt er geen overlast 

meer ervaren door de omgeving.  

Zuid Aantal bereikte jongeren: 151  

Koppelwerk heeft te weinig plaatsgevonden door personele wijzigingen bij de politie en verminderde inzet op 

jeugd in het eerste half jaar bij de politie. In de tweede helft van 2016 is de samenwerking opgestart. Het 

koppel werkt naar tevredenheid samen. Het is een nieuw koppel, dus er moet nieuwe bekendheid 

gegenereerd worden in de wijk voor het koppel en de manier van werken. Dit gaat vooruit. In 2017 willen we 

meer preventief gaan werken. 

West Aantal bereikte jongeren: >160  

Inzet op overlastgevende jongeren/groepen. De overlast is dusdanig dat na de zomer opgeschaald is naar 

groepsaanpak overlastgevende groepen. Koppelwerk doet huisbezoeken als onderdeel van de aanpak of 

vanuit een MDO. 

Noord  Aantal bereikte jongeren: >100  

Koppelwerk met straatcoaches evenals met regulier ambulant jongerenwerk. Het bereik is lastig te bepalen 

(betreft zowel groepen multiculti/Antilliaans) als individueel contact op straat. Ook wordt er deel genomen aan 

het tweewekelijks regie-overleg als onderdeel van de aanpak Holtenbroek 3. Het effect is positief. Zowel in 

de verhoudingen op straat als in de ervaren overlast. 
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Midden Koppelwerk: een in de binnenstad, twee in Wezenlandenpark en drie koppels voor de rest (waaronder 

Kamperpoort). Er worden vooral jongeren (wisselende groepen en individueel) bereikt op de hotspots in de 

binnenstad (centrum, Maagjesbolwerk, parkeergarage Hanzeland, parkeergarage Emmawijk, 

Wezenlandenpark en Assendorperplein). Daarnaast worden er huisbezoeken gedaan in o.a. de 

Kamperpoort; vanuit zorg, MDO of afstemming sociaal wijkteam. 

 

e.  Challenge 2016 

Deltion en jongerenwerk Travers Welzijn organiseerden 25 april 2016 een challenge waarbij de dromen en 

ambities van 25 jongeren centraal stonden. Onderwijs en welzijn werken samen aan het voorkomen van 

schooluitval en het vergroten van kansen voor jongeren op een goede positie in de maatschappij. De challenge 

biedt jongeren een platform waar zij hun ideeën, wensen en behoeften - als het gaat om hun toekomst - gehoor 

kunnen geven. Tijdens deze dag gaven de jongeren zelf vorm aan hun ambities. Zij werden daarbij ondersteund 

door jongerenwerkers, inspirerende werkvormen, workshops en sprekers. Hun ambities, wensen en behoeften 

werden gedurende de challenge omgezet naar concrete producten (film, rap e.a.). Deze producten zijn aan het 

eind van de dag gedeeld met professionals, betrokkenen die zich inzetten voor jeugd in Zwolle. Er is gekeken hoe 

er uitvoering kan worden gegeven aan de wensen en behoeften van de jongeren. De centrale vraagstelling 

gedurende de challenge was: Als het geluk van jongeren voorop staan, hoe kunnen we daar vanuit onderwijs en 

vanuit andere vormen van ondersteuning aan bijdragen? 

 

De Challenge Day heeft er voor gezorgd dat jongeren een eerste stap naar hun droom konden zetten. De 

geluiden over deze eerste dag zijn bijzonder positief, van zowel de jongeren als de jongerenwerkers en de 

organisatie. We zijn deze dag tot mooie opbrengsten gekomen:  

 

 Een jongen heeft zijn faalangst overwonnen door een mooi gesprek met een van de experts. Daarnaast kwam hij tot de 

conclusie dat hij de eigenaar is van zijn eigen geluk en wensen voor de toekomst. Hij wil zich niet meer laten leiden door 

wat anderen van hem verwachten.  

 Daarnaast is een meisje aan iemand van het Deltion College gelinkt omdat zij moet stoppen op haar eigen school door 

ziekte. Deltion College kan een geschikte opleiding en stage voor haar regelen zodat zij haar droom kan najagen.  

 Een meisje heeft de droom om vlogger te worden. Momenteel zit zij in de tweede ronde van ‘Xite zoekt vlogger’ en gaat zij 

binnenkort naar Amsterdam om dit verder te bespreken.  

 Een jonge rapper heeft een auditierap gemaakt en opgestuurd naar Mr. Polska zodat hij straks wellicht een samenwerking 

aan kan gaan.  

 Een groepje studenten van START (entree-opleiding van Deltion) heeft een plan bedacht hoe het onderwijs er uit zou 

moeten zien, zodat zij beter bediend kunnen worden. Dit werken zij op dit moment verder uit met hun groepsbegeleider en 

een expert.  

 

De werkwijze van challenge is uitgewerkt in een methodiekbeschrijving. Het kan ook voor andere doelgroepen 

worden ingezet. Tevens is het de bedoeling volgend jaar opnieuw een challenge te organiseren (april 2017). 

Inmiddels is een eerste overleg geweest. Ook Landstede en RMC Leerplicht sluiten aan bij de organisatie. Er is 

een werkgroep samengesteld die het programma en de dag uitwerken en organiseren. 

 

f.  WuiZ 

Ambulant jongerenwerkers hebben proactief contact gelegd met alleenstaande minderjarige asielzoekers die in 

Zwolle zijn komen wonen (onder begeleiding van Future Force en Timon). Ook zijn er bijeenkomsten 

georganiseerd voor jongeren van de internationale schakelklas. In september vond de Week van de Uitwisseling 
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plaats (WuiZ). In deze week waren er allerlei activiteiten in onze jongerencentra gericht op ontmoeting tussen 

bestaande bezoekers en 25 ‘nieuwe’ jongeren (o.a. amv’ers). 

 

g.  Radicalisering 

Travers Welzijn heeft in februari 2016 een speciale workshop Radicalisering in Zwolle georganiseerd als 

onderdeel van de eigen post-hbo-leergang Jeugd en Jongerenwerk. Politie, wijkmanagement, swt en onderwijs 

zijn hier bij uitgenodigd. De deskundige die de workshop gaf en de discussie nadien leidde, was Najib Tuzani. 

Hierna is er op wijkniveau afstemming en uitwisseling van informatie en visie geweest. Als vervolg hierop hebben 

onze wijkwerkers in september 2016 deelgenomen aan de verdiepende training die aangeboden is door de ROR 

(Rijksopleiding Radicalisering) op initiatief van Silvan Hijlkema, strategisch adviseur Veiligheid bij de gemeente 

Zwolle.  

 

h. Stedelijke inzet jongerenparticipatie  

Het jongerenwerk van Travers Welzijn heeft in 2016 met verschillende innovaties ingespeeld op de transformatie 

in het sociale domein. De participatiesamenleving vraagt naast een preventieve aanpak op risicofactoren om een 

gerichte aanpak op beschermende factoren die aan de positieve ontwikkeling van jongeren bijdragen. We willen 

dat jongeren kansen krijgen om een gewaardeerde bijdrage te leveren aan alle verbanden waar zij deel van 

uitmaken. Het democratisch besef van een brede groep jongeren neemt hierdoor toe. Jongeren worden 

gestimuleerd om eigen initiatief en verantwoordelijkheid te nemen. Hiermee worden zij voorbereid op hun rol in de 

participatiesamenleving. Kwetsbare jongeren krijgen meer invloed op hun wijk of stad en verbreden hun netwerk 

onder jongeren met een andere achtergrond. De vernieuwde competentiegerichte werkwijze van het 

jongerenwerk, waarbij jongeren op een autonome wijze kunnen participeren in de samenleving, staat zeer positief 

in de aandacht bij veel organisaties die met jongeren werken.  

Binnen het onderwijs werken we in diverse projecten samen met het Deltion College, Landstede, de Groene 

Welle, Talentstad en het Alfa College aan het bevorderen van jongerenparticipatie en het voorkomen van 

schooluitval. Vanuit de Jongerenraad Zwolle nemen we het initiatief voor ‘Onderwijs, meer dan leren’ uit het 

innovatietraject JZIB en zijn we betrokken bij de doorontwikkeling van THINK. Met Trias werken we samen in het 

project Jongeren Aan Zet om jongeren meer invloed te geven op hun hulpverleningstraject. Het project ‘Coach 

de coach’ dat in samenwerking met Sportservice Zwolle is ontwikkeld, koppelt sport aan jeugdhulp en bevordert 

de participatie van jongeren binnen het verenigingsleven. De ervaringen die zijn opgedaan vanuit het project 

5000&Co worden hierbij gebruikt. Vanuit de betrokkenheid van het jongerenwerk bij de uitwerking van de 

jongerenindex krijgen jongeren de mogelijkheid om te participeren in hun wijk. Het door het jongerenwerk 

ontwikkelde plan voor de oprichting van wijkjongerenteams draagt hier aan bij. In samenwerking met Hedon 

werken we in een ZET-team samen om de vrijetijdsmogelijkheden voor en door jongeren te verbeteren. Door de 

inzet van de Jongerenraad en de projectgroep ‘Samen sturen’ krijgen jongeren de kans om invloed uit te oefenen 

op het beleid in de stad. Door uitwisseling van expertise en contact tussen organisaties ontstaat innovatie. 

Travers Welzijn wil die innovatie samen met de partners in de stad vorm geven en zet daarvoor eigen competente 

werkers in. Hiervoor worden we op onderdelen extra gefinancierd en op andere onderdelen zetten we eigen 

middelen in.  

 

i.  Ambulant jongerenwerk 

 Ambulant jongerenwerk stadsdeel Oost  
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Bereik: 359 individuele jongeren  

Onze bevindingen van het afgelopen jaar zijn dat er weinig jongeren buiten hangen. Er zijn momenteel (begin 

2017) geen risico- of overlastgevende groepen die zich in de wijk ophouden. Wel zijn er meer individuele 

contacten. Dit komt o.a. door jongeren die worden aangemeld door het swt en waar lichte ondersteuning bij nodig 

is of een gedeelte van de zorg bij het jongerenwerk weggezet kan worden. Voorbeelden hiervan zijn: solliciteren, 

netwerk vergroten en/of sporten via het JSF.  

Er is in het jeugdhonk van de Indische Buurt veel ondersteuning geweest op diverse vlakken: competenties en 

vaardigheden vergroten, werk en scholing, ontmoeting en omgangsvormen.  

In overleg met de jongeren wordt er meer thematisch gewerkt. Voorbeelden hiervan zijn zelfvertrouwen/zelfbeeld 

vergroten door weerbaarheidstrainingen. Ook hebben de jongeren zelf feesten georganiseerd voor jongeren uit 

de buurt en vrienden van school. Hier zijn gemiddeld 25 meer jongeren op af gekomen.  

Het afgelopen jaar was er weinig animo van jongeren uit stadsdeel Oost om mee te doen aan de PEC Street 

League. Het team wat mee deed is inmiddels te oud en kan geen andere rol vervullen binnen dit project. 

Daarnaast sluit het concept te weinig aan bij kwetsbare jongeren uit bijvoorbeeld de Indische buurt. Knelpunten 

hierin zijn bijvoorbeeld: weinig structuur, geen aansluiting met andere teams en teveel regels waaraan gehouden 

moet worden. Het afgelopen jaar heeft er geen Club2Move plaats gevonden in de Indische Buurt. Er kwamen te 

weinig jongeren op af. Werk en stage zaten hier grotendeels achter, maar ook was er geen binding meer met 

deze activiteit. Een aantal jongeren die negatief opvallen - op straat en school - in Diezerpoort zijn goed 

benaderbaar, maar moeilijk aan te spreken op verandering van gedrag. Het contact tussen jongerenwerk en de 

jeugd is versterkt door aan te sluiten op de aanwezige voetbalcultuur; er is nu wekelijks contact met >10 jongeren 

in de puberleeftijd. Dit biedt perspectief om door te bouwen aan de relatie en het contact met hun 

ouders/verzorgers. 

 

 Ambulant jongerenwerk stadsdeel Zuid 

Bereik: 453 individuele jongeren, 151 individuele jongeren Koppelwerk 

Er is flink geïnvesteerd in contacten in de wijk. In 2016 zijn er via verschillende instanties, verenigingen, 

bewoners, winkeliers, wijkwerkers, swt, politie, scholen, etc. veel meer signalen binnen gekomen bij het 

jongerenwerk dan voorheen. Hierdoor zijn we efficiënter gaan samenwerken. Ambulant jongerenwerk vindt niet 

alleen plaats vanuit ReZet, maar ook vanuit De Pol waar de lijnen kort zijn met het swt. De inzet op individuele 

signalen maakt dat er minder preventieve inzet is gepleegd op de hanggroepen in de wijk. Voor het komend jaar 

heeft dit onze aandacht. Er hebben meer dan 100 interventies plaatsgevonden: huisbezoeken vanuit Koppelwerk 

en ambulant jongerenwerk, individuele trajecten, schorsingen en gesprekken, voorlichting of meedenken van 

jongeren of ouders in verschillende situaties, doorverwijzingen, verbinden van jongeren aan jongerencentra of 

elders, trajecten Make it!, preventieve gesprekken/activiteiten op zorgsignalen, verbinden van jongeren op talent, 

projecten op thema’s etc. Er zijn tien jongeren ondersteund in een individueel traject. Zij zijn met een specifieke 

vraag vanuit het Sociaal Wijk Team doorverwezen of worden ondersteund via een traject van Make it! 

 

 Ambulant jongerenwerk stadsdeel Noord 

Bereik: 675 individuele jongeren, ruim 200 interventies (waaronder mdo’s) 

 Jongeren worden in Noord zowel individueel als groepsgericht benaderd. Zo worden ook de interventies 

gedaan. Groepsgericht waar kan, individueel waar nodig. De inzet op de Antilliaanse jongeren is effectief 
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gebleken (zie ook de gemeentelijke evaluatie BANZ 9/1/2017 aan de gemeenteraad 2016). Wat we wel zien 

is dat groepen bestaande uit meerdere etniciteiten (multicultigroep) problemen veroorzaken. Antilliaanse 

jongeren sluiten zich bij hen aan. Het straathoekwerk richt zich ook op deze groepen, maar het winnen van 

vertrouwen en krijgen van ingangen is een langdurig proces.  

In de daaraan gekoppelde aanpak op de multicultigroepen zijn er door het jongerenwerk, straathoekwerk, 

buurtcoach en buurtsportcoach16+ soosavonden georganiseerd op de zaterdagavond en op vrijdagmiddag 

voor 12 t/m 15 jaar. Deze zorgen er voor dat de jongeren met elkaar en met jongerenwerkers in contact 

komen. Plus dat ze een ‘eigen’ plek hebben om te ontmoeten/chillen. Ook is er met een groep multiculti-

jongeren onderdak gevonden bij de Doe-het-zelfgarage.  

Op woensdagavond wordt hier - onder begeleiding - door een wisselende groep (kern ongeveer tien 

jongeren) aan brommers en scooters geklust. Dit voorkomt overlast en niet gewenst gedrag met betrekking 

tot gebruik van gestolen onderdelen of scooters. 

 Wat opvalt is dat in de Aalanden een steeds grotere groep jongeren problemen krijgt op meerdere 

leefgebieden. Jongeren scoren slecht op de jeugdmonitor in Aalanden. Op sommige plekken is er regelmatig 

overlast. Jongeren in de Aalanden zijn slecht in beeld. Op kleine groepen na vertonen zij zich weinig op 

straat. De problemen spelen daar ook vooral binnen het gezin of het zijn persoonlijke zaken. Samen met de 

structurele partners als swt, politie, maar ook met andere in de wijk actieve organisaties, wordt een passende 

aanpak ontwikkeld.  

 Plaza2Move (20 deelnemers) in noord is een project gericht op jongeren uit Holtenbroek die een ongezonde 

leefstijl hebben en jongeren die onvoldoende verbindingen hebben en alleen maar thuis zitten. Door middel 

van een gericht sportprogramma (Fitplaza) gaan we aan de slag met de ongezonde leefstijl en leggen we 

meer verbindingen tussen jongeren die daarvoor alleen thuis zaten. Ouders zijn meegenomen in de aanpak 

voor steun en stimulering. Het ambulant jongerenwerk van Travers is initiator en verantwoordelijk voor de 

gehele uitvoering, Fitplaza doet het uitvoerende sporttechnische deel. De aanpak was redelijk succesvol. De 

ramadan die midden door deze activiteit liep heeft wel voor wat wisselingen in de presentie gezorgd. Mede 

vanwege het faillissement van Fit Plaza is het vervolg hierop verplaatst naar Free2Move: het beweeg- en 

lifestylejongerencentrum in de Aalanden. Daar zullen deze jongeren en ook de volgende groep hun 

trainingen krijgen. 

 

 Ambulant jongerenwerk stadsdeel West 

Bereik: 425 jongeren, ruim 80 interventies waaronder tweewekelijks Koppelwerk, huisbezoeken, 

schooluitval, vuurwerkpreventie en mdo’s 

Het ambulant jongerenwerk (30 uur) in West is ondergebracht binnen het sociaal wijkteam West. Van daaruit 

vooral geïnvesteerd in (individuele) casuïstiek binnen het swt. Met extra tijdelijke inzet van de jongerenwerker uit 

Midden en een ondersteuning vanuit het startersfonds (werkstagiair voor onderzoek en analyse) is er vanaf 

september extra ingezet op overlastgevende jongeren (ongeveer 180 bij aanvang) in Stadshagen. Er is samen 

met politie een analyse gemaakt op deze groep. Dit heeft geresulteerd in het opschalen van de aanpak. Door de 

inzet van deze ‘aanpak overlastgevende groepen’ is de overlast gedaald en is het volume van de groep jongeren 

die aandacht vraagt teruggebracht naar zo’n 60 jongeren. 

Hierop worden met de werkgroep passende interventies gepleegd. Varieert van individuele gesprekken en 

huisbezoeken tot mdo’s op jongeren uit multiprobleemgezinnen. Effect is een substantiële vermindering van 
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overlast. In deze groep zitten ook de probleemjongeren uit Westenholte. In Westenholte zijn er nagenoeg geen 

overlastmeldingen van deze jongeren meer. 

Het ambulant jongerenwerk heeft geparticipeerd in de Brugactie (interviewen van ruim 300 jongeren over leefstijl, 

wensen en behoeften van jongeren uit Stadshagen) als onderdeel van de aanpak 5000&Co. 

Wat in West (maar ook in andere wijken) opvalt is de grote mobiliteit en de druk van sociale media (vierde of 

virtuele wereld), programma’s als Instagram, Facebook, WhatsApp en YouTube geven veel groepsdruk. Ook zijn 

het de plekken waar o.a. sexting zorgt voor veel ellende en verdriet. 

 

 Ambulant jongerenwerk stadsdeel Midden 

Bereik 150 waarvan het grootste deel in de binnenstad. 

Interventies 29, waaronder Koppelwerk tweewekelijks en tweemaal per week de hotspots langs, Challenge Day, 

We Can Young, vuurwerkpreventie en huisbezoeken (17). 

Het jongerenwerk dat voorheen werkzaam was in de Kamperpoort richt zich nu ook op geheel Midden. Waarbij 

de focus, nu nog, ligt op de (hotspots in en rond de ) binnenstad. Daar waar jongeren hangen en overlast ervaren 

wordt. In de Kamperpoort wordt er preventief geïnvesteerd op veilig opvoeden en opgroeien. Er wonen relatief 

veel kwetsbare jongeren met een rugzakje en/of jongeren uit het speciaal onderwijs. We zetten in op:  

weerbaarheid, ruimte voor eigen keuzes, niet alleen maar volgen, aanpakken pestgedrag, ondersteuning 

schoolcarrière en een klimaat waarbij je eigen kind (maar ook het kind van een ander) mag aanspreken op 

ongepast gedrag. Daar slagen wij steeds beter in. Ook hier constateren we de grote druk van en verkeerd gedrag 

op sociale media, drugsgebruik en grote mobiliteit van de jongeren. 

De jongeren uit de Kamperpoort vermengen zich ook steeds meer met groepen die de binnenstad bezoeken. Op 

een van die groepen is ook de groepsaanpak (in samenwerking met o.a. politie en gemeente ) ingezet vanwege 

de problemen die deze jongeren veroorzaken. 

 

De maatschappelijke effecten van het jongerenwerk waren in 2016 

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

in voor activiteiten in de wijk. 

 Gezonde leefstijl: jongeren stroomden in bij sport en andere gezonde levensstijlactiviteiten. 

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

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

jongeren is begeleid naar stage of werk. 

 Ondersteuning van kwetsbare mensen: een aantal jongeren is in samenwerking met het sociaal 

wijkteam doorverwezen naar passende begeleiding/hulpverlening.  

 Perspectief op sociale en maatschappelijke participatie voor jongeren is verbeterd. 

 

Ambulant jongerenwerk 2013 2014 2015 2016 

Oost 

Bereikte jongeren 283 240 330 359 

Vrijwilligers 63 45 34 35 

Individuele interventies  22 36 40 

West 

Bereikte jongeren 130 230 334 425 

14



 
 
 
 
 

 

 

Ambulant jongerenwerk 2013 2014 2015 2016 

Vrijwilligers 4  25 27 27 

Individuele interventies  18 22 24 

Midden 

Bereikte jongeren 28 30 34 150 

Vrijwilligers 20 15 14 32 

Individuele interventies  17 18 29 

Noord  

Bereikte jongeren 380 300 470 675 

Vrijwilligers 21 25 44 25 

Individuele interventies  19 25 38 

Zuid 

Bereikte jongeren 420 400 360 604 

Vrijwilligers 10 25 27 111 

Individuele interventies  27 51 >100 

 

j. Straathoekwerk Antilliaanse jongeren en andere jongeren met een multiculturele achtergrond 

Het straathoekwerk, onderdeel van het ambulant jongerenwerk, richtte zich voornamelijk op de Antilliaanse 

jongeren in Holtenbroek. Door de inzet van buurtcoaches bereiken zij ook veel jongeren uit andere culturen. De 

groepen mixen en Antilliaanse jongeren voeren niet meer de boventoon als het gaat om drugs, geweld en ander 

overlastgevend gedrag. De straathoekwerker is ook afgelopen jaar mede actief geweest op deze zogenaamde 

multicultigroep.  Daarnaast bereikte het straathoekwerk ook veel ouders en ouderen. De laatste twee vooral als 

ze ondersteuning vroegen met betrekking tot vragen over de kinderen, onderwijs, hulpverlening, politie of 

financiële zaken. Het straathoekwerk werkte nauw samen met politie, corporaties en gemeente. 

 

De maatschappelijke effecten van het straathoekwerk zijn 

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

Antilliaanse gemeenschap. 

 De zelfkant van de Antilliaanse gemeenschap maakte weer contact met de wijksamenleving. 

 Een groep Antilliaanse jongens/mannen heeft geholpen bij de organisatie van het wijkfeest, zowel bij de 

opbouw, afbouw als toezicht tijdens het feest. 

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

plek rond de dominotafels in het parkje.  

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

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

vrijwilligerswerk te doen etc. 

 Er werd minder zij/wij gedacht, ook samen kunnen zaken geregeld worden. 

 

Straathoekwerk Antilliaanse jongeren en andere jongeren met een multiculturele achtergrond 

 2013 2014 2015 2016 

Begeleide jongeren 200 110 400 450 

Huisbezoeken  60 40 35 

Interventies   121 90 
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2.2.2 Kinderwerk 

a. Kinderwerk stadsdeel Oost 

Er wordt weinig buiten gespeeld in de Diezerpoort. Het werken met de bakfiets heeft daarom een zichtbare 

meerwaarde. Kinderen spelen makkelijker en vaker met elkaar wanneer de bakfiets ingezet wordt. De 

kinderwerker anticipeert op pestklachten door op plekken te gaan staan waar klachten zijn over pestgedrag. 

Het Kinderplatform krijgt steeds meer vorm in Diezerpoort. Met basisscholen is veel overleg geweest om ze te 

betrekken bij de participatie van kinderen in hun eigen wijk. In 2016 is er een start gemaakt met de uitbreiding van 

kinder- en jongerenwerk specifiek voor meiden. We richten ons meer op het versterken van de weerbaarheid van 

meiden door o.a. de methodiek Young Girl in te zetten. Deze methode richt zich op meiden van 8-12 jaar. 

Hiernaast zijn we in 2016 gestart met twee stedelijke activiteiten: Removez (dans) en Art & Design (creatief) voor 

meiden van 13-16 jaar uit heel Zwolle, Deze activiteiten worden bekostigd vanuit het Buurtcultuurfonds. 

Sinds de zomervakantie is de groep in de Indische buurt opgesplitst in twee groepen (4-8 jaar en 9-12 jaar).  

Met de splitsing van de groep is er van het ‘moederen’ van de jonge kinderen door de oudere kinderen geen 

sprake meer. Ook is er meer rust in de groep en ruimte om te werken aan een persoonlijke relatie.  

 

b. Kinderwerk stadsdeel Midden 

Het kinderwerk in Midden vond in 2016 nog alleen plaats in de Kamperpoort en dat onder verantwoordelijkheid 

van het ambulant jongerenwerk (gecombineerde functie). De grootste opgave is het inzetten op een veilig 

opvoed- en opgroeiklimaat. De Kamperpoort kenmerkt zich door een ogenschijnlijk vrij opvoedklimaat. Maar er is 

onder bewoners van de zogenaamde community behoorlijk veel roddel en vrij weinig tolerantie (bijvoorbeeld op 

het aanspreken op gedrag van kinderen van een ander). Dit vertaalt zich door naar kinderen en jongeren. Pesten 

en grensopzoekend gedrag komt veel voor. Door individuele en groepsaanpak zet de kinderwerker in op 

voorkomen van dit gedrag. In samenwerking met jeugdagent op worden ouders ondersteund om dit gedrag te 

verminderen. Een groot deel van de doelgroep heeft een rugzakje of bezoekt speciaal onderwijs. Ook dit zie je 

terug in het gedrag op straat en in de club (jeugdsoos). Het kinderwerk zet in op talentontwikkeling en 

competentie vergroten, maar ook op gevolgen van ondoordacht gedrag. Bijvoorbeeld de effecten van pesten, 

maar ook de druk van en kwetsbaarheid van jezelf op sociale media. Ook hier speelt sexting en digitaal pesten 

een rol. Samen met de vrijwilligersclub STRIK worden thema-activiteiten en bijvoorbeeld Jeugdland 

georganiseerd. Kinderen worden hier uitgedaagd om hun vaardigheden in te zetten. Ook worden hier de eerste 

verbindingen gemaakt met de nieuwe bewoners, oud en jong, van de Kamperpoort. 

 

c. Kinderwerk stadsdeel Noord 

Er is in Noord veel geïnvesteerd op gedrag van kinderen en de rol van de ouders. Op school, door en in 

samenwerking met het onderwijs, in de openbare ruimte en binnen het gezinssysteem (samen met het swt). Er is 

regulier overleg (Vier Holtenbroek) waarin de basisscholen, kinderopvang, gemeente, swt en Travers Welzijn 

investeren en afspraken maken over gezamenlijke aanpakken. Met verschillende vrijwilligersgroepen wordt er 

uitvoering gegeven aan bijvoorbeeld de Kinderstraat, uitvoering Minibiebs, samen spelen in de openbare ruimte 

met het Bakfietsproject, in samenwerking met Taal en Gezin de Speel-o-theek (eenmaal per week).  

De Minibiebs zijn neergehangen in twee flats aan de Palestrinalaan, initiatief komt van het kinderplatform en 

wordt uitgevoerd met de gemeente en Kinderzwerfboeken. Minibiebs stimuleren het lezen, ook onder 

anderstaligen en bevordert onderling contact. 
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Met ouders wordt gekeken wat hun bijdrage kan zijn aan het verstevigen van een veilig speelklimaat en 

onderlinge verbindingen. Pesten en discriminatie is ook onder kinderen nog steeds een probleem. Ouders zijn 

daar vaak zelf debet aan, privé gemaakte standpunten en opmerkingen worden door kinderen naadloos opgepakt 

en zonder terughoudendheid gedeeld. Door ouders mee te nemen in de wereld van hun kinderen en in 

gezamenlijkheid activiteiten op te pakken, wordt het gedrag van zowel ouders als kinderen positief beïnvloed. 

Daarnaast wordt er behoorlijk ingezet op Politiekids met twee lichtingen per jaar. Dit betekent een grote inzet van 

het kinderwerk,  maar ook een enorm positief effect op zowel kinderen als ouders. Kinderen worden weerbaarder, 

krijgen inzicht op wat gedrag doet bij henzelf, maar ook het effect op anderen. Leren op een positieve wijze wat 

regels zijn, waarom die er zijn en hoe die nageleefd dienen te worden. Maar ook wat de consequenties zijn als dit 

niet gebeurd. Door ouders hierin te betrekken, krijg je een andere positievere houding naar politie en overheid. 

Het kinderwerk in Noord neemt ook dit jaar het overgrote deel van de School’s Cool trajecten voor haar rekening. 

Dit legt een behoorlijk beslag op het kinderwerk, maar de effecten zijn zodanig dat dit goed te verantwoorden is. 

Zie ook verslag School’s Cool. 

 

d. Kinderwerk stadsdeel Zuid 

Middels het op pad gaan met de bakfiets is er veel contact gelegd met kinderen en ouders uit de wijk. 

De inzet is geweest het samen spelen, delen van speelgoed en positieve omgang met elkaar tijdens het spelen. 

Er is een zwerfboekenstation gestart om lezen te bevorderen. We hebben de vragen rondom het pedagogisch 

buurtklimaat in beeld: In Geren zijn voornamelijk vragen rondom de verbinding tussen beide gebieden 

(koopwoningen en flats/rijtjeshuizen) en hondenpoep op het speelveld. In Gerenbroek speelt er veel in 

probleemgedrag van kinderen, burenruzies, pesterijen en eenzaamheid. Aan deze punten wordt gewerkt. 

Het kinderplatform loopt goed in Zuid. Er zijn maandelijks bijeenkomsten en kinderen nemen deel vanuit zeven 

basisscholen. Daarnaast heeft het kinderplatform een actieve rol gehad bij de week tegen de kindermishandeling. 

We hebben een promotieplan gemaakt voor www.kinderplatformzwolle.nl, een poster gemaakt en deze 

opgehangen in de wijk. En de kinderen hebben meegedaan aan een jeugdschouw met de gemeente. 

De kinderwerker heeft schoolpleinacties gehouden bij zes basisscholen. Kinderen hebben aangegeven dat ze de 

volgende activiteiten missen in Zuid: sport, bakken, experimenten, stoere buitendingen en houtbewerking. 

Aan wederom een succesvol Jeugdland hebben 530 kinderen meegedaan. 

Er zijn twee Sportspektakeldagen geweest; 167 kinderen hebben deelgenomen. 

De kinderwerker heeft activiteiten voor kinderen georganiseerd bij o.a. Burendag, 40-jarig bestaan Warenweide, 

fietsweek, stoere buitendag en meidenfeesten.  

De discoavond bestaat al jaren, maar werd de laatste jaren steeds meer een activiteit van ReZet en steeds 

minder van de initiatiefnemers. Vanuit Travers hebben we geïnvesteerd in het weer teruggeven van de activiteit 

aan de initiatiefnemers en de vrijwilligers. Er zijn vijf discoavonden georganiseerd voor zo’n 200 kinderen. 

 

e. Kinderwerk stadsdeel West  

West is het stadsdeel met de meeste kinderen, maar heeft ook met Stadshagen een nagenoeg nieuwe wijk welke 

zich nog steeds aan het vormen is. Er is veel te doen en dan vooral in de traditionele sportbeoefening. Maar 

kinderen willen meer. Daarnaast zijn er ook kinderen die niet op sport zitten. Met het kinderwerk proberen wij 

kinderen, hun vaardigheden en competenties, te stimuleren door mee te doen en ze onderling te verbinden op 

interesse. We werken met het jeugdwerk (8-14 jaar) vooral in de wijk Stadshagen. Met onze activiteiten die we 

samen met kinderen en ouders/vrijwilligers organiseren proberen wij onze opgave te realiseren. Mooie 

programma’s met ook ruimte voor kwetsbare kinderen en zo nodig, alleen of met het swt of wijkagent, 
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huisbezoeken. Als er zorgen over kinderen zijn wat betreft gedrag, stemmingswisselingen, teruggetrokken of 

vandalisme wordt een huisbezoek gebracht. In Stadshagen hebben we de volgende activiteiten uitgevoerd gericht 

op positieve gedragsbeïnvloeding en ontwikkelen van vaardigheden en competenties, onder andere: 

 Politiekids (26 deelnemers, 24 bijeenkomsten en ondersteuning van 30 ouders/15 vrijwilligers) 

 FakkelTeenZ (20 deelnemers, 18 bijeenkomsten, waaronder 6 optredend verbonden aan sociaal-

maatschappelijke initiatieven, 15 ouders/vrijwilligers) 

 NieuwZkidz (20 deelnemers, 5 reportages/items waaronder 1 over de Week van de Kindermishandeling 

in Zwolle, 7 gezamenlijke trainingsmomenten en daarnaast veel tijd in de wijk, 15 ouders/vrijwilligers) 

 Voetbalclinic Breecamp Oost (40 deelnemers 6 jeugdbegeleiders in samenwerking met PEC, AJ 

Soccerdreams en bewonerscommissie BO) 

Daarnaast is er samen met jongerencentrum Level Z uitvoering gegeven aan tieneractiviteiten op de 

woensdagmiddag, een Knalfuif gericht op vuurwerkpreventie, het Stadshagenfestival,  activiteiten speciaal voor 

jeugd (150 à 200 deelnemers) en het kerstdiner. Hierbij zijn er door het jeugdwerk 30 jongeren met hun ouders 

uitgenodigd die in armoede of geïsoleerd leven. 

 

De maatschappelijke effecten van het kinderwerk 

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

ouders gerealiseerd, geïntensiveerd en uitgebreid. 

 Sterke pedagogische civil society: in samenwerking met de sociale wijkteams werd er ingezet op een veilig 

opvoed- en opgroeiklimaat met accent op competentie- en talentontwikkeling. Ouders en de buurt werden zo 

veel mogelijk betrokken bij de activiteiten. Het doel is om tijdens deze activiteiten tot een dialoog te komen 

over opvoeden en opgroeien. 

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

ouders te ondersteunen op diverse levensgebieden. 

 Kansen werden benut; er werd veel ingezet op kinderparticipatie om ook zo de ontwikkeling van 

competenties bij kinderen te stimuleren.  

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

besteed aan gezonde voeding. 

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

spelen werden in 2016 steeds beter bereikt. Hierdoor namen zij ook steeds meer deel aan activiteiten. Ook 

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

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

 

Kinderwerk 2013 2014 2015 2016 

Oost: Diezerpoort 

Bereikte kinderen 195 180 170 183 

Vrijwilligers 40 60 47 *14 

Midden: Kamperpoort 

Bereikte kinderen 60 40 82 78 

Vrijwilligers 7 15 22 32 

Noord: Holtenbroek/Aalanden 
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Kinderwerk 2013 2014 2015 2016 

Bereikte kinderen 500 850 400 520 

Vrijwilligers 25 40 35 42 

Zuid 

Bereikte kinderen 900 750 930 **1.452 

Vrijwilligers 25 90 78 79 

West 

Bereikte kinderen    450 

Vrijwilligers    45 

* Er is in 2016 een terugloop geweest van het aantal vrijwilligers bij het kinderwerk in Diezerpoort. Dit heeft waarschijnlijk te 

maken met de start van opeenvolgend twee nieuwe kinderwerkers in drie jaar. Het opbouwen van een nieuw netwerk van 

vrijwilligers kost tijd. 

** De nieuwe kinderwerker in Zuid heeft veel activiteiten georganiseerd om in contact te komen met de kinderen in Zuid. Dit laat 

een forse toename zien van het aantal bereikte kinderen. 

 

 

2.2.3 Buurt- en opbouwwerk  

a. Buurt- en opbouwwerk Oost 

 Indische Buurt 

De aanpak van de afgelopen jaren heeft zijn vruchten afgeworpen. De wijk ziet er een stuk netter uit en bewoners 

maken veel meer gebruik van bijvoorbeeld de Rova. Middelen als de wijkschouw richten zich nu meer op sociale 

in plaats van fysieke aspecten. Zichtbaarheid en aanspreekbaar zijn uitgangspunten bij de wijkschouw.  

Het opbouwwerk heeft zich gericht op het ondersteunen van collectieve bewonersinitiatieven, maar ook op het 

ondersteunen van individuele vragen, het onderhouden van de openbare ruimte tot een luisterend oor en 

activering naar externe organisaties.  

De wijkvereniging is een zelfstandige organisatie, maar vraagt wel de nodige ondersteuning. De ondersteuning 

wordt gegeven aan het bestuur, maar ook bij activiteiten die in de wijk plaats vinden zoals jeugdland, Halloween 

of burendag.  

Tijdens de nationale sportweek is door Travers Welzijn een sportprogramma opgezet om bewoners uit de 

Indische Buurt kennis te laten maken met een divers sportaanbod (8 sporten) voor verschillende leeftijden. Als 

gevolg hiervan is er nu elke week Zumba in De Vlasakkers waar gemiddeld 12 vrouwen aan deel nemen. 

Daarnaast maken kinderen nu ook gebruik van de karatelessen van Advance Sport. Er hebben 56 kinderen, 

jongeren en volwassenen deelgenomen aan de sportweek. 

 Dieze-Oost, Dieze-West en Dieze-Centrum 

In Dieze-Centrum is er meer contact tussen bewoners onderling door de activiteiten van de bewonersgroep 

Dieze-Centrum. De bewoners die participeren in dit project vormen een zeer diverse groep (van ongeveer 15 

personen) en gaan samen voor het leefbaar (sociaal en fysiek) maken van hun omgeving. Inmiddels liggen de 

eerste plannen er en zijn er werkgroepen op thema opgericht.  

In Dieze-Oost is de rust redelijk teruggekeerd. Het Dieze Collectief krijgt door ondersteuning en fondswerving 

meer kans om te ontwikkelen. Er is samenwerking ontstaan tussen een aantal initiatieven, maar deze is nog 

broos. Wel zien we een goede samenwerking tussen het Dieze Collectief en Focus. Dit levert veel op voor de 

wijk. Initiatieven worden gezamenlijk opgepakt en er wordt gebruik gemaakt van elkaars faciliteiten en kennis. In 

2016 is er door middel van fondswerving geld binnen gehaald voor het project ‘Dieze Doet Het Zelf’.  
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Ten aanzien van Diezerpoort Leeft zijn meer mensen in contact gekomen met initiatieven en organisaties in de 

wijk en hebben ze een beter zicht op wat er is. Organisaties hebben productief samengewerkt en weten van 

elkaars bestaan. De intentie is om vaker samen te werken. Een tweede versie van Diezerpoort Leeft komt in 

2017. Er is een betere samenwerking met wijk - en buurtvereniging en bewonersinitiatieven. Deze voelen zich 

meer ondersteund. Travers Welzijn heeft een ‘voet aan de grond gekregen’ in Dieze-Centrum en hiermee ook 

een beter inzicht in dit gedeelte van Diezerpoort en haar problemen. 

 

b. Buurt- en opbouwwerk Zuid 

 Vanuit Travers maken we samen met het swt steeds vaker een bundeling van signalen uit Top. Travers 

welzijnswerkers pakken - in afstemming met het swt – deze collectieve signalen proactief op. Dit werpt zijn 

vruchten af, collega’s van het swt gaan steeds meer mee in de visie van Travers op het welzijnswerk. Door 

een collectief aanbod te creëren in de wijk voor vrouwen die zich op trede 1 of 2 bevinden, hebben we voor 

voorwaarden gezorgd om te kunnen starten met laagdrempelige participatie. De vrouwen worden steeds 

actiever en geven aan meer geluk te ervaren en meer sociale contacten te hebben gekregen. Uit deze groep 

zijn vier vrouwen geactiveerd die zich op trede 1 of 2 bevonden in juni 2016. Naar aanleiding van een 

collectief signaal dat een aantal wijkbewoonsters tussen de 40 en de 75 jaar last hebben van eenzaamheid, 

hebben we een nieuwe damesgroep opgestart in wijkcentrum De Pol.  

 Vanuit de individuele casuïstiek van het sociaal wijkteam en onze eigen interventies hebben we 110 

wijkbewoners geholpen bij welzijnsvragen.  

Een overzicht van de meest voorkomende vragen, van hoog naar laag: 

o eenzaamheid en vergroten van sociaal netwerk  

o taalproblematiek  

o klusvragen  

o participatievragen 

o vrijwilligerswerk 

o eenzaamheid  

o maatje gezocht  

 Om het voorliggende veld in Zuid te versterken is een medewerker van ZwolleDoet! een dag in de week 

werkzaam in De Pol om individuele welzijnsvragen vanuit het swt direct op pakken. Deze samenwerking is 

bijzonder goed bevallen. De aanvragen worden nu snel en efficiënt opgelost door ZwolleDoet!. Door nog 

dichter bij het swt te zitten, wordt er ook door swt-medewerkers sneller gebruik gemaakt van de kennis en 

kunde van ZwolleDoet! 

 Door de inzet van de bezoekvrouw hebben 15 vrouwen vrijwilligerswerk opgepakt. De bezoekvrouw heeft 

zes kinderen aangemeld bij het Zwemvangnet (gratis zwemles voor kinderen vanaf zeven jaar op 

Windesheim). Daarnaast heeft zij tien kinderen aangemeld bij Jeugdsportfonds en vier gezinnen aangemeld 

voor vakantie voor de minima, een aanbod van de gemeente.  

 Medewerkers van Travers Welzijn hebben samen met vrijwilligers een kerstdiner georganiseerd op eerste 

kerstdag voor 40 à 50 bewoners.  

Aantallen vrijwilligers Groepen 19 groepen/activiteiten 

Individueel 38 + 25 taalvrijwilligers: 63 totaal  

(plus grote groep actieve inwoners)  

Aantal bereikte bewoners Volwassenen Totaal 728 volwassenen 
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 678 buurtwerk waarvan 12 Taaloefenwerkplaats en 30 

deelnemers Taalcoaching en 100 individuele trajecten vanuit 

het swt 

 50 individuele caseload bezoekvrouw  

Jongeren Totaal 41 jongeren  

34 buurtwerk 

7 bezoekvrouw  

Kinderen Totaal 158 kinderen 

133 buurtwerk 

25 bezoekvrouw  

 

Maatschappelijke effecten in Zuid 

 Inwoners hebben elkaar leren kennen en hebben een sociaal netwerk opgebouwd. Ze hebben zich 

verbonden aan activiteiten en zijn uit een sociaal isolement gekomen. Ze hebben deelgenomen aan 

activiteiten en hebben vrijwilligerswerk opgepakt.  

 Inwoners hebben buurtsignalen opgepakt en omgezet tot acties/activiteiten. Hierbij hebben zij andere 

inwoners gemotiveerd mee te doen. Ze hebben samengewerkt met wijkwerkers van diverse instanties.  

 Inwoners hebben de krachten gebundeld en hebben buurtactiviteiten georganiseerd. Hierdoor hebben 

bewoners in de straat elkaar beter leren kennen en hebben met name de kinderen ervaren hoe leuk het 

is om samen met de kinderen uit je eigen straat te spelen. Dit is gunstig voor het speelklimaat in de 

straat/buurt.  

 De maatschappelijke betrokkenheid in Zwolle-Zuid van verenigingen, zorgpartners, zelfstandigen, 

bewonersorganisaties om samen te werken is gegroeid. Het is zichtbaar geworden dat er behoefte is 

om onderdeel te zijn van een participatienetwerk en dat het een wens is om krachten te bundelen. Dit 

werd goed zichtbaar bij de Meet & Greet over het wijkaanbod Zwolle-Zuid.  

 De samenwerking tussen de Stadkamer Zuid en Travers Welzijn is verstrekt. Er zijn goede contacten 

opgebouwd en er is een groot onderling vertrouwen en enthousiasme voor het verder uitbouwen van de 

samenwerking ten aanzien van taalaanbod en voor het samen ontwikkelen van activiteiten voor 

kinderen en jongeren en culturele activiteiten voor alle leeftijden.  

 De taalbeheersing van de inwoners is vergoot. Deelname aan een groep of samenwerken met een 

taalcoach heeft opgeleverd dat naast het verbeteren van de taal het zelfvertrouwen is toegenomen. Het 

sociaal netwerk is vergroot (er zijn waardevolle en duurzame contacten gelegd) en de integratie is 

toegenomen. Door samen te werken aan opdrachten van de inburgering met een taalcoach zijn 

deelnemers geslaagd voor onderdelen van het examen maar ook bijvoorbeeld het halen van een 

verkeersexamen.  

 Er zijn signalen rondom verwaarlozing van kinderen binnen een gezin opgepakt in samenwerking met 

het swt, de school en Veilig Thuis. 

 

c. Buurt- en opbouwwerk West 

Het opbouwwerk in West zet in op ondersteunen en verbeteren van sociale en maatschappelijke verbindingen. 

Het opbouwwerk trekt daarbij op met de bezoekvrouw en jeugdwerker (8-14 jaar). Daarbij wordt geanalyseerd en 

met partners uit het stadsdeelteam en het uitvoeringsteam overlegd waar de knelpunten of kansen zitten. De 
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afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in Breecamp-Oost met nu een actieve bewonerscommissie. De wijk heeft 

zelf verantwoordelijkheid genomen voor de leefomgeving. Nog wel kwetsbaar, maar ook krachtig en actief. 

Activiteiten die daarbij geholpen hebben zijn de Schoonmaakdag begin 2016, start Politiekids in Breecamp-Oost, 

bewonersbijeenkomsten (bijvoorbeeld: mooie dag met ook kinderen en jongeren, bewoners betrekken bij alles 

wat hun buurt en wijk aangaat middels eigen nieuwsbrief en sociale media). Ook zijn er sociale en 

maatschappelijke knelpunten opgepakt. Dat middels vele huisbezoeken en de opzet van participatietrajecten. 

Creëren van verbindingen tussen huidige en nieuwe bewoners en samenwerking tussen in de wijk actieve 

organisaties, scholen en verenigingen. Dit is belangrijk voor samenhang en ontwikkelkracht van deze nog 

groeiende buurt. Ook de overlastgevende groepen in de wijk, met name in en rond de Wade, zijn een speerpunt 

in het werken aan leefbaarheid en veiligheid. Het opbouwwerk intervenieert samen met jongerenwerk en politie 

op deze groepen. Dat vooral richting de bewoners en winkeliersvereniging. Preventieve inzet op vuurwerkoverlast 

door vooral het jongerenwerk en ondersteund door opbouwwerk, heeft er voor gezorgd dat de overlast voor en na 

de jaarwisseling marginaal was. Initiatieven van het opbouwwerk als ‘de wagen van Stadshagen’ worden steeds 

breder gedragen, er zijn nu 12 samenwerkingspartners en de wagen wordt met veel plezier door bewoners 

gebruikt. Ook armoede gaat West niet voorbij. De Weggeefwinkel is met 20 vrijwilligers gegroeid tot een niet meer 

weg te denken fenomeen in West en wordt helemaal door vrijwilligers gedraaid. Wekelijks (een dag per week 

open in het Cultuurhuis) komen er minimaal 60 mensen en worden er gemiddeld 100 artikelen ingebracht en 

opgehaald. Effect is niet alleen uitruil van spullen maar ook verbinding tussen mensen die meer of minder te 

besteden hebben. Daarnaast voor wijkwerkers een belangrijke bron van informatie en contact. De samenwerking 

met de wijkstichting Stadshagen Totaal verloopt goed. Het opbouwwerk is de aanjager voor verbinding en 

samenwerking met o.a. Stadshagenfestival, Wagen van Stadshagen het Verbindingshuis en verbinding met 

bewonerscommissie Breecamp-Oost en de wijkstichting. Zo is er gezorgd voor een goed fundament voor 

toekomstige samenwerking. In 2016 is er begonnen met een verkennend onderzoek in de wijk Schoonhorst, 

hiervoor zijn er huisbezoeken afgelegd bij bewoners van de zogenaamde L-straten en er zijn spelmiddagen 

georganiseerd met inzet van de Bakfiets. Dat heeft bevestigd dat er in deze buurt sprake is van weinig sociale 

binding, verrommeling en een onvoldoende pedagogisch buurtklimaat. Dit werd bevestigd in het latere buurt-voor-

buurtonderzoek. Schoonhorst wordt meegenomen in de opgaven voor 2017. In Frankenhuis is het opbouwwerk 

op verzoek van de wijkmanager aangeschoven in de werkgroep Cascadestraat. De problematiek is bekend, maar 

de oplossing niet. 

Het opbouwwerk gaat samen met de werkgroep inzetten op verbetering van de leefbaarheid en 

veiligheidsbeleving voor zowel de bewoners van de Cascadestraat als die van de bewoners die rond dit gebied 

wonen. Daarbij wordt ook geïnvesteerd in de relatie met de oud Frankenhuisbewoners. Verder is samen met de 

bezoekvrouw ingezet op bewoners in isolement. De opzet van taalcursussen, verbinding van bewoners met 

activiteiten in de wijk ten behoeve van dagbesteding of sociale verbindingen, trainingen budgetcursussen en 

verbinding van allochtone jongeren aan LevelZ. Dit o.a. voor huiswerkbegeleiding en taalondersteuning. 

 

d. Buurt- en opbouwwerk Midden 

Het opbouwwerk van Midden was in 2016 even als voorgaande jaren alleen in de Kamperpoort actief, de 

buurtwerker was voor 15 uur actief binnen het sociaal wijkteam (gericht op het stadsdeel) en 15 uur voor de 

Kamperpoort. Hierbij is ingezet op ondersteuning bestuur STRIK, inhoud planning en verantwoording, planning, 

programmering en openstelling wijkcentrum, ondersteuning gedeeld beheer (met bewoners/vrijwilligers), 

realiseren sterk bewonerskader voor de wijk (los van bewonersbedrijf), coachen redactie wijkkrant/website, 

werven vrijwilligers. Daarnaast trekker van het uitvoeringsteam, verhogen sociale binding en afname sociale 

22



 
 
 
 
 

 

 

overlast. In samenwerking met het nieuwe bewonersbedrijf werken aan een nieuw actief bewonerskader, 

bewoners activeren, taalgroep ondersteunen en een moestuin realiseren. Ook interventies (soms met het swt) op 

casuïstiek als overlast, gezinsproblematiek en persoonlijke vraagstukken op gebied van financiën, werk en 

relaties. Daarnaast ingezet op de transformatie van volkswijk naar stadswijk. Het buurtwerk heeft vooral ingezet 

op sociale en maatschappelijke activiteiten samen met Strik, realisatie taalgroepen, buurtfeest en andere grote 

bijeenkomsten, begeleiding wijkrestaurant (gedraaid door vrijwilligers). In de Pierik en De Enk initiatieven 

ondersteund van bewoners en individuele bewoners ondersteund in hun hulpvraag. De werkgroep Pierik richt zich 

op sociale verbinding van (geïsoleerde) bewoners van de Pierik. Er wordt samengewerkt met Speeltuin 

Assendorp, sportpark Marslanden en de Vogellanden. In 2017 zal het team zich iets minder op de Kamperpoort 

en meer op het gehele stadsdeel Midden richten. Dat is nodig en kan door een herverdeling van middelen 

waardoor er meer uren opbouwwerk en jongerenwerk naar stadsdeel Midden gaan. Dit zal ook de wijkgerichte 

samenwerking met het swt verbeteren. 

 

e. Buurt- en opbouwwerk Noord 

Het buurt- en opbouwwerk in Noord wordt deels uitgevoerd vanuit het sociaal wijkteam (36 uur). Dit heeft wel 

effect op de slagkracht, verbindingen, inzet op preventie en presentie in de wijk. De samenwerking met het swt is 

goed, maar zou nog beter kunnen. Gedeelde aansturing en verantwoordelijkheid op opgaven is hier mede debet 

aan. Door beide partijen wordt hier op een positieve en op kansen gerichte wijze geïnvesteerd. 

In Noord is duidelijk geworden dat de inzet op Holtenbroek III een positief effect heeft gehad (cameratoezicht en 

samenscholingsverbod is opgeheven). Zie ook de evaluatie van de aanpak en het buurt-voor-buurtonderzoek 

2016. Het woon- en leefklimaat, hoewel nog broos, ontwikkelt zich positief. Door de gekozen interventies is het 

veiligheidsgevoel enorm gestegen. Inzet blijft nodig om de ‘bronnen van verstoring’ in te blijven perken en 

goedwillende burgers te ondersteunen in het versterken van de sociale samenhang. Het vertrouwen in de 

wijkwerkers is groot en verbinding is gemaakt. Effecten komen naar voren in initiatieven die voorheen niet 

mogelijk waren als: Buxtehudestraat, Kinderstraat, Politiekids, openstelling op zaterdagavond voor jongeren 

(gemiddeld 80 jongeren), Doe-het-zelfgarage open gesteld voor risico jongeren uit Holtenbroek, WhatsApp-

buurtgroepen en initiatieven in de openbare ruimte. Daarnaast is er ingezet op leefbaarheid en veiligheid in 

Holtenbroek II, gebied Palestrinalaan vanuit de aanpak Samengaan. Hoewel daar mooie resultaten zijn geboekt 

(vele huisbezoeken, infoblad ‘In de lift’ voor alle bewoners Palestrinalaan, bewoners die zich inzetten voor 

schoonhouden van de openbare ruimte rond de flats, het fietsklemmen project, het starten van Minibiebs in de 

flats en individuele trajecten op gebied van sociaal en maatschappelijke participatie) is het effect te marginaal. 

Debet is o.a. de hoge mutatiegraad, de kwetsbaarheid van de bewoners (veel problematiek op alle leefgebieden) 

en de grote diversiteit op etniciteiten en cultuur. Voor 2017 zal de aanpak Holtenbroek III ook ingezet worden op 

Holtenbroek II (gebied Palestrinalaan). Het buurtwerk richt zich op de samenwerking met allochtone groepen en 

zelforganisaties (o.a. Somaliërs, Antillianen, Turken en Marokkanen). Hierin staat ontwikkeling en kennis van taal, 

digitale vaardigheden, financiën, werk en inkomen, ondersteuningsmogelijkheden en verbinding met swt, 

centraal. Ook op de nieuwe groepen (statushouders) Syriërs en Eritreeërs worden aanpakken ontwikkeld. Deze 

moeten er voor zorgen dat mensen niet verloren raken en dat zij snel integreren en zich welkom voelen. Dat 

naast toeleiding naar taaltrainingen en mogelijkheden om goed sociaal en maatschappelijk te integreren. Hierbij 

hebben ook onze bezoekvrouwen een belangrijke rol. 

Het opbouwwerk is vanuit Travers Welzijn regisseur en vormgever in de aanpakken. Bezoekvrouwen, buurtwerk 

en straatcoaches zijn daar direct bij verbonden. Het buurt en opbouwwerk is verbonden aan vele interventies, 

zowel individueel- als groepsgericht. Denk hierbij aan boven genoemde interventies huisbezoeken (110), 
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spreekuren (70), gerichte aanpakken met politie (waaronder Koppelwerk) gericht op preventie en repressie (vele), 

campagne Veilige Buurt (app), Politiekids en mdo's (24).  

Het buurt- en opbouwwerk Noord geeft, ondersteund door de bezoekvrouwen, uitvoering aan en is mede 

verantwoordelijk voor: organisatie themadagen, groepsscan jeugdgroepen, actualiseren methodiek Koppelwerk, 

operationeel veiligheidsoverleg PEC, ontwikkeling en projectleiderschap Politiekids, ondersteuning HNU 

(wijkvereniging), ontwikkeling Huis van Kansen, coördinatie en uitvoering van 75 participatietrajecten (35 nieuw 

en voortzetting van 40 bestaande), richting geven aan multiculti-aanpak, straatcoachoverleg, begeleiding 

bezoekvrouwen, taaloefenwerkplaatsen, moedergroepen, coördinatie en uitvoering taalcoaches, ontwikkelen 

aanpak op armoede en aanpak op pedagogisch buurtklimaat. 

 

Maatschappelijke effecten buurt- en opbouwwerk  

 Leefbare en veilige buurten en wijken. Werken in het leefgebied én met bewoners die overlast ervaren 

én met de bewoners die overlast veroorzaken. De buurt- en opbouwwerkers werken hierin samen met 

de sociale wijkteams, politie en corporaties. Bewoners zijn of worden weer gemotiveerd en ondersteund 

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

 Stijging van bewoners op participatieladder. Door onder andere begeleiding en ondersteuning op maat in 

participatietrajecten.  

 Kansen werden benut door initiatieven van bewoners te ondersteunen. Bijvoorbeeld: ontwikkeling 

verbindingshuis Stadshagen, verkeersgroep Ittersum, buurtrestaurant en gedeeld beheer in Indische 

buurt en Kamperpoort, Huis van Kansen en de HUD en het uiterwaardenproject Holtenbroek grote 

aantallen mensen die zich inzetten als vrijwilliger bij bijvoorbeeld taalcoaching, tuin- en groenprojecten, 

maatje in participatieprojecten of ontwikkeling sociaal netwerk en armoedewerkgroepen. 

 Bewoners ervaren weer de toegevoegde waarde en kracht van de eigen inzet en verantwoordelijkheid. 

 Door deelname van buurt- en opbouwwerk aan mdo's (multidisciplinaire overleggen) over individuele 

bewoners en complexe problemen zijn oplossingen in de directe omgeving en het voorliggende veld 

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

 Sterkere sociale samenhang in buurten en wijken. Door samen met bewoners activiteiten in de buurten 

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

 

Buurt- en opbouwwerk 2013 2014 2015 2016 

Oost 

Diezerpoort 

Bereikte bewoners 1.550 1.700 1.710 *1.002 

Vrijwilligers 225 170 179 151 

West 

Stadshagen 

Bereikte bewoners 100 400 530 675 

Vrijwilligers 8 14 150 175 

Midden 

Kamperpoort 

Bereikte bewoners 200 250 275 310 

Vrijwilligers 35 30 85 85 

Noord 
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Buurt- en opbouwwerk 2013 2014 2015 2016 

Holtenbroek 

Bereikte bewoners 300 290 1.100 1.260 

Vrijwilligers 50 45 50 98 

Zuid 

Bereikte bewoners 500 700 650 728 

Vrijwilligers 120 115 100 63 

* Terugloop van bereikte bewoners i.v.m. minder inzet in de Wipstrik en meer inzet op individuele trajecten en 

procesbegeleiding. Dit levert een minder groot bereik, maar wel een verdieping van de werkzaamheden op. 

 

f. Buurtbemiddeling 

Buurtbemiddeling is twintig jaar geleden ontstaan vanuit de visie dat inwoners van een stad of dorp elkaar 

behulpzaam kunnen zijn bij het oplossen van onderlinge conflicten. Dit heeft veel voordelen. Natuurlijk wordt 

escalatie voorkomen. Bovendien maakt het mensen zelfredzaam en ontwikkelen zij hun vermogen om conflicten 

op te lossen. Dit draagt bij aan leefbaarheid en veiligheid in wijken. Deze visie en uitgangspunten zijn nog steeds 

actueel. Buurtbemiddeling staat of valt dan ook met de inzet van goed getrainde vrijwilligers in de rol van 

onafhankelijke en onpartijdige bemiddelaars. De belangstelling voor dit vrijwilligerswerk blijkt nog steeds 

onverminderd groot en belangstellenden melden zich vanzelf. Na een kennismakingsfase waarin de geschiktheid 

wordt nagegaan, volgt een basistraining en na succesvol doorlopen van deze training gaan nieuwe bemiddelaars 

op pad, samen met een ervaren bemiddelaar. Via maandelijkse teambijeenkomsten en jaarlijkse 

verdiepingstrainingen ontwikkelen zij hun deskundigheid. 

In 2016 werd het team uitgebreid vanwege de groei van het aantal aanmeldingen:  9 nieuwe vrijwilligers 

versterkten het team en 4 buurtbemiddelaars stopten hun inzet. Eind december bestond het team van vrijwillige 

buurtbemiddelaars uit 13 mannen en 21 vrouwen. Zij hebben een heel diverse professionele achtergrond, van 

onderwijs, zorg, hulpverlening, kunst en overheid tot financieel, bouwkundig en organisatie-advies, HRM en 

advocatuur. Het totaal aantal aanmeldingen in 2016 was 130, het hoogste aantal in het 20-jarig bestaan van 

Buurtbemiddeling. 

 

 

Aantal klachten per soort: 

Zwolle-Zuid; 31 

Diezerpoort; 20 

Stadshagen; 19 

Holtenbroek; 
16 

Aalanden; 14 

Assendorp; 13 

Wipstrik; 6 

Westenholte; 4 

Binnenstad; 2 

Berkum; 2 

Veerallee; 1 

Kamperpoort; 1 

Onbekend; 1 
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Maatschappelijke effecten buurtbemiddeling 

 Leefbare en veilige buurten en wijken: doordat buren hun onenigheid bijleggen. 

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

 

Buurtbemiddeling 2013 2014 2015 2016 

Bereikte buren-situaties 111 125 116 130 

Vrijwillige buurtbemiddelaars 28 30 30 34 

 

g. Bezoekvrouwen 

De bezoekvrouwen begeleiden kwetsbare bewoners (met specifieke kennis over de ondersteuning van allochtone 

vrouwen) die ondersteuning kunnen gebruiken in de Nederlandse maatschappij. De problemen die de 

bezoekvrouwen in 2016 tegenkwamen waren vooral taalproblemen, lichamelijke, relationele en emotionele 

problemen. De bezochte – voornamelijk vrouwen – bewoners kwamen uit gezinnen waar, naast culturele en 

aanpassingsproblemen, in verhouding veel werkloosheid heerste en financiële problemen waren. Een groot 

aantal vrouwen verkeerde ook in een sociaal isolement. In veel buurten en wijken werden er bijeenkomsten voor 

deze groep georganiseerd, waar vrouwen elkaar ontmoetten, informatie uitwisselden en elkaar hielpen. Hierbij 

ging het om structurele en eenmalige bijeenkomsten waarbij ook het leren van de Nederlandse taal en normen 

waarden een plek had, maar ook het ontwikkelen van sociale netwerken en delen en leren van elkaar belangrijke 

pijlers waren. 

Bewoners zijn meegenomen naar de GGD, Gift City, de bijzondere bijstand, het sociaal wijkteam etc. Hierdoor 

hebben zij vragen over en problemen met financiën, toeslagen, werk en scholing, inburgering, opvoeding op 

kunnen pakken. Ook is er geïnvesteerd in activering en gezondheid door informatie te geven aan vrouwen over 

gezond eten maar ook ondersteuning te leveren bij het opzetten van sport en beweeg groepen voor allochtone 

vrouwen. Voor mannen is er in Noord een taal groep georganiseerd ook is er ondersteuning geleverd aan een 

initiatief van Dimence en provincie op een aanpak op omgaan met oorlogstrauma’s bij vluchtelingen. 

 

Maatschappelijke effecten bezoekvrouwen 

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

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

 Netwerken worden ontwikkeld en kennis en ervaringen gedeeld. 

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

eerder preventief en indien mogelijk collectief opgepakt. 

0
10
20
30
40
50
60

26



 
 
 
 
 

 

 

 

Bezoekvrouwen 2013 2014 2015 2016 

Oost  

Bereikte vrouwen/gezinnen 74 35 65 65 

West 

Bereikte vrouwen/gezinnen 38 64 52 63 

Midden 

Bereikte vrouwen/gezinnen 16 13 16 15 

Noord 

Bereikte vrouwen/gezinnen 163 131 145 204 

Zuid 

Bereikte vrouwen/gezinnen 51 60 75 82 

 

2.3 Jongerencentra 
De jongerencentra ReZet, Level Z en Free2Move bieden jongeren laagdrempelige mogelijkheden om activiteiten 

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

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

eigen ‘gezicht’.  

 

Maatschappelijke effecten jongerencentra 

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

samenleving. 

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

jongeren op positief gedrag. 

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

perspectief op sociale en maatschappelijke participatie vergroot. 

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

netwerk van de jongere. 

 

2.3.1 ReZet 

De dienstverlening en de verhuur aan maatschappelijke en culturele initiatieven is sterk gegroeid. ReZet is een 

laagdrempelig wijkcentrum geworden, waar veel partners en wijkbewoners zien wat het jongerenwerk en de 

participatie van jongeren inhoudt. Enkele voorbeelden: volksdansen, vrouwengroep, Bruisende Buren, trainingen 

Yosemite, vergadering swt Zuid, Doomijn disco’s, trainingen taalcoaches, meerdere coachingstrajecten taalteam, 

Kinderwijkplatform, werkbezoek van groep 8 van De Sluis, Buitenspeeldag, kerstdiner voor wijkbewoners. 

In samenwerking met het ambulant jongerenwerk en het sociaal wijkteam richten we ons iets minder op 

individuele ondersteuning van jongeren en leggen we het zwaartepunt bij groepswerk en talentontwikkeling.  

Activiteiten die we hebben gedaan in het kader van We Can Young en seksuele weerbaarheid hebben een groter 

bereik gehaald dan vooraf beoogd. Dat bereik zat vooral in het aantal preventieve contacten met jongeren, aantal 

nieuwe ‘changemakers’ en het aantal activiteiten. 

De deelname van jongeren bij preventieve en thema gebonden activiteiten is het afgelopen jaar terug gelopen. 

We hebben besloten het gebruik van thema’s en preventieve activiteiten anders in te gaan zetten. Na 

verschillende signalen en interventies op drankgebruik bij minderjarigen is bijvoorbeeld het preventieteam van 
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Tactus aangesloten bij een inloopavond om laagdrempelig contact te kunnen maken en informatie te kunnen 

geven. Verder zorgde de andere invulling van het openingsmoment op de maandagavond voor een flinke stijging 

van bezoekersaantallen. Dat maakt meer contacten, signalen, preventie, verbinding, talentontwikkeling en 

interventies mogelijk.  

We hebben het openingsmoment op de zondag ingeruild voor een openingsmoment op de donderdagavond. De 

zondag werd matig bezocht door jongeren. Deze wisseling levert ons veel meer bezoekers op. 

We hebben meidenavonden opgestart, maar deze hebben nog niet opgeleverd wat we ervan hadden verwacht. 

Een meidenfeest om de doelgroep te bereiken was echter wel succesvol met een hoge opkomst van meisjes en 

hun ouders. We gaan kijken naar een goede verdere invulling hiervan in 2017. 

In samenwerking met MEE, Talentstad en de Rabobank hebben we het project Smart met geld gerealiseerd. 

Jongerenwerk heeft met acht stagiairs/vrijwilligers ondersteuning gegeven aan 21 LVB-jongeren bij het in de 

praktijk omgaan met geld. Een voor beide kanten zeer leerzaam en succesvol project. 

 

Aantallen vrijwilligers Groepen  

Individueel 111 vrijwilligers (ReZet, Sportspektakeldag, Doomijn disco, 

Buitenspeeldag, inzet bakfiets Matenbuurt en Gerenlanden, ZAPP 

Doomijn disco, Smart met geld, Bruisende Buren, Jeugdland JW, 

ambulante activiteiten) 

Aantal bereikte bewoners Volwassenen 230 individuele volwassenen (projecten waar jongerenwerk 

organisator of bij betrokken was plus ambulant bereik, dit is zonder 

groepen die het jongerencentrum gebruiken) 

Jongeren ReZet: 

Totale bezoekersaantallen op reguliere openingsmomenten voor 

jongeren: 3.639  

Individuele jongeren: 225 

Ambulant jongerenwerk: 

453 individuele jongeren  

151 individuele jongeren Koppelwerk 

kinderen 320 individuele tieners/kinderen (zowel in ReZet als ambulant) 

 

Maatschappelijke effecten ReZet 

 Vermindering van overlast van een specifieke overlast gevende groep in wijkcentrum Zuid, de 

parkeergarage en in de ‘Matenbuurt’. 

 Imagoverbetering van het jongerencentrum door verbeterde uitstraling, openstelling en gastvrijheid. Er 

zijn veel mensen uit het netwerk en bewoners op een positieve manier in aanraking gekomen met het 

jongerencentrum en het jongerenwerk. Een verbeterd imago heeft ons bereik onder jongeren en ouders 

vergroot. 

 De groei qua bezoekersaantallen bij ReZet heeft meer contacten, signalen, preventie, verbinding, 

talentontwikkeling en interventies mogelijk gemaakt voor het jongerenwerk.  

 De veilige en open sfeer in het jongerencentrum zorgt ervoor dat jongeren zich kwetsbaar op durven 

stellen en een volgende stap in hun ontwikkeling kunnen zetten.  

Wijkagent vraagt jongerenwerk contact te zoeken met B. B. is autistisch, gameverslaafd, puber en heeft zeer 

agressieve uitbarstingen. Na B. te hebben verbonden aan het jongerenwerk, is hij vrijwilliger is geworden en heeft hij 

ondersteuning gekregen in de omgang met anderen. Door succeservaringen in het beheer, behoren zijn 
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gameverslaving en agressieve uitspattingen tot het verleden. Na een aantal maanden komt hij bij de jongerenwerker 

om ‘even te praten’. Na wat omzwervingen vertrouwt hij de jongerenwerker toe op mannen te vallen. B. is net 15 

geworden en deze bekentenis lucht zo op, dat hij nu de ruimte heeft om de volgende stap te gaan maken. 

 Na flink geïnvesteerd te hebben in contacten in de wijk, met behulp van het hele Travers team, komen er 

via verschillende instanties, verenigingen, bewoners, winkeliers, wijkwerker, swt, politie, scholen, etc. 

veel meer signalen binnen bij het jongerenwerk dan voorheen. Hierdoor kunnen we meer en beter 

samenwerken en informatie gestuurd werken. 

 

2.3.2 Level Z 

In Level Z zijn er initiatieven opgepakt om amv’ers te verbinden met jongeren uit Level Z. Dit in overleg met Timon 

(organisatie die deze jongeren in Stadshagen opvangt). Verder is er aangesloten bij de Brugactie; een onderzoek 

over de beleving van jongeren (350 jongeren) uit West. Wat vinden zij van hun wijk, wat vinden ze leuk en wat 

missen zij, wat boeit hen of juist niet. Doel is om de ervaringen, beelden, wensen van jongeren over hun wijk te 

kennen en vandaaruit met hen op hun wensen en ambities in te zetten en o.a. de binding met elkaar en de wijk te 

vergroten. 

Het jongerenwerk, waaronder Level Z, wil de betrokkenheid en participatiegraad van jongeren op hetgeen 

gebeurd in Stadshagen en Westenholte verbeteren. Eerdere signalen gaven aan dat, hoewel de wens er wel is, 

deze verbinding er onvoldoende is. Dit is aangepakt door nadrukkelijker jongeren te stimuleren en te informeren 

over de mogelijkheden en faciliteiten die Level Z biedt. Dit heeft geresulteerd in een breder bereik maar ook 

vernieuwing van de groepen die naar het jongerencentrum komen. Daarnaast ondersteunt Level Z jongeren die 

het lastig hebben of uitvallen op school. Dat middels o.a. Make It-trajecten en het faciliteren van een rustige 

huiswerkruimte. Level Z kent een grote groep jongeren die een rugzakje hebben vanwege individuele beperking 

(psychische stoornis) of problemen hebben binnen het gezinssysteem. Hierbij vorm het jongerencentrum een 

veilige plek. Level Z zoekt ook nadrukkelijk de verbinding met de wijk. Onder andere door het inzetten van de 

Verbindingskamer. Hier kunnen wijkinitiatieven zich ontwikkelen en ontmoetingen plaatsvinden. Voorbeelden 

hiervan zijn samenwerking met de Zwolse Mediafabriek, vrouwengroepen via bezoekvrouw, 

vuurwerkpreventiebijeenkomst en het kerstdiner dat in Leve lZ voor kwetsbare en of geïsoleerd levende 

bewoners is georganiseerd 

 

Maatschappelijke effecten Level Z 

Jongeren ontwikkelen diverse (sociaal-maatschappelijke) competenties. 

 Jongeren worden zich bewust van hun eigen gedrag krijgen zicht op ervaring in het nemen van 

verantwoordelijkheid. 

 Jongeren en volwassenen leren samenwerken en rekening houden met elkaar. 

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

 De samenwerking met het swt begint vorm te krijgen, waardoor er voor alle partijen meer ingangen/ 

verbindingen ontstaan. 

 Level Z wordt ook voor de wijk een plek waar initiatieven vorm kunnen krijgen 

 De wijk wordt een plek waar jongeren vanuit het jongerencentrum(veilig) hun inbreng/bijdrage aan de 

samenleving kunnen vormgeven. 
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2.3.3 Free2Move (F2M) 

In Free2Move komen meer jongeren met individuele vragen die zich niet of onvoldoende kunnen aansluiten bij 

het reguliere aanbod. Dat zowel bij jongerencentra als sportscholen. Men zoekt een omgeving waarin men binnen 

een bepaalde structuur vrijgelaten wordt. Dat geeft deze jongeren de mogelijkheid om te ontdekken wat ze 

kunnen en wie ze zijn zonder daar op ver- of beoordeeld te worden. Wel geeft de structuur richting voor wat wel 

en niet kan, dus veiligheid. Jongeren krijgen persoonlijke coaching en begeleiding gericht op fysieke fitheid en 

lichaamsbewustzijn, vanuit achterliggende doelen op gebied van sociaal-emotionele ondersteuning via een 

agogische werkwijze. Samen met de opleiding psychomotorische therapie wordt onderzocht naar de 

wetenschappelijke onderbouwing van dit effect. Door dat men vanuit de structuur, die gedragen wordt door 

cultuurdragers/rolmodellen, al snel meedoet in het groepsgebeuren, worden er ook vaardigheden opgedaan en 

een sociaal netwerk ontwikkeld. Daarnaast geven jongerenwerkers uit de wijk uitvoering aan tiener- en 

meidenwerk in F2M. Vooral op jongeren Aalanden-Zuid en –Midden. Ook verzorgt F2M een deel van het 

programma van Politiekids dat gericht is op weerbaarheid. 

 

Jongerencentra 2013 2014 2015 2016 

ReZet 

Bereikte jongeren 250 700 800 656 

Vrijwilligers 30 31 29 111 

Individuele interventies/trajecten  51 40 100 

Werkervaringsplaatsen   11 10 2 

Level Z 

Bereikte jongeren 890 750 800 920 

Deelnemers 600 550 568 625 

Vrijwilligers/participanten 233 200 178 200 

Individuele interventies/trajecten  40 54 65 

Free2Move 

Bereikte jongeren 150 200 700 *400 

Deelnemers    300 

Vrijwilligers/cultuurdragers 30 30 40 35 

Individuele interventies/trajecten 

(voorkomen schooluitval) 

 3 9 200 

Stage doelgroepers    12 

* Beperking in deelnemers wordt o.a. veroorzaakt door complexiteit in gedrag en aandacht die gegeven wordt aan deelnemers. 

 

2.4 Preventienetwerken Jeugd en Gezin 

 

2.4.1 Preventienetwerk Zuid 

De activiteiten van de Family Factory zijn georganiseerd omdat er signalen zijn dat ouders opvoedingsvragen 

hebben, maar niet of weinig deelnemen aan voorlichtingsbijeenkomsten, workshops, etc. Door activiteiten te 

organiseren waar ouders samen met kinderen aan deel kunnen nemen, denken we laagdrempelige toegang tot 

ondersteuning te kunnen bieden. Ouders kunnen ervaringen uitwisselen. Er zijn voor de zomer vier activiteiten 

gepland, deze zijn georganiseerd. Na de zomer is er (in de Week van de Opvoeding) een activiteit georganiseerd 

(bootcamp), wegens gebrek aan aanmeldingen is deze niet doorgegaan. In 2017 wordt er, gezamenlijk met 

ouders, gekeken op welke manier Family Factory verder ingezet wordt.  
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In de week van de opvoeding zijn activiteiten georganiseerd in samenwerking tussen welzijnswerkers van Travers 

Welzijn en het sociaal wijkteam. Het thema was ‘contact’.  

 

Lezing Puberbrein 

Opvoedwinkel 

Activiteit sexting ReZet 

Deelnemers: 90 

Deelnemers: 75 

Deelnemers: 18 

Aantal  

 

Family Factory: 4 activiteiten 

Week van de opvoeding: 5 activiteiten 

 

2.4.2 Preventienetwerk Oost 

In Oost richten de medewerkers zich op het pedagogisch buurtklimaat middels de inzet van de bakfiets, 

moedergroep, speel-o-theek en de start van de Family Factory. Er wordt ingezet op opvoedingsondersteuning, 

nauwe samenwerking met het team Taal & Gezin, aanpak van pestgedrag op straat etc. Rond de zomer is er een  

gezamenlijke aanpak georganiseerd met betrekking tot een overlastgevende groep jongens rond de 12 jaar. 

Koppelwerk, kinder- en jongerenwerk, de Springplank en Sportservice Zwolle zetten hier gezamenlijk op in. Er 

zijn huisbezoeken afgelegd en er zijn extra buiten activiteiten georganiseerd om een veilig ‘begeleid’ speelklimaat 

te stimuleren en de kinderen de kans te geven om op straat hun sociale contacten uit te breiden. 

 

2.4.3 Preventienetwerk West 

De werkzaamheden betreffende het preventienetwerk West is meegegaan in de inzet vanuit het sociaal wijkteam. 

Veel van deze inzet is opgegaan aan individuele casuïstiek en andere reguliere swt-taken. De medewerker zat 

voor 100% in het swt en werd/wordt ook door de betreffende teamleider aangestuurd. 

In de tweede helft 2016 is na overleg wel meer ingezet op preventie op hinderlijk en overlastgevend gedrag en 

veilig opgroeien. Maar dat gaat op (behoudens een effectieve preventieve inzet op vuurwerk overlast) collectieve 

basis niet op opvoeden. 

  

2.4.4 Preventienetwerk Noord 

In Noord is vanuit de gezamenlijke aanpak ingezet op een gezamenlijk plan van aanpak pedagogisch 

buurtklimaat en op omgaan met armoede en voorkoming van sociale uitsluiting. Daarnaast is er samenwerking 

gevonden met het team Taal en Gezin. Ook is de effectieve samenwerking met bezoekvrouwen gericht op 

allochtone moeders voortgezet. Met het pedagogisch buurt klimaat wordt er ingezet op: 

 vergroten van opvoedvaardigheden opvoeders; 

 ontwikkelen van steunnetwerk voor opvoeders en gezinnen; 

 verbinden van krachtige bewoners aan kwetsbare bewoners; 

 stimuleren eigen kracht opvoeders en gezinnen; 

 stimuleren van gezonde leefstijl; 

 verbeteren van het buitenspeelklimaat. 

Een scala een interventies en activiteiten zijn hier op ingezet. Deze hebben in gezamenlijkheid een positief 

effect gerealiseerd (zie o.a. buurtklimaat Holtenbroek III). Bijvoorbeeld Politiekids, onderzoek Vreedzame 

School (samenwerking met onderwijs), kinderstraat, zakgeldproject, kinderraad, regiegroep brede scholen, 

stimuleren van bewonersinitiatieven voor kinderen in de wijk. Voor Holtenbroek II, met name omgeving 

Palestrinalaan, zijn de effecten minder gunstig en lopen de interventies trager. Het hoge percentage 
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allochtonen, mensen/gezinnen met multiproblematiek en de hoge mutatiegraad in de straat (ongeveer 14 per 

maand) maken het lastig. Er wordt nagedacht over een andere intensievere aanpak i.s.m. partners. De 

aanpak op armoede is een heel andere. Armoede kunnen wij op zich niet voorkomen/herstellen. Wel kunnen 

wij mensen stimuleren en ondersteunen om samen het leven in armoede zo goed mogelijk aan te gaan. 

Daarbij is sociale uitsluiting als gevolg van armoede een belangrijk aandachtspunt. Het swt heeft een 

werkgroep armoede opgericht om het beleid en aanpak vanuit swt rond armoede te bekijken 

Er zijn netwerken ontstaan uit bewoners met gelijksoortige vragen en problemen. Gestimuleerd wordt om in 

gezamenlijkheid oplossingen te bedenken vanuit de gezamenlijke kracht. Ook wordt ingezet op het 

wegnemen van schaamte rond dit onderwerp. Door het wegnemen van schaamte maken mensen sneller 

contact en worden er eerder sterke en creatieve verbindingen en oplossingen gevonden. Zie weggeef- en 

ruilbijeenkomsten voor kleding en speelgoed. Informatie-uitwisselingen over hoe je de kosten kunt beheersen 

door inzicht middels budgetgroepen. Samen koken in de wereldkeuken. En creëren van verbindingen en 

erkenning (je doet er toe) door bijvoorbeeld Week van de Eenzaamheid, kerstdiner, uitdelen 

voedselpakketten (bij verborgen armoede) en maken van verbinding met de voedselbank. Daarnaast worden 

mensen verbonden met initiatieven als bruggenbouwers, allochtonen aan zelforganisaties en krachtige 

bewoners in de wijk.  

Het effect is dat mensen in armoede zich niet isoleren maar naar voren komen, zich durven te laten zien en 

krachtig worden. Dat vergroot hun leef plezier en eigenwaarde maar ook in sommige gevallen hun 

perspectief. 

 

Maatschappelijk effect Preventienetwerken Jeugd en Gezin 

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

 

2.5 Kinderopvang Plus 

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

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

uitbreiden van de vaardigheden van pedagogisch medewerkers. De ambulant begeleiders hebben elke twee 

weken overleg met een gedragswetenschapper (van Trias) om het ontwikkelingsverloop van het kind, zowel op 

het kinderdagverblijf als thuis, te evalueren. Ook worden observaties en het plan van aanpak besproken. De 

gedragswetenschapper ondersteunt de ambulant begeleiders in hun werk door haar adviserende rol m.b.t. in te 

zetten interventies en eventueel meer passende ondersteuningsvormen wanneer een proces stagneert. 

 

Ouders geven aan dat Kinderopvang Plus goed aansluit bij hun behoefte, dat de vaardigheden van de ambulant 

begeleiders goed tot heel goed worden gewaardeerd, het rapportcijfer dat ouders geven is gemiddeld een 8. 

Ouders geven verder aan: 

 Dat ze duidelijke adviezen hebben gekregen. 

 Dat de begeleiding aan hun kind op een fijn speelse manier werd geboden. 

 Dat alles in goed overleg ging. 

 “Dat mijn zoontje en ik elkaar nu beter begrijpen”. 

De pedagogisch medewerkers geven aan: 

 Dat ze spelmateriaal te leen hebben gehad en tips hebben gekregen hierover, wat erg fijn was. 
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 Dat er een goede communicatie tussen de drie partijen was: ouders, locatie en Kinderopvang Plus. 

 Dat er echt werd meegedacht met de pedagogisch medewerkers. 

 “Zelf ben ik me hierdoor meer bewust geworden van de begeleiding die ik geef”. 

 

Maatschappelijk effect Kinderopvang Plus 

 Kansen worden benut: kinderen krijgen een betere opvoeding en ontwikkelingskansen met ondersteuning 

van Kinderopvang Plus. 

 

Kinderopvang Plus 2013 2014 2015 2016 

Aantal begeleidingen van kinderen, hun 

ouders en pedagogisch medewerkers 

61 66 47 56  

(op 24 locaties) 

De prestatieafspraak is 42 kinderen/trajecten op jaarbasis. 

 

2.6 Vve Taal & Gezin 

Medewerkers van het team Taal & Gezin bieden in samenwerking met de peuterspeelzalen en basisscholen de 

groepsprogramma’s Vve Thuis Peuters en Vve Thuis Kleuters aan.  

Ook bieden de vve-medewerkers ‘stap’-programma’s aan:  

 Instapje, voor 1-2 jarigen, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de interactie tussen ouder, meestal 

de moeder en kind. 

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

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

 Opstap, voor 4-6 jarigen, dat gericht is op het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen, het bevorderen 

van een actieve leerhouding en het bevorderen van de ouder-kindinteractie.  

 

Sinds september 2015 is het team wijkgericht gaan werken. We houden hierbij de stadsdelen aan waarmee de 

sociale wijkteams werken. We werken met vijf stadsdelen en zes contactmedewerkers. De contactmedewerkers 

begeven zich nu meer in de wijk, sluiten meer aan bij de wijkteams van Travers Welzijn en hebben kortere lijnen 

met samenwerkingspartners in de wijk. Dit maakt dat ons werk meer zichtbaar is en dat we beter aansluiten bij 

onze doelgroep. 

Deze werkwijze heeft in 2016 geresulteerd in een stijging van het aantal aanmeldingen voor een individueel Stap- 

programma van 15%. Het aantal Stap-programma’s dat is uitgevoerd is gestegen met 9%. Dit betekent dat meer 

gezinnen een intensief programma hebben gevolgd waarbij er wekelijks contact is.  

Het totale aanbod van programma’s is echter hetzelfde als vorig jaar. Dit heeft te maken met het feit dat er dit 

schooljaar maar 1 school deelneemt aan Vve Thuis Kleuters. Er werken relatief weinig scholen met een vve-

programma, een vereiste om samen Vve Thuis uit te voeren. Daarnaast had 1 basisschool te maken met een 

lagere instroom van kinderen. En voor een andere school was het niet haalbaar om een leerkracht vrij te 

roosteren om de bijeenkomsten te kunnen bieden. 

Kinderen groeien op in een mediarijk tijdperk. Een kind leert veel van digitale prentenboeken en goede 

educatieve games. Kinderen met laagopgeleide ouders gebruiken wel veel media, maar komen echter nauwelijks 

in contact met geanimeerde prentenboeken en educatieve games. Om deze groeiende digitale kloof te dichten is 
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Bereslim door het NJI toegevoegd aan Opstapje, Opstap en Vve Thuis. Bereslim bestaat uit: Bereslimme Boeken, 

Samenslim en Letters in Beweging. 

Maatschappelijk effect Vve Taal & Gezin 

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

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

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

delen en opvoedtips te krijgen. 

 

VVE Taal & gezin 2013 2014 2015 2016 

Uitgevoerde programma’s  79 208 VVE Thuis: 156 

Stap-programma’s: 102 

VVE Thuis: 143 

Stap-programma’s: 124 

Bereikte gezinnen 76 185 258 267 

Vrijwilligers 4 7 5 6 

 

2.7 Ondersteuning en begeleiding van raden  

 

2.7.1 Bureau Toegankelijk Zwolle 

De stichting Toegankelijk Zwolle zou de opvolger worden van de ZGR (Zwolse Gehandicaptenraad). Eind 2016 is 

besloten om niet verder te investeren op de stichtingsvorm:  er waren namelijk genoeg mensen die zich op het 

onderwerp toegankelijkheid wilden inzetten, maar onvoldoende die daarvoor in een bestuur wilden gaan zitten. 

Nu was een stichting realiseren geen doel op zich, zodat met het vorige (afgetreden) bestuur ZGR en de huidige 

deelnemers is besloten om er Bureau Toegankelijkheid van te maken. Deze stichting opereert onder de vleugels 

van Travers Welzijn en dat op basis van zelfstandigheid en eigenheid van beleid en bestuur. 

Het BTZ (Bureau Toegankelijk Zwolle) richt zich op een optimale toegankelijkheid voor alle Zwolse burgers. De 

basis is Agenda 22 (de zogenaamde inclusie-agenda) welke door de Tweede Kamer en ook door het Zwolse 

college is aangenomen en wordt vorm gegeven in beleid. Het BTZ is in Zwolle aanjager van dit beleid en is 

gevraagd en gefaciliteerd om inhoudelijk mee te denken en vorm te geven aan het Zwolse, op Agenda 22 

gebaseerde inclusiebeleid. Er blijft hierbij aandacht voor mensen met een beperking en chronisch zieken, maar 

ook andere vormen van (on)toegankelijkheid van de Zwolse burger op welke vorm ook. De beleidssecretaris geeft 

voor de BTZ vorm en richting aan de inzet en vertegenwoordigd de BTZ naar de gemeente in het vorm geven van 

beleid. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor de acquisitie van leden van het BTZ de inhoudelijke ondersteuning 

en bewaken van de richting en ondersteunt zij de verschillende werkgroepen op inhoud en organisatie. 

 

Maatschappelijk effect Bureau Toegankelijk Zwolle 

 Er is een gedragen Zwols beleid over inclusie. 

 Het BTZ geeft mede inhoud en vorm aan dit beleid en zorgt voor normalisatie en inclusie van mensen met 

een beperking zodat zij zonder beperking als gevolg van een beperking kunnen deelnemen aan de 

samenleving.  
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2.7.2 Jongerenraad 

De Jongerenraad wordt ondersteund door een beleidssecretaris/coach vanuit Travers Welzijn. De Jongerenraad 

Zwolle (JRZ) geeft jongeren invloed het gemeentelijke jeugdbeleid. Dit o.a. door gemeentelijke afdelingen en 

instellingen in Zwolle te adviseren over de manier waarop zij jongeren bij de realisatie en de uitvoering van hun 

beleid kunnen laten participeren. De Jongerenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van 

burgemeester en wethouders.   

Aantal interventies:  170 

Vergaderingen/overleggen:   80 

Themabijeenkomsten/congressen:   39 

Afstemmingsbijeenkomsten:   14 

Adviesgesprekken:    26 

Bijdrage aan onderzoek:      3 

Bijdrage aan innovatie trajecten:     8 

 

Maatschappelijk effect Jongerenraad 

 Beleid en uitvoering worden beter op jongeren afgestemd. 

 Jongeren raken meer bij de samenleving betrokken. 

 Jongeren leren sociaal maatschappelijke competenties. 

 Jongeren ontwikkelen democratisch besef. 

 Jongeren ontdekken hun mogelijkheden op politieke invloed en het geven van richting. 

 

2.8 Wijkaccommodaties 

 

2.8.1 Wijkcentra 

a. Wijkcentrum Holtenbroek 

Openingsuren voor wijkcentrum Holtenbroek ca. 3.750 

Bezoekersaantallen voor zaalhuur in- en extern ca. 63.200 

Bezoekersaantallen die gebruikmaken van de inloop en ontvangstruimte ca. 19.100 

Gebruik kantoorruimten(overleg/gespreksruimten) met vaste medewerkers en bezoekers ca. 11.900 

Peuterspeelzaal ca. 1.890 

Totaal aantal bezoekers 2016 in wijkcentrum Holtenbroek ca. 96.090 

 

 Door de aanwezigheid van het swt/formulierenbrigade komen er ook steeds meer bewoners naar 

het wijkcentrum. Dit heeft een positieve invloed op de sfeer en het gebruik. Ook heeft dit een gunstig 

effect op de baromzet. Door de structurele (tweemaal per week) inloop van de cliënten van de 

formulierenbrigade is er wat minder ruimte voor reguliere verhuur. Om het wijkcentrum zijn functie 

voor bewoners te laten behouden wordt er goed gekeken naar de verhouding professional-bewoner 

binnen het gebouw. Daarnaast legt de aanwezigheid van zowel swt als formulierenbrigade een 

behoorlijke claim op het beheer. Dat zowel door reguliere opvang en doorverwijzing, maar zeker 

door opvang van gefrustreerde en of wanhopige mensen die hun verhaal halen bij het beheer. Zij 

fungeren toch als eerste opvang. 
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 Het team beheer bestaat uit drie professionals, ondersteund door zes vrijwilligers/participatie en 

twee stagiairs. 

 Daarnaast is de receptie bijna alle dagdelen bemenst door vrijwilligers. Het aantal 

openingsmomenten is iets gestegen ten opzichte van 2015. 

 

b. Wijkcentrum Eigen Huis 

Openingsuren voor wijkcentrum Eigen Huis ca. 2.400 

Bezoekersaantallen voor zaalhuur in- en extern ca. 5.400 

Bezoekersaantallen die gebruikmaken van de inloop en ontvangstruimte ca. 2.750 

Gebruik kantoorruimten(overleg/gespreksruimten) met vaste medewerkers en bezoekers ca.2.000 

Peuterspeelzaal ca.1.600 

Totaal aantal bezoekers t/m juni 2016 in wijkcentrum Eigen Huis ca. 11.750 

 

 De openingsuren voor 2016 zijn nagenoeg gelijk aan 2015. Dat geldt ook voor de 

bezoekersaantallen. 

 Het Eigen Huis wordt tijdens de open inloop, de koffieochtenden, het restaurant en de wekelijkse 

bingo goed bezocht door wijkbewoners. Gebruik door swt is teruggebracht naar een dagdeel per 

week.  

 Er zijn negen bewoners actief in het gedeeld beheer. Zij geven samen met de professional 

uitvoering aan het gedeeld eigen beheer. Met de Kamperpoorterij (bewonersbedrijf) zijn we in 

overleg hoe zij mede uitvoering kunnen geven aan doorontwikkeling eigenbeheer door de wijk. 

 

c. Wijkcentrum Vlasakkers  

Openingsuren voor wijkcentrum Vlasakker ca. 2.200 

Bezoekersaantallen voor zaalhuur in- en extern ca. 4.000 

Bezoekersaantallen die gebruikmaken van de inloop en ontvangstruimte ca. 1.800 

Peuterspeelzaal 1.600 

Totaal bezoekers t/m juni 2016 in Wijkcentrum Vlasakkers ca. 7.400 

 

 De openingsuren voor 2016 zijn nagenoeg gelijk aan 2015. Dit geldt iets minder voor de 

bezoekersaantallen. 

 Pauropus komt minder in het wijkcentrum met hun participatie-activiteiten. Dit heeft invloed op de 

bezoekersaantallen.  

 In De Vlasakkers wordt er uitvoering gegeven door een werkgroep gedeeld beheer aan de 

openstelling. Dit wordt ondersteund door 12 uur beheer. Dit heeft ook een positief effect op het 

centrum en de vrijwilligers. De Vlasakkers blijft door grootte, indeling en ligging toch lastig te 

verhuren aan derden. 

 

Maatschappelijk effect wijkcentra 

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

 Kansen worden benut, vaardigheden en competenties bewoners (stage, participatieplekken) worden 

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

 

Wijkcentra 2013 2014 2015 2016 

Wijkcentrum Holtenbroek 

Bezoekers 75.000 87.000 94.000 96.090 

Vrijwilligers 7 12 7 12 

Wijkcentrum de Vlasakkers 

Bezoekers 8.000 7.100 8.400 7.400 

Vrijwilligers 3 5 9 6 

Wijkcentrum Ons eigen Huis 

Bezoekers 7.500 9.300 11.750 11.750 

Vrijwilligers 15 17 17 11 

 

2.8.2 Wijkboerderijen en buurtweiden 

De wijkboerderijen sluiten steeds meer aan bij stedelijke NME-initiatieven en ontwikkelingen. Een grote 

hoeveelheid aan organisaties en individuele mensen gebruiken de wijkboerderijen met betrekking tot de 

ontwikkeling van natuur- en milieubewustzijn. Dat vind je terug in het aanbod op de boerderijen, maar ook in de 

diversiteit aan mensen en groeperingen die aansluiten of aansluiting zoeken. Van geïnteresseerden in vogels, 

bijen en bloemen tot mensen die zich bezig houden met duurzaamheid, milieu en stadslandbouw. Travers 

opereert hierin vanuit de visie dat iedereen moet kunnen aansluiten om zo mensen en natuur en milieu elkaar te 

verbinden, waarbij we speciale aandacht hebben voor de participatie van kwetsbaren. De werkwijze van 

Jij+Ik=Wij nemen wij daarbij als uitgangspunt. We activeren en verbinden mensen op basis van interesse en niet 

op basis van probleem of beperking. De inzet en verbinding hierin met organisaties die zich inzetten op specifieke 

onderdelen hierin is van grote toegevoegde waarde. Denk aan de bijenvereniging, Avifauna, 4PK, IVN, 

Oerschool, pluktuin etc. Het effect is dat je mensen ziet groeien, nieuwe en onverwachte verbindingen ziet 

ontstaan, iedereen kan en mag deelnemen op datgene wat hem of haar boeit. Bijzonder prettig is de intensievere 

samenwerking met de Groene Welle. 

Mooie activiteiten die veel bezoekers trekken en verbindingen tussen wijk en natuur maken zijn: de Stoere 

Buitendagen die honderden kinderen trekken, de lente- en winterfairs, schaapsscheerdersfeest, 

stadslandbouwactiviteiten samen met 4PK, activiteiten vanuit NL Doet en Bloemenlint. Daarnaast zijn er NME-

activiteiten voor met name kinderen die ook in 2016 weer zo’n 60 verschillen groepen (basisschool) hebben 

getrokken. 

 

a. Wijkboerderij De Eemhoeve  

Op de Eemhoeve is door Travers geïnvesteerd in uitbreiding van de voorziening en een extra ontmoetings- en 

instructielokaal. Dat was noodzakelijk om de verbinding met de wijk te behouden/versterken. De groep van Frion 

legt een behoorlijke claim op de bestaande faciliteit. Nu kan dat uitstekend en versterkend naast en met elkaar 

doorgroeien. 

 

b. Wijkboerderij De Klooienberg 

De Klooienberg maakt een groei door zowel met betrekking tot gebruik jongeren/kinderen (ook vanuit de 

buitenschoolse opvang) maar ook met uitbreiding van activiteiten en groei van betrokken wijkbewoners. 

Belangrijk hierin is een actieve tuin groep, de ponygroep, de opzet om met eigen machines 
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boerderijwerkzaamheden op te pakken (op alle drie de boerderijen) met wijkbewoners en het ontwikkelplan 

uiterwaarden. Zeker voor de laatste is een groot draagvlak in de wijk. 

 

c. Wijkboerderij De Schellerhoeve 

De Schellerhoeve is niet alleen waardevol met betrekking tot duurzaamheid en groen, maar heeft ook een 

zichtbare meerwaarde inzake de participatie van bewoners. 

Het project ‘Gewoon Doen’ van Frion, RIBW en Interakt Contour heeft in 2016 vorm gekregen. Er kunnen in 2017 

meer wijkbewoners onder begeleiding van ‘Gewoon Doen’ gaan werken op de boerderij. Stichting Hart voor 

Zwolle levert met enige regelmaat kleine groepen jonge vrijwilligers aan die willen klussen op de boerderij. 

Diverse organisaties (waaronder swt, Stichting Karwij) hebben een bezoek gebracht aan de boerderij, waardoor 

deze partijen beter weten en kunnen aansluiten bij de mogelijkheden op de boerderij. De bijenvereniging heeft 

een les- en instructielokaal ingericht op de Schellerhoeve zodat vandaaruit geïnteresseerde bewoners kennis 

kunnen nemen van hun activiteiten.  

 

d. Buurtweiden 

Er worden 12 buurtweiden ondersteund door de consulent buurtweiden. De consulent zorgt voor een goede 

onderlinge samenwerking, uitwisseling van kennis en ervaring en voor mogelijkheden om dieren onderling te 

ruilen om zo de dierdiversiteit te stimuleren. Ook interventies bij dierziekten of preventieve acties hierop zijn een 

taak van de consulent. De website wordt onderhouden en er wordt minimaal viermaal per jaar een digitale 

nieuwsbrief uitgegeven. 

In de aanpak op de buurtweiden is de verbinding met NME-activiteiten die stedelijke of buurtgericht 

georganiseerd worden. Afgelopen jaar waren dit de deelname van buurtweiden aan het Bloemenlint en het 

inzetten van NME-materiaal uit de wijkboerderijen. Verder zijn er plannen uitgewerkt om bso’s en scholen die 

dicht bij buurtweiden staan te betrekken bij activiteiten. Op twee buurtweiden zijn cliënten van de RIBW, 

ondersteund door een begeleider, aan de slag en in Windesheim is de naastgelegen zorgboerderij (particulier) 

verbonden aan de buurtweide. Er zijn overlegplatformen gehouden en nieuwsbrieven uitgebracht. De onderlinge 

samenwerking is prima, ook met de wijkboerderijen in de omgeving. Bestuur en vrijwilligers worden ondersteund 

in organisatorische en of dier- en milieutechnische vragen. Er zijn preventieve acties ondernomen ten tijde van de 

vogelgriep eind 2016 maar ook ondersteuning. Buurtweiden houden minimaal eenmaal per jaar een 

publieksgerichte activiteit met daarbij een educatieve activiteit.  

Waaronder: 

 Aaweide: schoolbezoeken o.a. de Wieden en de Aquarel, bso-bezoeken, schapenscheerdersfeest, 

Halloweenfeest en paasfeest met boerderij-activiteiten, NL Doet. 

 Stinsweide: schoolbezoeken Ridderspoor en Morgenster, bso-bezoeken, schapen scheren, Stinsfair in 

november, NL Doet.  

 Wareweide: nationale kinderboerderijdagen, schoolbezoek, groene activiteit met kinderwerk Travers, 

zwerfafval schoonmaak in samenwerking met Travers Welzijn en ROVA.  

 Kinderboerderij Berkum: schoolbezoeken, schapenscheerdersfeest, NL Doet.  

 Wolleweide: schapenscheerdersfeest Veerallee. 

 Gerenweide: schapenscheerdersfeest met groene bakfietsactiviteit.  

 't Spiekertje: schoolbezoeken IJsselhof en Klokbeker, bso-bezoeken, schapen scheren, paasactiviteit, 

NL Doet.  

 Kakel & Co: school en bso-bezoeken, paasactiviteit.  
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 Ramshorst: school en bso-bezoeken, NL Doet.  

 Vlasweide: jeugdland met thema buurtweide/boerderij. 

 

Maatschappelijke effecten wijkboerderijen en buurtweiden 

 Sterkere sociale samenhang in buurten en wijken, doordat mensen elkaar ontmoeten, werken en leren op de 

wijkboerderijen. 

 Groene recreatieplekken ontstaan, waar stad en natuur samenkomen. 

 Stijging van bewoners op participatieladder, doordat boerderijen worden ingezet als participatie-ontwikkeling 

en participatieplek. 

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

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

worden vergroot) . 

 

Wijkboerderijen 2013 2014 2015 2016 

Schellerhoeve 

Bezoekers 45.889 42.706 36.300 37.050 

Vrijwilligers 60 69 59 65 

Klooienberg 

Bezoekers 32.335 38.948 28.418 *50.370 

Vrijwilligers 16 35 33 41 

Eemhoeve 

Bezoekers 24.782 31.970 21.040 28.233 

Vrijwilligers 20 19 31 40 

 Bezoeker aantallen op De Klooienberg zijn afgelopen jaar behoorlijk gegroeid. Betrokkenheid en bezoek van wijkbewoners 

idem. Zo ook deelname aan de projecten in de uiterwaarden NME en andere thema-activiteiten. De werkelijke aantallen 

vrijwilligers zijn behoorlijk hoger. Veel vrijwilligers zijn echter actief op een stukje van de boerderij (pluktuin/permacultuur 

club/Avifauna/RIBW/Groene Welle/4PK/Frion etc.). 

 

2.8.3 Doe-het-zelfgarage  

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

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

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

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

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

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

gesleuteld. In 2016 zijn er 667 auto’s op de brug geweest voor groter of kleiner onderhoud. In beheer en 

ondersteuning van klussen, administratie, schoonmaak e.d. zijn er zeven participatietrajecten uitgevoerd. Dat 

vanuit verschillende organisaties: Aubisque, Travers Welzijn, Zwolle Actief en swt. Gedurende het gehele jaar zijn 

er zo’n 2.200 bezoekers geweest die kwamen voor ondersteuning bij klussen tot ontmoeting en uitwisseling van 

ervaringen en kennis over auto’s. 

In 2016 is er ook een start gemaakt met het aanbieden van een klusavond (nog eenmaal per week) voor 

risicojongeren uit Holtenbroek. Zij zorgden voor overlast en er was zorg over de wijze waarop zij omgingen met 

onderdelen en brommers/scooters. In samenwerking met met de straatcoach en straathoekwerker uit Noord is 
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deze activiteit georganiseerd. Zij dragen er zorg voor dat het klussen op een verantwoorde en veilige manier 

worden uitgevoerd.  

 

Maatschappelijke effecten doe-het-zelfgarage 

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

 Mensen ondersteunen en helpen elkaar, competenties worden ingezet en verbindingen gemaakt. 

 Openbare ruimte en milieu worden niet ontsierd en verontreinigd door reparatie en onderhoud aan auto’s en 

illegaal dumpen van bijvoorbeeld olie, accu’s en banden.  

 Overlast door jongeren die aan scooters klussen en rond scheuren wordt voorkomen. Ook is er door toezicht 

geen mogelijkheid meer om met gestolen waar te klussen.  

 

Doe-het-zelfgarage 2013 2014 2015 2016 

Gesleuteld: aantal auto’s 895 530 645 667 

Gesleuteld: aantal jongeren    Per avond 8-12 

Bezoekers 2.500 1.800 2.000 2.200 

Trajecten activering  5 10 9 

 

 

2.9 Preventieactiviteiten Jeugd 

2.9.1 School’s Cool 

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

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

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

De thuismentoren worden begeleid door Travers Welzijn. Juist het werken met vrijwillige thuismentoren geeft 

School’s Cool een laagdrempelig karakter. De mentor is er voor de leerling om te helpen met schoolwerk en de 

leerling sociaal sterker te maken zodat er een goede start is in de brugklas. Ouders zijn en blijven 

verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kind. In 2015-2016 waren er veel alleenstaande ouders betrokken bij 

School ’s Cool. Nieuwe vrijwilligers worden getraind door het trainingsprogramma van ZwolleDoet! en Travers 

Welzijn. Zij volgen een basismodule, gericht communiceren voor één-op-één ondersteuning en kunnen 

plusmodules (verdieping) volgen. 

Daarnaast wordt er eenmaal in de 2 à 3 maanden een intervisiebijeenkomst georganiseerd waar coaches 

ervaringen kunnen delen en vragen kunnen stellen. De intervisie is een samenwerking met het mentorproject 

‘Vrouwen coachen meiden’. In het najaar sluit ook het project Eye4U van Windesheim hierbij aan (buddyproject 

voor jongeren in (echt)scheidingssituaties). 

 

Maatschappelijk effect School’s Cool 

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

schoolniveau. Er is niet alleen sprake van ontwikkeling op het gebied van school maar ook persoonlijke 

ontwikkeling bij de leerlingen.  

“Een voorbeeld hiervan is een leerling die best verlegen is maar door de School’s Cool coach toch wat meer uit haar 

schulp is gekropen en meer durft te ondernemen. Ze heeft niet alleen zelf haar huiswerk leren plannen maar is door de 

coach ook meer buitenshuis geweest. Dit zorgt tegelijkertijd voor een betere band tussen coach en leerling. Ook zag ik dat 
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er tussen de coach, leerling en ouder een goede band is. Na het afronden van het traject gaf de coach aan beschikbaar te 

zijn voor vragen of hulp wanneer de leerling het nodig zou hebben.“ 

 Voorkomen van schooluitval door jongeren gemotiveerd te houden voor school.  

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

leerlingen, zoals bijvoorbeeld ontstane complexe thuissituaties, conflicten tussen school en ouders. De 

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

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

 Jongeren geven bij de vraag, hoe ze het traject ervaren, vaak aan dat ze het leuk vinden dat er iemand is die 

hen coacht en dat ze dat ook echt nodig hebben. Doordat alle jongeren zelf ook instemmen om gecoacht te 

worden, is er sprake van interne motivatie. En dit zien zowel ouders als coaches terug in het traject. 

Jongeren komen daardoor de ingeplande coachmomenten ook goed na. School ’s Cool draagt ook bij aan de 

persoonlijke ontwikkeling. Zowel ouders, jongeren en de coaches geven aan dat het zelfvertrouwen van 

jongeren vergroot wordt. Niet alleen het vertrouwen in zichzelf maar zeker ook vertrouwen in de toekomst.  

 Verminderen van zwaardere zorg door bijvoorbeeld samenwerking met het sociaal wijkteam. 

 

School’s Cool 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Deelnemers 19 16 20 23 

Vrijwilligers 19 16 20 19 

 

2.9.2 Make It! 

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

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

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

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

van korte termijn doelen om uiteindelijk op lange termijn er beter van te worden. Vanuit Make It! wordt ook 

geïnvesteerd in een blijvend vangnet voor deze jongeren in samenwerking met lopende en bestaande initiatieven 

en organisaties die zich voor deze doelgroep inzetten. Er wordt binnen Make it! nauw samengewerkt met het 

RMC, gemeente Zwolle, ROC ’s Deltion en Landstede, Trias Jeugdhulp, 1000-jongerenplan, Frion, ZwolleDoet! 

en de sociale wijkteams. 

 

Totaal 2016: 31 nieuwe jongeren in individuele trajecten, totaal aantal trajecten 76. 

 

Er is geïnvesteerd op de verbinding met de Ambelt. Hoe kan jongerenwerk ingezet worden in de wijk in 

samenwerking met de school (deelname van leerlingen aan activiteiten, jongerencentrum, contact ouders) en hoe 

kan vanuit jongerenwerk geschakeld worden met de Ambelt.  

Make it!/jongerenwerk is betrokken bij een aantal nieuwe projecten:  

 VSV Jongerenteam  

 Onderwijs op het Hoge Laar 

Om de samenwerking met het swt te versterken wordt er in 2017 een uitwisselingsbijeenkomst georganiseerd om 

te komen tot een sluitende aanpak.  

 

Maatschappelijke effecten Make It! 
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 Toegenomen mate van zelfstandigheid en zelfredzaamheid, optimisme, zelfvertrouwen, van weerstand naar 

medewerking 

 Succesvol doorlopen van schoolcarrière (of weer terug naar school), vinden van werk of zinvolle 

dagbesteding. Voorkomen schooluitval door vroegsignalering. 

 Voorkomen van verder afglijden in hulpverlening (problemen rondom schulden, verslaving, huisvesting, 

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

 Door vroeg signalering zorg en hulp inzetten, zodat zwaardere en meer zorg op langere termijn voorkomen 

wordt. 

 

Make It! 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-1016 

Begeleiden van jongeren naar 

startkwalificatie 

8 38 38 76 

Begeleiden van jongeren naar 

stage/werkervaring etc. 

31 62 100 35-40 

 

2.9.3 Fakkelteit 

In de Fakkelteit ontmoeten jongeren elkaar die als gedeelde interesse hiphopmuziek hebben. Jongeren hebben 

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

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

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

betrokken in het geven van workshops. Zo hebben ze geleerd om de zelf opgedane kennis door te geven aan 

andere jongeren. Zowel in aantal bereikte jongeren, als in de diversiteit van de georganiseerde activiteiten was te 

zien dat deze positieve culturele stimulans in Zwolle zijn weg heeft gevonden. De verbinding tussen jeugdgroepen 

uit verschillende wijken was hier een duidelijk voorbeeld van. 

De toestroom van jongeren is stabiel en blijft groeien. De gemiddelde leeftijd blijft gelijk, met een kleine nuance 

naar een jongere groep. De groep is qua afkomst divers. Dit blijft een grote mix. 

Er is een groep van rond de vier stagiairs aanwezig gedurende het hele jaar. Deze komen veelal van het mbo 

(scw) en zijn deels jongeren uit de doelgroep van de Fakkelteit. Dit levert een dynamisch proces op voor henzelf, 

de andere bezoekers en mond-op-mond reclame door Zwolle. 

Met hulp van o.a. het Zwolse Buurtcultuurfonds hebben we de activiteiten m.b.t  talentontwikkeling uitgebreid met 

ReMovez/Dans in Zwolle-Zuid, Art& Design in de Kamperpoort en Fakkelteenz in Stadshagen.  

 

Evenementen waar De Fakkelteit bij is aangesloten: 

 Koningsdag  

 5 mei Deltion stage met Muppetstuff 

 RTL Late Night 

 Livingroom sessie (2x) 

 Architectuur Biënnale Zwolle 

 Unicef Dag Nooterhof 

 Bewoners Binnenstad Kennismaking Hedon 

 We Can Young BFO 

 Diezerpoort Leeft 

 Aftrap Theaterseizoen Odeon i.s.m. Het Britten Jeugd- Strijkorkest 
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 Heden Presents: Fakkelteit 

 Congres ‘De Kracht van de Samenleving’ 

 Raw Essence - verzorging workshops en wedstrijd kleine zaal i.s.m. Dance 

 

Maatschappelijke effecten Fakkelteit 

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

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

 

Fakkelteit 2013 2014 2015 2016 

Bereikte jongeren 68 70 80 85 

Waarvan jongeren met 

hulpvragen 

32 40 60 70 

Vrijwilligers   10 14 

 

 

2.9.4 LEFF 

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

aangeboden, met praktische tips over voeding en gedrag. De kinderen bewegen in dit programma twee keer per 

week. Door deze combinatie kunnen gezinnen een gezondere leefstijl implementeren.  

Wegens te weinig aanmeldingen heeft LEFF dit jaar niet kunnen plaats vinden. Vanuit zowel collega’s als de 

netwerkpartners (scholen, swt, zorgpartners) kwamen nagenoeg geen aanmeldingen binnen. De gezinnen die 

interesse hadden zijn afgehaakt op de intensiteit van het programma. De nieuwe reeks zal nu in het voorjaar van 

2017 starten.  

 

Maatschappelijk effect LEFF 

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

 

LEFF n.v.t 2014 2015 2016 

Aantal deelnemende gezinnen   6 6 Start februari 2017 

Vrijwilliger   1  

 

 

2.10 Overig Welzijn 

2.10.1 Taalcoaches  

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

koppel werkt aan de Nederlandse taal en praat over praktische zaken in de Nederlandse samenleving. Travers 

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

kansen en mogelijkheden. Travers Welzijn is in 2016 verantwoordelijk geweest voor de Taalcoach-subsidie, deze 

was – via Travers Welzijn - beschikbaar voor Humanitas, het Gilde, Vluchtelingenwerk en Travers Welzijn. 

De volledige rapportage is reeds in bezit van de gemeente Zwolle. 
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Maatschappelijk effect Taalcoaches 

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

meer activiteiten, komen vaker buiten de deur. 

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

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

 

Taalcoaches 2013 2014 2015 2016 

Deelnemers 21 25 29 37 

Vrijwilligers 24 37 31 38 

 

2.10.2 Taaloefenwerkplaats  

In de taaloefenwerkplaatsen (TOW) oefenen deelnemers onder begeleiding van een vrijwilliger de Nederlandse 

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

allochtone vrouwen, die ondersteuning kunnen gebruiken bij de Nederlandse taal en bij het versterken hun 

sociale netwerk.  

In 2016 is er in Noord ook een begin gemaakt met een TOW voor mannen. Is een behoefte die al langer bestaat, 

maar die maar niet van de grond kwam. Voornamelijk Somaliërs hebben aangegeven hier behoefte aan te 

hebben. 

 

Maatschappelijke effecten Taaloefenwerkplaatsen 

 Sterke sociale samenhang in buurten en wijken: vrouwen leren elkaar beter kennen, sociale netwerken 

worden ontwikkeld. 

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

participeren in de maatschappij. Perspectief vergroot. 

 Sociaal maatschappelijk perspectief voor deelnemers word vergroot. 

 Kennis van de taal zorgt voor een grotere kans op betrokkenheid van ouders bij het onderwijs traject van hun 

kinderen. 

 

Taaloefenwerkplaats 2013 2014 2015 2016 

Noord 

Deelnemers 30 35 34 36 

Vrijwilligers 5 6 5 9 

Oost 

Deelnemers 13 15 15 12 

Vrijwilligers 5 5 5 5 

Zuid 

Deelnemers 10 12 12 12 

Vrijwilligers 3 2 3 3 

 

2.10.3 Zwolle Actief: activering dak- en thuislozen 

Travers Welzijn maakt onderdeel 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 bevorderd (zie ook de evaluatie van Zwolle Actief). Travers Welzijn levert een 
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activeringscoach, faciliteert plekken voor activering en overleg voor coaches en stuurgroep. Travers participeert 

ook in de stuurgroep. De stuurgroep is namens de participanten het verantwoordings- en ontwikkelvehikel.  

 

Maatschappelijke effecten Zwolle Actief 

 Samenhangende aanpak op activering en participatie en beperkende leefgebieden. 

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

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

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

 

2.10.4 Buurtsportcoaches 

Onder functionele aansturing van Sportservice stimuleren buurtsportcoaches buurtbewoners om een gezonde en 

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

in de buurt. Op welzijnsvlak is opgemerkt dat de buurtsportcoach vanuit Travers Welzijn een verbindende schakel 

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

Travers Welzijn wordt hierbij specifiek bevraagd op haar kennis en bereik van de doelgroep, terwijl SportService 

Zwolle in staat is om een sport- en beweegaanbod te organiseren voor de specifieke doelgroepen. 

 

De buurtsportcoach van Travers Welzijn richt zich op de doelgroep jongeren en jongvolwassenen. 

In 2016 is hij gestart met de volgende projecten: 

 Zaalvoetbal met jongeren in Diezerpoort en Holtenbroek. 

 Sport en bewegen voor mannen uit o.a. de participatietrajecten, straataanpak, Somalische vereniging en 

de moskee. 

 Jongeren wijkcentrum Holtenbroek zaterdagavondsoos. 

 Politiekids sportprogramma. 

 Presentaties geven bij diverse groepen (‘meer doen met minder geld’ van bruggenbouwers, leger des 

heils, sociaal wijkteam etc.). 

 Individuele casussen swt. 

 

De volledige rapportage ontvangt de gemeente Zwolle van Sportservice Zwolle. 

 

Maatschappelijke effecten buurtsportcoaches 

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

 sterke sociale samenhang: mensen komen uit hun sociale isolement. 

 

2.10.5 Participatie uitkeringsgerechtigden 

In samenwerking met de sociale wijkteams begeleiden buurt- en opbouwwerkers mensen met een uitkering naar 

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

vrijwilligerswerk. De medewerkers van de sociale wijkteams schatten in of de bewoner gebaat is bij activering 

vanuit netwerken in de buurten en wijken. Hierin trekken zij vaak samen op met buurt- en opbouwwerkers. Deze 

laatsten gaan in dit kader regelmatig mee op huisbezoek en voeren zelf ook ‘keukentafelgesprekken’ over 

mogelijke participatie. Als een bewoner gebaat is bij een participatieplek in de buurt zoeken buurt- en 

opbouwwerkers actief naar een plek die past bij de kwaliteiten en ambitie van de betreffende bewoner. Zij werken 
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hierin samen met buurtverenigingen, gemeenschapskringen, ZwolleDoet!, bewonersinitiatieven, stichtingen, 

buurtnetwerken etc. Als de participatie gerealiseerd is, houden buurt- en opbouwwerkers een oogje in het zeil, om 

te zorgen dat de participatie een succes wordt. 

 

In 2016 zijn 173 bewoners bereikt en in beeld gebracht: 

 

Stadsdeel Noord 88 

Stadsdeel Oost 25 

Stadsdeel Zuid *15 

Stadsdeel West 10 

* In Zuid zijn in totaal 174 mensen gescreend tussen de 40 en 60 jaar 

 

Er worden 38 bewoners die zeer laag op de participatieladder (trede 1,2) staan ondersteund (nieuwe trajecten) 

Met 50 bewoners vanuit de participatiepilot van Holtenbroek is regelmatig contact t.b.v. ontwikkeling van hun 

traject. Met 22 bewoners zijn de eerste contacten gelegd en volgt nadere kennismaking en in beeld krijgen van de 

situatie van de bewoner zodat er een traject kan worden opgestart. 

 

Bij 63 bewoners is in beeld gebracht dat zij: 

 al actief zijn (hogere trede 5,6) of soms een baan hebben (30%); 

 een andere uitkering hebben en niet onder de participatiewet vallen (20%); 

 eerst een voortraject nodig hebben (hulp psychisch, financiën) of te complex (detentie) (30%); 

 verhuisd zijn (10%); 

 ernstig ziek (terminaal) (10%); 

Zij worden terug gemeld naar het swt. 

 

Maatschappelijke effecten participatie uitkeringsgerechtigden  

 Als het gaat om de bewoners die nu in traject zitten (3-6 maanden): 

- Bewoners komen buiten de deur, ontmoeten andere mensen na jarenlang thuis te hebben gezeten; 

- Bewoners gaan meedoen aan activiteiten in de buurt of stad 

- Bewoners zetten stappen richting vrijwilligerswerk  

- Bewoners maken gebruik van aanbod (cursus, trainingen) die gericht zijn op het ontwikkelen van 

participatie vaardigheden 

 Terugdringen sociale uitsluiting en eenzaamheid 

 Groei activering in de wijk  

 Meer gebruik maken van het voorliggende veld levert besparing op ivm minder gebruik betaald zorg 

 Saamhorigheid in de buurt, onder elkaar  

 Groter netwerk door mensen aan elkaar te verbinden 

 Hulpverlening sluit beter aan bij vermogens van bewoner 

 

2.10.6 Voorzieningen jeugd Stadshagen  

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

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

Er wordt ingezet op het met elkaar in contact brengen van jongeren, op basis van interesses en betrokkenheid.  
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Middelen hiervoor zijn enquêtes (Brugactie 2016 heeft 300 à 400 jongeren bereikt), info via website en social 

media plus contacten via jongerenwerkers o.a. tijdens straatwerk en festiviteiten als Stadshagenfestival, 

cultuurfestival etc. Ook wordt de betrokkenheid bij en invloed van jongeren op de sociaal-maatschappelijke 

structuur van de wijk vergroot. Organisaties zoals sport- en wijkverenigingen en kerken worden ondersteund op 

het gebied van ontwikkelen jongerenparticipatie. 

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

bewoners, het swt en andere organisaties. De aanpak heeft de naam 5000&Co gekregen. Binnen 5000&Co zijn 

naast Travers Welzijn en SportService Zwolle 13 organisaties en verenigingen actief. Door middel van 

bijeenkomsten, enquêtes zijn er trainingen opgezet waarin o.a. verenigingsvrijwilligers (volwassen) leren hoe zij 

jongeren kunnen laten participeren. Jongeren participeren door het 5000&Co programma in het bestuur van de 

wijkvereniging Stadshagen Totaal. Aandachtsgebied programmering en betrokkenheid jongerenprogramma. 

Door de inzet van extra jeugd- en jongerenwerk wordt voor jongeren van 10 t/m 14 jaar in samenwerking met 

kinderen, jongeren en andere organisaties verschillende eenmalige en structurele activiteiten opgezet als 

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

Stadshagen. In het project leren jongeren hun mening te uiten en creëren hiermee invloed en zeggenschap in de 

richting en ontwikkeling van hun wijk. 

 

Maatschappelijke effecten voorzieningen jeugd Stadshagen 

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

ontplooien. 

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

 Meer jongeren voelen zich positief verbonden met de wijk. 

 Meer jongeren zijn actief in verenigingen, organisaties en activiteiten in Stadshagen. 

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

ideeën van jongeren en kunnen daar zelfstandig invulling aan geven. 

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

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

gemiddelde. 

 

2.11 Peuterspeelzaalwerk 

Het peuterspeelzaalwerk en de voor- en vroegschoolse educatie (vve) 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 vve zijn nauw verbonden 

met de opvoedingsondersteuningsactiviteiten van Kinderopvang Plus en vve Taal & Gezin dat wijkgericht werkt 

aan het voorkomen van taal- en leerachterstanden. 

 

Doomijn Kinderopvang voert onder verantwoordelijkheid van Travers Welzijn het peuterspeelzaalwerk en de vve- 

activiteiten uit. Dit past in de keuze van de landelijke politiek om peuterspeelzaalwerk te harmoniseren met de 

kinderopvang. Bij Travers realiseren wij ons echter terdege het verschil in het  “waarom” van de beide 

voorzieningen; was kinderopvang in zijn aanvang vooral een arbeidsmarktinstrument, peuterspeelzaalwerk en 

vve zijn van oorsprong instrumenten gericht op welzijn, ontwikkeling en participatie. Door vanuit Welzijn 

peuterspeelzaalwerk, ook na de harmonisatie, te blijven steunen geeft de gemeente Zwolle blijk van de opvatting 
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dat kinderen die geen gebruik kunnen maken van voorschoolse voorzieningen op basis van de Wet Kinderopvang 

(WKO) wel de mogelijkheid daartoe moeten hebben. 

 

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. 

 

In april 2016 is de reorganisatie geëvalueerd aan de hand van bovenstaande doelstellingen. Tegelijkertijd is op 

verzoek van de Centrale Cliëntenraad van Doomijn de tevredenheid van de klanten/ouders met betrekking tot (de 

veranderingen in) het peuterspeelzaalwerk onderzocht.  

De evaluatie leverde de onderstaande resultaten op.  

 

Verbetering van de kwaliteit 

 De functie van groepshulp is vervallen. Er werken altijd twee beroepskrachten op een groep. 

 Op elke locatie werkt tenminste een senior pedagogisch medewerker vve met hbo- niveau. Deze werkt 

samen met de (mbo) pedagogisch medewerker. Er is een training geweest om deze nieuwe 

samenwerkingsvorm vorm te geven.  

 Op vve-locaties zijn alleen medewerkers herplaatst die de taaltoets Nederlands niveau F3 hebben 

gehaald. De medewerkers die de taaltoets niet hebben gehaald zijn herplaatst op een reguliere 

peuterspeelzaal.  

 De functie van tutor is vervallen en de taken zijn ondergebracht in de vorm van extra uren voor de vve- 

locatie. De senior pedagogisch medewerker vve kan bijvoorbeeld een extra pedagogisch medewerker 

inzetten zodat zij of haar collega tijd heeft om individuele aandacht te bieden aan kinderen die dat nodig 

hebben. Ook de rol van de vve-coach, verantwoordelijk voor het borgen van vve- beleid op de 

peuterspeelzalen, is overgenomen door de senior pedagogisch medewerker vve. 

 Door op een andere manier om te gaan met de uren van pedagogisch medewerkers is tijd en ruimte 

ontstaan voor gerichte training en coaching van pedagogisch medewerkers gericht op taal, omgang met 

klanten/ouders, pedagogiek en (voor oudere medewerkers) gericht op vitaliteit. 

 

Verbetering van de efficiency 

 Alle medewerkers van de peuterspeelzalen in Zwolle zijn van de cao Welzijn & Maatschappelijke 

Dienstverlening overgegaan naar de cao Kinderopvang. Dit betekent uiteindelijk lagere 

personeelskosten maar bracht in eerste instantie transitiekosten met zich mee. 

 Bij de peuterspeelzalen wordt gewerkt met de jaarurensystematiek; alle medewerkers hebben per week 

een aantal uur te werken op basis van hun jaarsaldo. De jaarurensystematiek biedt de mogelijkheid om 

de vakantieperiode van de peuterspeelzaal te laten aansluiten bij die van de school.   

 De groepsgrootte is verhoogd van maximaal 14 naar 16 peuters met 2 pedagogisch medewerkers. 
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Verbetering van de kostenstructuur 

Tegelijk met de invoering van de jaarurensystematiek is ook gekozen om minder uren ter beschikking te stellen 

aan de pedagogisch medewerkers voor de voorbereiding van het peuterspeelzaalwerk. Met het daardoor 

vrijgekomen budget zijn wij beter in staat om te sturen op kosten en kwaliteit.  

 

Tevredenheid van de ouders 

Iets meer dan de helft van de ouders heeft de vragenlijst klanttevredenheid ingevuld en daarvan heeft een kwart 

de reorganisatie meegemaakt. Ouders zijn erg tevreden over ‘de eigen’ peuterspeelzaal en zijn lovend over de 

pedagogisch medewerksters. Het gemiddelde rapportcijfer is een 8,6. Ouders hebben geen uitgesproken mening 

over de gevolgen van de reorganisatie. De communicatie vanuit Doomijn wordt regelmatig als pluspunt 

genoemd. Doomijn heeft een app ontwikkeld voor het contact met ouders. Dit wordt door veel ouders als een 

verbetering gezien, alhoewel ouders hier nog meer van verwachten. De taaltoets voor pedagogisch medewerkers 

vinden veel ouders belangrijk. De verbeterpunten vormen vooral input voor verbeteringen op de locaties.  

Doomijn ontwikkelt op dit moment een online klanttevredenheidonderzoek dat ons in de toekomst in staat stelt 

vaker en gerichter onderzoek te doen.  

 

In 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 vve zoals deze uitgevoerd wordt door 

Travers/Doomijn, maar vraagt zich af of zij zich na 1 januari 2018 mogen beperken tot één aanbieder van 

peuterspeelzaalwerk. 

 

2.11.1 Opleidingen en trainingen  

In 2016 zijn een groot aantal trainingen uitgevoerd. 

 

Klantgerichtheid 

Alle medewerkers hebben de Lif en Co theatershow gevolgd met daaraan gekoppeld een training  interne en/of 

externe klantgerichtheid. 

Vitaliteit 

Alle 50+ peuterspeelzaalmedewerkers hebben een training vitaliteit gevolgd. 

Vve inspiratiebijeenkomst 

Voor alle vve-medewerkers was een  inspiratiebijeenkomst met daaraan gekoppeld een bezoek op locatie, waar 

aan de hand van observatie en vragen vanuit het werkveld concrete leer en werkdoelen werden bepaald. 

Vve Piramide training 

Alle nieuwe medewerkers in de peuterspeelzaal hebben de training Piramide gevolgd. Voor de invalmedewerkers 

is de verkorte training in 2016 niet gegeven, vanwege ziekte. Deze zal in 2017 weer worden opgepakt. 

Taaltoets 

In 2016 hebben naast de medewerkers van een vve-locatie ook de medewerkers van de reguliere speelzalen hun 

taaltoets behaald. 

Travers Academie 

Binnen Travers is de Travers Academie. De academie omvat een trainingsaanbod op zowel collectief, groeps- als 

individueel niveau. Hierin zitten ook de verplichte trainingen, als DHK, BHV en pedagogiek.  
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2.11.2 Ontwikkelingen van peuterspeelzaalwerk  

In 2016 is bij alle peuterspeelzalen aandacht geweest voor de doorgaande leerlijnen en de talentontwikkeling van 

de peuters.  

 

Doorgaande lijnen 

Bij het vve-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, 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. 

 

Vanuit de Stadkamer is er voor alle vve-locaties een training Boekstart gegeven. Hier is door alle vve-locaties aan 

deelgenomen, er is een leesplan geschreven en uitgevoerd. Hiermee is bij alle deelnemende locaties niet alleen 

een impuls gegeven op taalgebied, maar ook op sociaal emotioneel gebied. 

Alle speelzalen hebben samen met het team Taal & Gezin van Travers Welzijn deelgenomen aan Vve Thuis (zie 

2.11.4). 

Talentontwikkeling 

Op de vve-speelzalen wordt gewerkt met het vve-programma Piramide. Met behulp van dit programma werkt men 

opbrengst gericht. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de taalontwikkeling, maar ook naar allerlei andere 

ontwikkelingsgebieden waaronder motorisch, cognitief, sociaal, emotioneel en creatief. Ieder kind is uniek; door 

middel van reflecteren, evalueren en waar nodig het programma bij te stellen, sluit men aan bij wat de peuters 

nodig hebben en komen talenten van kinderen naar voren. 

Bij de reguliere speelzalen werkt men met de BOS methode (Bewust Ontwikkelingsgebieden Stimuleren), die het 

unieke van elk kind laat zien en stimuleert. 

 

Sociaal emotionele achterstand 

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

sociale problematiek bij peuters, een extra mogelijkheid gegeven om het noodzakelijk maatwerk te leveren. Deels 

gebeurde dit door extra ondersteuning bij speelzalen, waar veel sprake is van peuters met deze problematiek, 

deels door het geven van trainingen voor medewerkers gericht op de inhoud en aanpak van deze problematiek. 

 

2.11.3 Ontwikkelingen van peuterspeelzaalwerk in de wijk 

 

Aa-landen 

In Aa-landen zijn drie peuterspeelzalen gevestigd. Peuterspeelzaal Beulakerwiede (gevestigd in obs de Wieden 

van OOZ) en peuterspeelzaal Gouwe bieden beiden vve. Peuterspeelzaal Rijnlaan is onderdeel van IKC De 

Werkschuit (OOZ).  
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Berkum 

In Berkum bevindt zich peuterspeelzaal Campherbeeklaan, een reguliere speelzaal, gelegen in wijkcentrum de 

Weijenbelt. 

 

Centrum: Assendorp, Pierik en Diezerpoort 

Peuterspeelzaal Enkstraat in Assendorp is een reguliere peuterspeelzaal. 

In de Diezerpoort liggen peuterspeelzaal Vlasakkers en peuterspeelzaal Beukenstraat, beiden vve-speelzalen 

met een hoog aantal kinderen met een vve-indicatie. Peuterspeelzaal Beukenstraat bevindt zich in De 

Springplank (OOZ). 

Peuterspeelzaal Geraniumstraat in de Pierik is een vve-locatie, die nauw samenwerkt met OBS Het Veldboeket 

en kinderdagverblijf Fresiastraat. 

 

Holtenbroek 

Peuterspeelzaal Bachlaan 20 is gevestigd in wijkcentrum Holtenbroek en heeft een hoog aantal kinderen met een 

vve- indicatie. De lijnen naar Taal & gezin en het sociaal wijkteam (SWT) zijn kort.  

Peuterspeelzaal Bachlaan 158, met ook een hoog aantal peuters met een vve-indicatie, is gevestigd in obs de 

Toonladder, die de intentie heeft een IKC te worden samen met kinderdagverblijf Obrechtstraat. Dit 

kinderdagverblijf is een vve-locatie.  

In 2016 is peuterspeelzaal Bachlaan 8 gestart, gevestigd in de Vrije School Michaël. In eerste instantie is gestart 

met één groep en in samenwerking met kinderdagverblijf Klooienberglaan. Gezien de vraag zal in 2017 

uitbreiding plaats vinden. Deze speelzaal heeft eetgroepen. 

 

Kamperpoort 

Peuterspeelzaal Mussenhage, een vve-locatie, is de enige peuterspeelzaal die niet onder de Wet Kinderopvang 

valt omdat deze locatie geen direct aangrenzende speelplaats heeft. In 2016 is hier een oplossing voor 

gevonden, die in 2017 zal worden uitgevoerd.  

 

Stadshagen 

Peuterspeelzaal Sterrenkroos is een vve-locatie en biedt zeven dagdelen waarvan twee verlengde dagdelen met 

een eetgroep.  

Peuterspeelzaal Muurmeesterstraat biedt vier dagdelen vve in basisschool De Krullevaar (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 De Schatkamer (OOZ) en ligt op de grens 

van Westenholte, net in Stadshagen. 

 

Westenholte 

Peuterspeelzaal Korianderplein is een reguliere speelzaal. Voor ouders is de stap naar een vve-locatie in 

Stadshagen groot. Er wordt overwogen om hier een vve-locatie van te maken. 

 

Windesheim 

Peuterspeelzaal Geert Grooteweg is een kleine speelzaal in de dorpskern van Windesheim en is onderdeel van 

het kinderdagverblijf. 
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Wipstrik 

Peuterspeelzaal Jacob Catsstraat is een reguliere speelzaal met een hoge bezetting.  

 

Zwolle-Zuid 

In Zwolle- Zuid zijn twee vve-locaties. Peuterspeelzaal Stokmeesterslaan ( voorheen Munterkamp) en 

peuterspeelzaal Zalmkolk. Deze laatste is in 2016 gestart en werkt samen met Jenaplanschool De Phoenix.  

Peuterspeelzaal Staatssecretarislaan, onderdeel van IKC De IJsselhof en peuterspeelzaal Tichelmeesterlaan zijn 

reguliere speelzalen. 

Peuterspeelzaal Schellerpark is een populaire reguliere speelzaal op een bijzondere locatie.  

 

2.11.4 Vve-Thuis
[1]

    

 

[1] Vve-Thuis is een gezinsgericht vve-programma voor ouders met kinderen tussen de 3 en 6 jaar die meedoen 

aan een vve-programma op een kindercentrum, peuterspeelzaal, voorschool of in groep 1 en 2. Vve-Thuis is erop 

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 Vve-Thuis voeren ouders thuis 

activiteiten uit met hun peuter/kleuter die aansluiten bij programma's voor voor- en vroegschoolse educatie. 

 

2015-2016 

In september 2015 zijn er 5 groepen Vve-Thuis gestart in samenwerking met 9 peuterspeelzalen. Deze groepen 

werden in juni 2016 afgerond. Er hebben 53 gezinnen deelgenomen. 

 

Locaties van Doomijn Aantal startende gezinnen Aantal gediplomeerden 

Beukenstraat en de Vlasakkers 9 
9 

Munterkamp en Geraniumstraat 17 
16 

Sterrenkroos en Muurmeesterstraat 9 
9 

Bachlaan 20 7 
7 

Bachlaan 158 en de Gouwe 11 
9 
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Bij de evaluaties komt naar voren dat: 

- ouders vve Thuis erg belangrijk vinden; 

- 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. 

 

Ouders scoren de ouderbijeenkomsten met een 7- 10.  

 

2016-2017 

In september 2016 zijn er 6 nieuwe groepen gestart in samenwerking met 11 peuterspeelzalen; Er zijn 63 

gezinnen die deelnemen. 

Locaties van Doomijn Aantal startende gezinnen 

Beukenstraat en de Vlasakkers 7 

Munterkamp 8 

Sterrenkroos en Muurmeesterstraat 8 

Bachlaan 20 en 158 16 

de Gouwe en Beulakerwiede 16 

Geraniumstraat en Mussenhage 8 
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2.11.5 Resultaten 

2.11.5.1. Capaciteit (kindplaatsen en dagdelen) 

Aantal kindplaatsen peuterspeelzalen inclusief geopende dagdelen 

    Gemeente Zwolle     
 PSZ Bachlaan 158 64 8 
 PSZ Bachlaan 20 72 9 
 PSZ Bachlaan 8 32 4 
 PSZ Beukenstraat 64 8 
 PSZ Beulakerwiede 40 5 
 PSZ Campherbeeklaan 32 4 
 PSZ Enkstraat 40 5 
 PSZ Geert Grooteweg 8 2 
 PSZ Geraniumstraat 56 7 
 PSZ Gouwe 56 7 
 PSZ Jacob Catsstraat 56 5 
 PSZ Korianderplein 48 6 
 PSZ Mussenhage 32 4 
 PSZ Muurmeesterstraat 32 4 
 PSZ Rijnlaan 48 6 
 PSZ Schellerpark 72 9 
 PSZ Sportlaan 40 7 
 PSZ Staatssecretarislaan 48 6 
 PSZ Sterrenkroos 56 7 
 PSZ Stokmeesterslaan 48 6 
 PSZ Tichelmeesterlaan 40 5 
 PSZ Vlasakkers 40 5 
 PSZ Wildwalstraat 48 6 
 PSZ Zalmkolk 32 4 
 

    * kindplaats: 1 kind geplaatst op een combinatie van 2 dagdelen 
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2.11.5.2 Bezetting 

Bezetting Doomijn peuterspeelzalen 2016  

 

 

 

  

Gemeente Zwolle jan-16 feb-16 mrt-16 apr-16 mei-16 jun-16 jul-16 aug-16 sep-16 okt-16 nov-16 dec-16 Gem '16 Gem '15 Gem '14

PSZ Bachlaan 158 104,7 106,3 95,3 98,4 93,8 96,9 96,9 68,8 81,3 82,0 83,6 76,6 90,4 90,6 99,0

PSZ Bachlaan 20 97,2 95,1 91,7 79,2 87,5 91,7 81,9 68,1 77,8 79,2 87,5 84,7 85,1 96,4 100,1

PSZ Bachlaan 8 18,8 43,8 50,0 50,0 50,0 42,5

PSZ Beukenstraat 72,7 74,2 75,8 68,8 67,2 67,2 60,9 45,3 52,3 53,1 56,3 48,4 61,9 72,1 85,2

PSZ Beulakerwiede 108,8 105,0 105,0 106,3 98,8 101,3 93,8 78,8 92,5 93,8 101,3 95,0 98,3 99,8 97,5

PSZ Campherbeeklaan 100,0 101,6 98,4 98,4 100,0 93,8 85,9 62,5 79,7 87,5 89,1 84,4 90,1 100,1 93,7

PSZ Enkstraat 97,5 97,5 93,8 95,0 86,3 87,5 87,5 67,5 75,0 67,5 72,5 67,5 82,9 95,3 97,4

PSZ Geert Grooteweg 56,3 62,5 68,8 56,3 56,3 56,3 56,3 31,3 31,3 50,0 43,8 43,8 51,0 77,1 72,6

PSZ Geraniumstraat 85,7 92,4 86,7 87,6 83,8 83,8 76,2 48,6 72,4 73,3 70,5 72,4 77,8 85,2 98,2

PSZ Gouwe 84,8 89,3 96,4 85,7 89,3 92,0 92,0 84,8 93,8 90,2 90,2 88,4 89,7 89,1 97,1

PSZ Jacob Catsstraat 116,3 112,5 115,0 110,0 102,5 100,0 93,8 72,5 92,5 103,8 102,5 85,0 100,5 88,3 106,8

PSZ Korianderplein 85,4 88,5 86,5 81,3 79,2 81,3 78,1 60,4 75,0 79,2 77,1 77,1 79,1 85,2 97,0

PSZ Munterkamp/Stokmeesterslaan100,0 97,9 104,2 83,3 89,6 91,7 85,4 62,5 78,1 88,5 88,5 84,4 87,8 99,8 102,6

PSZ Mussenhage 82,8 84,4 87,5 90,6 100,0 103,1 84,4 50,0 53,1 59,4 65,6 56,3 76,4 83,1 88,2

PSZ Muurmeesterstraat 98,4 98,4 107,8 104,7 101,6 95,3 89,1 67,2 95,3 89,1 82,8 82,8 92,7 97,9 99,7

PSZ Rijnlaan 96,9 96,9 104,2 101,0 102,1 92,7 90,6 80,2 86,5 87,5 92,7 91,7 93,6 87,0 97,4

PSZ Schellerpark 93,8 96,5 96,5 93,1 100,0 94,4 91,7 74,3 98,6 101,4 101,4 95,8 94,8 94,2 103,9

PSZ Sportlaan 100,0 112,5 126,3 122,5 117,5 122,5 117,5 98,8 118,8 116,3 121,3 115,0 115,7 99,3 101,5

PSZ Staatssecretarislaan 89,3 91,1 95,5 89,3 83,9 94,8 88,5 90,6 92,7 90,6 87,5 79,2 89,4 93,1 101,2

PSZ Sterrenkroos 75,0 80,4 80,4 80,4 84,8 89,3 80,4 50,0 64,3 67,0 67,0 60,7 73,3 90,2 96,4

PSZ Tichelmeesterlaan 102,5 105,0 95,0 97,5 102,5 97,5 90,0 83,8 97,5 98,8 97,5 87,5 96,3 94,8 98,8

PSZ Vlasakkers 91,3 91,3 98,8 98,8 100,0 91,3 91,3 53,8 80,0 75,0 80,0 81,3 86,0 90,7 106,2

PSZ Wildwalstraat 83,3 87,5 84,4 83,3 82,3 80,2 66,7 63,5 76,0 78,1 76,0 75,0 78,0 89,2 98,2

PSZ Zalmkolk 21,9 21,9 21,9 21,9 15,6 31,3 37,5 34,4 34,4 26,7

Gemiddeld 92,6 93,0 90,8 87,5 87,6 87,7 82,3 65,4 78,6 80,2 81,5 77,1 83,7 90,8 98,5

Gemeente Zwolle VVE jan-16 feb-16 mrt-16 apr-16 mei-16 jun-16 jul-16 aug-16 sep-16 okt-16 nov-16 dec-16 Gem '16 Gem '15 Gem '14

PSZ Bachlaan 158 40,6 43,8 39,1 39,1 34,4 34,4 34,4 21,9 23,4 25,0 28,1 25,0 32,4 28,7 36,2

PSZ Bachlaan 20 34,7 30,6 27,8 22,2 22,2 25,0 20,8 15,3 20,8 19,4 22,2 23,6 23,7 29,6 24,5

PSZ Beukenstraat 21,1 22,7 25,8 21,1 21,1 21,1 18,8 12,5 14,8 17,2 18,8 15,6 19,2 22,3 25,0

PSZ Beulakerwiede 32,5 30,0 30,0 27,5 27,5 27,5 27,5 25,0 30,0 27,5 32,5 30,0 29,0 23,4 14,4

PSZ Geraniumstraat 17,1 17,1 13,3 13,3 13,3 11,4 9,5 1,9 5,7 7,6 10,5 12,4 11,1 16,0 23,3

PSZ Gouwe 20,5 24,1 27,7 22,3 25,9 27,7 27,7 25,9 26,8 25,0 25,0 25,0 25,3 18,7 23,0

PSZ Munterkamp 27,1 22,9 25,0 18,8 22,9 27,1 25,0 16,7 16,7 20,8 22,9 25,0 22,6 25,3 12,7

PSZ Mussenhage 21,9 18,8 21,9 21,9 28,1 31,3 28,1 12,5 12,5 15,6 21,9 18,8 21,1 18,5 14,9

PSZ Muurmeesterstraat 20,3 20,3 20,3 23,4 26,6 23,4 23,4 17,2 20,3 17,2 17,2 17,2 20,6 21,0 23,2

PSZ Sterrenkroos 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 21,4 19,6 8,9 10,7 12,5 12,5 10,7 16,2 21,2 16,7

PSZ Vlasakkers 32,5 32,5 33,8 36,3 32,5 28,8 28,8 12,5 32,5 30,0 30,0 32,5 30,2 30,9 36,3

Gemeente Zwolle WKO jan-16 feb-16 mrt-16 apr-16 mei-16 jun-16 jul-16 aug-16 sep-16 okt-16 nov-16 dec-16 Gem '16 Gem '15 Gem '14

PSZ Bachlaan 158 9,4 9,4 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 6,3 6,3 6,3 7,8 6,3 7,6 10,3 13,3

PSZ Bachlaan 20 18,1 19,4 19,4 20,8 20,8 19,4 19,4 13,9 15,3 19,4 22,2 20,8 19,1 16,8 24,0

PSZ Bachlaan 8 9,4 31,3 37,5 40,6 40,6 31,9

PSZ Beukenstraat 15,63 15,63 15,63 14,06 12,50 12,50 12,50 7,81 7,81 6,25 7,81 7,81 11,3 10,5 14,0

PSZ Beulakerwiede 28,8 30,0 30,0 33,8 33,8 38,8 31,3 21,3 22,5 26,3 28,8 27,5 29,4 32,4 40,1

PSZ Campherbeeklaan 79,7 78,1 71,9 71,9 68,8 62,5 54,7 35,9 46,9 46,9 48,4 43,8 59,1 70,6 49,7

PSZ Enkstraat 53,8 51,3 47,5 48,8 47,5 48,8 48,8 36,3 43,8 41,3 48,8 43,8 46,7 53,1 71,7

PSZ Geert Groteweg 43,8 50,0 56,3 43,8 43,8 43,8 43,8 31,3 31,3 31,3 25,0 25,0 39,1 64,1 49,4

PSZ Geraniumstraat 29,5 27,6 26,7 26,7 21,0 22,9 22,9 15,2 19,1 18,1 19,1 19,1 22,3 30,3 33,7

PSZ Gouwe 23,2 18,8 20,5 22,3 24,1 26,8 25,0 23,2 27,7 27,7 29,5 27,7 24,7 25,2 22,8

PSZ Jacob Catsstraat 67,5 68,8 73,8 71,3 67,5 65,00 61,25 50,00 68,75 75,00 71,25 56,25 66,4 43,1 43,7

PSZ Korianderplein 64,6 66,7 64,6 61,5 61,5 59,4 56,3 39,6 46,9 46,9 42,7 42,7 54,4 57,4 67,9

PSZ Munterkamp 27,1 27,1 27,1 20,8 25,0 25,0 22,9 16,7 28,1 28,1 28,1 28,1 25,3 21,7 52,8

PSZ Muurmeesterstraat 43,8 43,8 43,8 37,5 31,3 34,4 28,1 25,0 46,9 46,9 43,8 43,8 39,1 35,0 26,8

PSZ Rijnlaan 38,5 42,7 51,0 50,0 60,4 57,3 57,3 53,1 53,1 54,2 57,3 56,3 52,6 39,5 44,4

PSZ Schellerpark 50,7 53,5 56,3 53,5 58,3 55,6 52,8 41,0 58,3 57,6 58,3 58,3 54,5 54,2 54,5

PSZ Sportlaan 43,8 46,3 51,3 51,3 51,3 52,5 47,5 41,3 53,8 51,3 55,0 50,0 49,6 45,6 60,1

PSZ Staatssecretarislaan 60,7 57,1 62,5 57,1 50,9 54,2 52,1 50,0 46,9 46,9 52,1 45,8 53,0 60,3 55,0

PSZ Sterrenkroos 31,3 29,5 27,7 27,7 30,4 29,5 27,7 18,8 18,8 18,8 20,5 17,9 24,9 30,0 36,1

PSZ Tichelmeesterlaan 76,3 77,5 65,0 62,5 67,5 65,0 60,0 56,3 65,0 66,3 60,0 55,0 64,7 68,8 64,3

PSZ Vlasakkers 10,0 10,0 8,8 6,3 6,3 6,3 6,3 2,5 3,8 3,8 3,8 2,5 5,8 5,8 9,2

PSZ Wildwalstraat 47,9 51,0 53,1 52,1 49,0 45,8 40,6 37,5 47,9 49,0 47,9 47,9 47,5 49,1 48,0

PSZ Zalmkolk 21,88 21,88 21,88 21,88 15,63 25 31,25 28,13 28,13 24,0
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2.11.5.3 Vve-indicatie en armoedebeleid 

Geplaatste kinderen met een vve-indicatie/ via het armoedebeleid 

 

  

Aantal 
kinderen 

totaal 

waarvan 
met 

VVE-
indicatie 

Totaal 
aantal 
kinderen 

Waarvan 
met 
VVE-

indicatie 
 

Aantal 
kinderen 

totaal 

waarvan 
met 

VVE-
indicatie 

  

1-jun-16 1-okt-16 

 

1-feb-17 
Armoede   198 75 162 58 

 
167 64 

Regulier 
 

203 40 197 29 
 

194 35 
WKO   374 16 357 11 

 
363 15 

Totaal   775 131 716 98 
 

724 114 

         
         

Peuterspeelzaal 

Armoede 
/ regulier 
/ WKO 

Aantal 
kinderen 

totaal 

waarvan 
met 

VVE-
indicatie 

Aantal 
kinderen 

totaal 

waarvan 
met 
VVE-

indicatie 
 

Aantal 
kinderen 

totaal 

waarvan 
met 

VVE-
indicatie 

    1-jun-16 1-okt-16 

 

1-feb-17 
PSZ Bachlaan 158 ZW-ARM 23 13 23 8 

 
21 12 

  ZW-REG 10 5 7 2 
 

6 1 
  ZW-WKO 5 4 3 2 

 
4 0 

    38 22 33 12 
 

31 13 

PSZ Bachlaan 20 ZW-ARM 21 8 16 9 
 

14 8 
  ZW-REG 11 4 13 5 

 
12 5 

  ZW-WKO 14 3 11 2 
 

12 2 
    46 15 40 16 

 
38 15 

PSZ Bachlaan 8 ZW-ARM     1   
 

4   
  ZW-REG     3   

 
3   

  ZW-WKO     10   
 

16   
        14   

 
23   

PSZ Beukenstraat ZW-ARM 16 12 13 8 
 

12 7 
  ZW-REG 4 1 5 1 

 
3 2 

  ZW-WKO 8 1 4 0 
 

5 0 
    28 14 22 9 

 
20 9 

PSZ Beulakerwiede ZW-ARM 7 5 8 5 
 

9 7 
  ZW-REG 7 5 7 4 

 
6 3 

  ZW-WKO 14 0 9 1 
 

12 2 
    28 10 24 10 

 
27 12 

PSZ 
Campherbeeklaan ZW-ARM 2   3   

 
3   

  ZW-REG 8   7   
 

8   
  ZW-WKO 22   17   

 
19   

    32   27   
 

30   

PSZ Enkstraat ZW-ARM 3   1   
 

1   
  ZW-REG 13   9   

 
12   

  ZW-WKO 20   18   
 

23   
    36   28   

 
36   

PSZ Geert 
Grooteweg ZW-REG 1   0   

 
2   

  ZW-WKO 5   4   
 

5   
    6   4   

 
7   

PSZ 
Geraniumstraat ZW-ARM 9 2 7 2 

 
7 4 

  ZW-REG 16 4 14 2 
 

12 4 
  ZW-WKO 12 0 9 0 

 
7 0 

    37 6 30 4 
 

26 8 

PSZ Gouwe ZW-ARM 13 9 12 8 
 

12 7 
  ZW-REG 8 4 9 4 

 
8 5 

  ZW-WKO 14 2 15 1 
 

13 2 
    35 15 36 13 

 
33 14 

PSZ Jacob 
Catsstraat ZW-ARM 5   3   

 
1   

  ZW-REG 9   6   
 

8   
  ZW-WKO 26   30   

 
22   

    40   39   
 

31   

PSZ Korianderplein ZW-ARM 5   4   
 

7   
  ZW-REG 5   9   

 
9   

56



 
 
 
 
 

 

 

  ZW-WKO 28   23   
 

18   
    38   36   

 
34   

 
 

Armoede 
/ regulier 
/ WKO 

Aantal 
kinderen 

totaal 

waarvan 
met 

VVE-
indicatie 

Aantal 
kinderen 

totaal 

waarvan 
met 
VVE-

indicatie 
 

Aantal 
kinderen 

totaal 

waarvan 
met 

VVE-
indicatie 

    1-jun-16 1-okt-16 

 

1-feb-17 
PSZ Mussenhage ZW-ARM 10 4 4 2 

 
3 2 

  ZW-REG 12 4 8 1 
 

8 2 
    22 8 12 3 

 
11 4 

PSZ 
Muurmeesterstraat ZW-ARM 6 4 2 2 

 
3 1 

  ZW-REG 5 2 6 3 
 

5 2 
  ZW-WKO 8 2 15 2 

 
16 2 

    19 8 23 7 
 

24 5 

         
PSZ Rijnlaan ZW-ARM 12   12   

 
12   

  ZW-REG 3   3   
 

3   
  ZW-WKO 28   26   

 
27   

    43   41   
 

42   

PSZ Schellerpark ZW-ARM 8   5   
 

7   
  ZW-REG 19   21   

 
18   

  ZW-WKO 42   42   
 

44   
    69   68   

 
69   

PSZ Sportlaan ZW-ARM 5   7   
 

8   
  ZW-REG 22   17   

 
17   

  ZW-WKO 21   22   
 

25   
    48   46   

 
50   

PSZ 
Staatssecretarislaan ZW-ARM 5   6   

 
5   

  ZW-REG 12   14   
 

13   
  ZW-WKO 25   23   

 
22   

    42   43   
 

40   

PSZ Sterrenkroos ZW-ARM 9 6 6 4 
 

5 3 
  ZW-REG 10 2 11 1 

 
12 5 

  ZW-WKO 16 2 12 2 
 

9 2 
    35 10 29 7 

 
26 10 

PSZ 
Stokmeesterslaan ZW-ARM 8 1 6 4 

 
5 2 

  ZW-REG 11 8 9 5 
 

6 3 
  ZW-WKO 12 2 13 1 

 
13 4 

    31 11 28 10 
 

24 9 

PSZ 
Tichelmeesterlaan ZW-ARM 7   7   

 
8   

  ZW-REG 5   6   
 

7   
  ZW-WKO 25   26   

 
21   

    37   39   
 

36   

PSZ Vlasakkers ZW-ARM 20 11 11 6 
 

13 11 
  ZW-REG 3 1 5 1 

 
6 3 

  ZW-WKO 4 0 2 0 
 

2 1 
    27 12 18 7 

 
21 15 

PSZ Wildwalstraat ZW-ARM 4   4   
 

5   
  ZW-REG 9   8   

 
10   

  ZW-WKO 22   19   
 

23   
    35   31   

 
38   

PSZ Zalmkolk ZW-ARM 0   1   
 

2 2 
  ZW-REG 0   0   

 
0 0 

  ZW-WKO 3   4   
 

5 1 
    3   5   

 
7 3 

 

  

57



 
 
 
 
 

 

 

2.11.6 Overig  

 

2.11.6.1 Cliëntenraad en oudercommissies  

De centrale cliëntenraad bestond eind 2016 uit elf leden. Vijf leden maken gebruik van opvang in Zwolle, vier 

leden maken gebruik van opvang buiten Zwolle.  

De doelgroepen buitenschoolse opvang, kinderdagverblijf en peuterspeelzaal worden in de CCR 

vertegenwoordigd.  

 

In 2016 vergaderde de Cliëntenraad in elk kwartaal eenmaal met de directie, eenmaal sloot een lid van de Raad 

van Toezicht aan. De CCR gaf (een positief) advies over het aangepaste klachtreglement en in september werd 

(een positief advies) uitgebracht over de diensten en tarieven voor 2017. Vaste onderdelen van de vergadering 

zijn de vraaguitval en kind bezetting, de wettelijke wijzigingen en de politieke ontwikkelingen. De CCR volgde 

onder andere de ontwikkelingen van de overname van kinderopvang OOK, de uitrol van het ouderportaal en het 

pedagogisch beleid en de pedagogische structuur werden in het tweede half jaar uitvoerig besproken.  

In april organiseerde de CCR een geslaagde avond voor alle oudercommissies met als doel de verbinding met de 

CCR te vergroten en oudercommissies te informeren over de wetswijziging “versterking positie ouders”.  

 

2.11.6.2 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 2016 zijn binnengekomen zijn door de 

verantwoordelijken inhoudelijk behandeld. Waar noodzakelijk is nieuw beleid gemaakt of is bestaand beleid 

herzien. Drie klachten werden in de lijn niet naar tevredenheid opgelost en zijn voorgelegd aan de directie. De 

klachten zijn intern behandeld en afgesloten. Er zijn in 2016 dan ook geen klachten tegen Doomijn ingediend bij 

de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.  
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Jaarrekening 2016 
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BALANS PER 31 DECEMBER

(na voorstel resultaatbestemming)

ACTIVA 31-12-2016  31-12-2015 

 €  € 

Vaste activa

1. Materiële vaste activa             424.838             209.288 

Vlottende activa

2. Voorraden                 5.587                 3.850 

Vorderingen

3. Debiteuren               81.107               23.003 

4. Te ontvangen subsidies               56.250               69.184 

5. Vorderingen op gelieerde entiteiten                 1.562               52.153 

6. Overige vorderingen en overlopende activa               39.673               60.621 

            178.591             204.961 

7. Liquide middelen          3.609.199          4.321.237 

Totaal activa          4.218.216          4.739.336 
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PASSIVA  31-12-2016  31-12-2015 

 €  € 

8. Eigen vermogen

Algemene reserve             757.695             836.668 

Bestemmingsreserves          1.074.838             859.288 

         1.832.533          1.695.956 

9. Voorzieningen             867.990          1.070.590 

10. Crediteuren             101.646             172.694 

11. Belastingen             202.407             199.377 

12. Schulden ter zake van pensioenen                 7.971               15.384 

13. Schulden aan gelieerde entiteiten             134.686 131.278 

14. Vooruitontvangen subsidies             611.810             568.347 

15. Overige schulden en overlopende passiva             459.174             885.711 

         1.517.693          1.972.791 

Totaal passiva          4.218.216          4.739.336 

Kortlopende schulden en overlopende passiva
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2016 2015

 €  € 

Baten

A. Subsidies          6.625.702          6.453.864 

B. Opbrengsten activiteiten          1.090.216          1.260.129 

C. Bruto resultaat horeca               57.722               51.338 

Totaal baten          7.773.640          7.765.331 

Lasten

       

D. Personeelskosten          4.963.169          4.696.255 

E. Afschrijvingen 56.593 62.777 

F. Huisvestingskosten             949.985          1.153.594 

G. Organisatiekosten             267.180             273.049 

H. Kosten activiteiten             508.365             495.369 

I. Interne doorbelastingen             916.699             964.749 

Totaal lasten          7.661.993          7.645.793 

Bedrijfsresultaat 111.647 119.538

J. Financiële baten en lasten 24.929 40.892 

Nettoresultaat 136.576 160.430

EXPLOITATIEOVERZICHT OVER 2016
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KASSTROOMOVERZICHT OVER 2016

2016 2015

 €  € 

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 111.647 119.538

Aanpassingen voor afschrijvingen 51.439 48.838

Mutatie voorzieningen -202.600 -39.183

Mutaties in werkkapitaal

Mutatie vlottende activa                -1.737                         - 

Mutatie vorderingen 26.370 -45.104

-455.095 508.562

Kasstroom uit bedrijfsoperaties -469.976 592.653

Ontvangen rente 28.314 44.037

Betaalde rente -3.385 -3.145

Kasstroom uit operationele activiteiten -445.046 633.545

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa -266.990 -52.178

Desinvesteringen in materiële vaste activa                         -               11.209 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -266.990 -40.969

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Investeringen in financiële vaste activa                         -                         - 

Desinvesteringen in financiële vaste activa                         -                         - 

Rente-inkomsten beleggingen                         -                         - 

Koersresultaat verkochte beleggingen                         -                         - 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten                         -                         - 

Mutatie geldmiddelen -712.038 592.575

Liquide middelen

Stand begin boekjaar 4.321.237 3.728.662

Stand einde boekjaar 3.609.199 4.321.237

Mutatie geldmiddelen -712.038 592.575

Mutatie kortlopende schulden en overlopende passiva
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Algemeen

onder nummer 41025128.

Algemeen

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. 

Actief Jaar

Verbouwing 20

Computers en software 5

Apparatuur en installaties 5

Inventaris/inrichting 10

Transportmiddelen en werkmaterieel 5

Elektrische apparatuur 5

Voorraden

voorraden in mindering is gebracht.

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafprijs (verkrijgingsprijs of 

De voorraden worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of lagere opbrengstwaarde. Voor eventuele 

De investeringsgrens is gesteld op EUR 450.

GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING

Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar,

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden

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.

slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.

De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de Richtlijnen Jaarverslaggeving 640 (RJ 640).

worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen zijn berekend als een 

percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische

incourante voorraden wordt een voorziening opgenomen die op het bedrag van de 

vervaardigingsprijs) verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing

levensduur. De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn als volgt:

De Stichting Travers Welzijn is statutair gevestigd in Zwolle en is ingeschreven bij het handelsregister

Materiele vaste activa
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Vorderingen

van de inbaarheid van de vorderingen. 

Voorzieningen

Voorziening groot onderhoud

Personeelsbeloningen en pensioenen

Investeringsbijdragen

Subsidies en bijdragen in verband met de aanschaf van (materiële) vaste activa worden gepassiveerd

onder de overlopende passiva. Deze bedragen worden tijdsevenredig over de geschatte

Vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde onder aftrek van een voorziening 

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.

economische levensduur van deze activa ten gunste van het exploitatieoverzicht gebracht.

van een toegezegde bijdrageregeling. De stichting heeft in geval van een tekort bij het 

toegezegde-pensioenregeling. Deze toegezegde-pensioenregeling is verwerkt alsof er sprake zou zijn

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 

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 

voor oninbaarheid. Voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling

Dit betreffen vorderingen met een looptijd < 1 jaar.

De pensioenregeling is ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn en is naar zijn aard een

reëel te verwachten frictiekosten en is grotendeels gebaseerd op het sociaal plan.

De voorziening ter gelijkmatige verdeling van lasten voor groot onderhoud van gebouwen wordt

gebaseerd op de reëel te verwachten frictiekosten.

Voorziening voor frictiekosten in verband met Taaltoets

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.
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Algemeen

Algemeen

Winstbelastingen en ontvangen interest worden opgenomen onder de kasstroom uit operationele

opgenomen.

activiteiten. Betaalde interest wordt opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.

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 

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

deze voorzienbaar zijn.

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

Resultaatbepaling

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt worden niet in het kasstroomoverzicht

grondslagen. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin zij gerealiseerd zijn. 

Verliezen die hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra 

worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderings- 

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. 
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1. Materiële vaste activa Gebouwen  Andere  Totaal 

en  vaste 

verbouwingen  bedr. mid. 

€  €  € 

Aanschafwaarde per 1 januari 2016                 171.229             661.414             832.643 

Investeringen boekjaar                 226.901               40.088             266.989 

Desinvesteringen boekjaar                             -                         -                         - 

Aanschafwaarde per 31 december 2016 398.130 701.502          1.099.632 

Cumulatieve afschrijving per 1 januari 2016                 117.403             505.952             623.355 

Afschrijving boekjaar                     7.602               43.837               51.439 

Cumulatieve afschrijving desinvesteringen                             -                         -                         - 

Cumulatieve afschrijving per 31 december 2016 125.005             549.789             674.794 

Boekwaarde per 1 januari 2016                   53.826             155.462             209.288 

Boekwaarde per 31 december 2016                 273.125             151.713             424.838 

 31-12-2016  31-12-2015 

€ €

Vlottende activa

2. Voorraden

Voorraad Horeca                 5.587                 3.850 

Vorderingen

3. Debiteuren

Peuterspeelzalen                         -                         - 

Welzijn               85.607               27.003 

Saldo per 31 december               85.607               27.003 

-4.500 -4.000 

Balanswaardering per 31 december               81.107               23.003 

4. Te ontvangen subsidies

Oranjefonds Kansen voor jongeren (Make It)               56.250               56.250 

LIMOR Dagactivering daklozen (Zwolle Actief)                         -               12.934 

              56.250               69.184 

TOELICHTING OP DE BALANS

Af: voorziening dubieuze debiteuren

ACTIVA
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 31-12-2016  31-12-2015 

€ €

5.

                        -               43.933 

Rekening-courant Stichting Stad & Cultuur                 1.562                         - 

                        -                 8.220 

                1.562               52.153 

6.

Fietsproject                 1.704                 9.044 

Rente               28.314               44.037 

Nog te ontvangen energiebelasting                 9.620                 7.455 

Overige overlopende activa                      35                      85 

              39.673               60.621 

7. Liquide middelen

                3.634                 3.093 

         3.605.565          4.318.144 

         3.609.199          4.321.237 

 bij de huisbankiers. 

PASSIVA

8. Eigen vermogen

            757.695             836.668 

Bestemmingsreserve materiële vaste activa             424.838             209.288 

Bestemmingsreserve personele frictie en innovatie 650.000             650.000 

1.832.533 1.695.956

Overige vorderingen en overlopende activa

Algemene reserve

Bank

 De liquide middelen worden in kortlopende spaarproducten vastgelegd voor maximaal 1 jaar 

Kas

Rekening-courant Stichting Travers Fonds

Rekening-courant Stichting Vrijwilligerscentrale ZwolleDoet!

Vorderingen op gelieerde entiteiten

 De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting. 
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 31-12-2016  31-12-2015 

€ €

Stand per 1 januari 836.668             668.366 

           -215.550                 7.870 

Dotatie uit resultaatbestemming

Resultaat boekjaar 136.576

Dotatie bestemmingsreserves                             - 

            136.576             110.431 

                        - 50.000

Stand per 31 december 757.695 836.668

*)

403.797 449.079 

353.898 387.589

757.695 836.668

Stand per 1 januari             449.079             350.747 

           -111.596                -6.152 

              66.314             104.482 

Stand per 31 december 403.797             449.079 

Stand per 1 januari             387.589             317.619 

           -103.954               14.022 

              70.262               55.948 

Stand per 31 december 353.898             387.589 

Stand per 1 januari             209.288             217.158 

Onttrekking                         -                -7.870 

            215.550                         - 

Stand per 31 december 424.838             209.288 

Stand per 1 januari             650.000             600.000 

Onttrekking                         -                         - 

                        -               50.000 

Stand per 31 december 650.000             650.000 

dagbesteding.

Bestemmingsreserve materiële vaste activa 

Algemene reserve  *)

Algemene reserve gevormd vanuit reguliere subsidies

Dotatie uit resultaatbestemming

Algemene reserve gevormd vanuit overige inkomsten

Dotatie uit resultaatbestemming

en kosten voor innovatie die ontstaan door verschuivingen in het sociaal domein en 

waaronder 

Onttrekking uit bestemmingsreserve materiële vaste activa

Onttrekking uit bestemmingsreserve materiële vaste activa

overeenstemming met de waarden die vastliggen in materiële vaste activa.

Dotatie

De bestemmingsreserve materiële vaste activa is door het bestuur bestemd in

Bestemmingsreserve personele frictie en innovatie (Welzijn)

Dotatie uit vrijval bestemmingsreserve herhuisvesting en efficiëncy

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

De bestemmingsreserve personele frictie is door het bestuur bestemd voor frictiekosten

Dotatie

Algemene reserve gevormd vanuit overige inkomsten

Onttrekking uit bestemmingsreserve materiële vaste activa
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Voorstel resultaatbestemming 2016:

Toevoeging aan de algemene reserve             136.576 

 31-12-2016  31-12-2015 

€ €

9. Voorzieningen

Voorziening voor groot onderhoud             691.594             781.907 

Voorziening voor personele frictie en reorganisatie               81.396             188.683 

              95.000             100.000 

            867.990          1.070.590 

Voorziening voor groot onderhoud

Stand per 1 januari             781.907             543.734 

Af: onttrekkingen -130.001 -132.091 

Bij: dotatie             175.188             427.300 

Reclassificatie naar Stichting Travers            -135.500              -57.036 

Stand per 31 december             691.594             781.907 

 

Stand per 1 januari             188.683             360.209 

                        -              -18.679 

Af: onttrekkingen            -118.151            -248.013 

Bij: dotatie               10.864               95.166 

Stand per 31 december               81.396             188.683 

is doorgevoerd.

Stand per 1 januari             100.000             175.000 

Af: onttrekkingen                -5.000              -75.000 

Bij: dotatie                         -                         - 

Stand per 31 december               95.000             100.000 

die voortkomen uit de reorganisatie binnen de peuterspeelzalen, welke per 1 januari 2015

Het onderhoudsplan is in 2013 geactualiseerd, waarbij rekening is gehouden met achterstallig

Voorziening frictiekosten i.v.m. Taaltoets

Voorziening frictiekosten i.v.m. Taaltoets

onderhoud. 

In verband met aangescherpte wet- en regelgeving binnen de peuterspeelzalen

stichting waarop zij betrekking heeft. De voorziening is grotendeels bestemd voor frictiekosten

is er een voorziening opgenomen in verband met te verwachten frictiekosten.

Aan de voorziening ligt een onderhoudsplan ten grondslag. 

Voorziening voor personele frictie en reorganisatie

De voorziening voor personele frictie en reorganisatie wordt decentraal opgenomen in 

Reclassificatie voorziening naar Stichting Travers Kinderopvang
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 31-12-2016  31-12-2015 

 €  € 

10.             101.646             172.694 

11.

Loonheffing             202.407             199.377 

12.

Te betalen pensioenpremies                 7.971               15.384 

13.

Rekening-courant Stichting Stad & Cultuur                         - 226 

              30.000                         - 

              41.300 54.911

Rekening-courant Stichting Travers 62.041 64.558 

                1.345               11.583 

            134.686 131.278 

14. Vooruitontvangen subsidies

Gem. Zwolle Kwaliteitsimpuls VVE                         -               22.206 

Gem. Zwolle VVE Taaltoetsen                         -               14.402 

Gem. Zwolle inzake Welzijn (contract) 2016                   90.000 

Gem. Zwolle inzake Welzijn (contract) 2015                   35.000 

Gem. Zwolle inzake Welzijn (contract) 2014                   50.000 

Gem. Zwolle inzake Welzijn (contract) 2013                 102.999 

            277.999             187.999 

            100.000                         - 

Gem. Zwolle Buurtsportcoaches 2015                 9.784                 9.784 

Gem. Zwolle Buurtsportcoaches 2014               10.000               10.000 

Gem. Zwolle Preventie Jeugdzorg 2016               57.640                         - 

Gem. Zwolle Preventie Jeugdzorg 2015                         -               96.716 

              73.000               73.000 

              21.505               66.255 

Gem. Zwolle Taalkoppels                 3.000                         - 

Gem. Zwolle Deltion Jongerenteam               17.033                         - 

Gem. Zwolle Trajecten in de Wijk               12.500                         - 

Gem. Zwolle Diversen                         -                    500 

Coördinatie Brede Scholen 2015-2016                         -               45.078 

Coördinatie Brede Scholen 2014-2015                         -               15.726 

Diversen               29.349               26.681 

            611.810             568.347 

Crediteuren

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Gem. Zwolle Frictiekosten teamleider Sociaal Wijkteam 2015-2016

Rekening-courant Stichting Vrijwilligerscentrale ZwolleDoet!

Rekening-courant Stichting Travers Kinderopvang

Schulden ter zake van pensioenen

Gem. Zwolle inzake Peuterspeelzalen 2016

Rekening-courant Stichting Doomijn Kinderopvang Noord

Belastingen

Gem. Zwolle Voorzieningen voor de jeugd in Stadshagen 2015-2016

Schulden aan gelieerde stichtingen
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 31-12-2016  31-12-2015 

 €  € 

15.

              52.871                         - 

                        -             400.000 

Investeringsbijdragen                         -                 1.932 

Te betalen vakantiegeld               53.484             159.661 

Reservering vakantiedagen             135.837               95.849 

Reservering loopbaanbudget               48.552               16.784 

Nog te betalen personeel                 2.969                 4.010 

              70.939               14.198 

Verplichtingen huisvesting               94.523             162.988 

Overige nog te ontvangen facturen                         -               30.290 

            459.174             885.711 

Investeringsbijdrage ten behoeve van: ultimo boekjaar ultimo boekjaar

Peuterspeelzalen                         - 1.932

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN

  Uit dien hoofde is Stichting Travers Welzijn hoofdelijk aansprakelijk voor de 

* Jaarlijkse huurovereenkomsten ten bedrage van EUR 536.000 (2015: EUR 482.000).

  omzetbelastingschulden van alle stichtingen afzonderlijk en van de groep.

Overige schulden

Terug te betalen subsidie gem. Zwolle inzake Peuterspeelzalen 2016

* Er is een fiscale eenheid voor de omzetbelasting binnen de groep Stichting Travers.

Terug te betalen subsidie gem. Zwolle inzake Peuterspeelzalen 2015

Overige schulden en overlopende passiva
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2016 2015

BATEN  €  € 

A. Subsidies

Gemeente Zwolle

         4.269.492          4.209.029 

         2.026.976          1.802.524 

              22.206               13.794 

              14.402               23.700 

                        -               48.484 

Gem. Zwolle Buurtsportcoaches               72.741               63.544 

Gem. Zwolle Preventie Jeugdzorg             128.241               58.599 

              44.750               18.745 

Gem. Zwolle Taalkoppels               59.400                         - 

Gem. Zwolle Trajecten in de Wijk               43.750                         - 

Overige Gemeente Zwolle               15.390               14.250 

             -90.000                         - 

                        -              -35.000 

                        -               10.900 

           -100.000 

-22.478 -18.011 

         6.484.870          6.210.558 

Fondsen

                   640               12.800 

              45.078               15.877 

              15.726               88.500 

                        -               22.700 

                        -               15.738 

                        -               56.960 

LIMOR Dagactivering daklozen (Zwolle Actief)               63.789               50.540 

              15.599              -19.809 

Totaal fondsen             140.832             243.306 

Eindtotaal subsidies en fondsen          6.625.702          6.453.864 

Totaal subsidies gemeente Zwolle

Aangemerkt als overige bijdragen

Vooruitontvangen deel Gemeente Zwolle Welzijn 2015

Gem. Zwolle Voorzieningen voor de jeugd in Stadshagen

Gem. Zwolle Taalcoaches 

Gem. Zwolle inzake Peuterspeelzalen (contract)

Frion Futclub

Oranjefonds Kansen voor jongeren (Make-It) 3e projectjaar

Coördinatie Brede Scholen 2014-2015

Vooruitontvangen deel Gemeente Zwolle Welzijn 2016

Vooruitontvangen deel Gemeente Zwolle PSZ 2016

Overig 

Gem. Zwolle inzake Welzijn (contract)

Coördinatie Brede Scholen 2015-2016

Gem. Zwolle Kwaliteitsimpuls van Piramide naar VVE

Oranjefonds Kansen voor jongeren (Make-It) 2e projectjaar

TOELICHTING OP HET EXPLOITATIEOVERZICHT 

Vooruitontvangen deel Gemeente Zwolle Welzijn 2013

Gem. Zwolle Taaltoets Medewerkers VVE-locaties 2013-2015

Gem. Zwolle Pilot Holtenbroek participatie uitkeringsgerechtigden
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2016 2015

 €  € 

B. Opbrengsten activiteiten

            746.753             745.796 

Deelnemersbijdragen activiteiten               53.909               35.308 

            204.361             231.279 

Opbrengsten projecten Kinderopvang               66.142             230.169 

Overige opbrengsten               19.052               17.577 

         1.090.216          1.260.129 

C. Bruto resultaat horeca

Opbrengsten horeca             106.463             108.820 

Inkoopwaarde van de opbrengsten -48.742 -57.482 

              57.722               51.338 

Bruto winstpercentage van de verkoop 54,2% 47,2%

LASTEN

D. Personeelskosten

Salarissen          3.742.355          3.668.800 

Reservering vakantiedagen en extra uren 39.988 -35.198 

Sociale lasten             548.038             518.892 

Pensioenpremies             296.307             293.638 

-114.206 -143.369 

Overige personeelskosten 479.207 425.093 

Subtotaal 4.991.690 4.727.857 

-28.521 -31.602 

         4.963.169          4.696.255 

Overige personeelskosten

Externe inhuur personeel               21.326               33.747 

Studiekosten               82.801             135.726 

Travers Academie               53.077               10.000 

Wervingskosten                         -                 4.548 

Reiskosten woon/werk               16.094               13.284 

            258.854             182.176 

Diversen 47.054 45.612

            479.207             425.094 

Samenstelling personeelsbestand

Werknemers in dienst per 31 december                    124                    117 

FTE uit vaste dienstverbanden                   89,7                   88,2 

FTE uit meeruren                     0,6                     0,7 

FTE uit doorbelastingen                     3,8                     3,9 

                  94,1                   92,8 

73% 76%

Incidentele- en permanente verhuur van accommodaties

Gemiddelde parttime factor per 31 december

Ontvangen ziekengeld 

Totaal fulltime equivalent (FTE) per 31 december

Mutatie voorziening voor personele frictie en reorganisatie

Interne doorberekening directie, management en klantadvies

Ouderbijdragen Peuterspeelzalen
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WNT-verantwoording 2016 Stichting Travers Welzijn 

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. 

Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Stichting Travers Welzijn van toepassing zijnde 

regelgeving: het algemene WNT-maximum. 

Het bezoldigingsmaximum in 2016 voor Stichting Travers Welzijn is € 179.000. Dit geldt naar rato van de duur en/of 

omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2016 

voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het 

uurtarief. 

1. Bezoldiging topfunctionarissen 

1a. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens leidinggevende 

topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13
e
 maand van de functievervulling 

bedragen x € 1 A.W. Bosch A. Riemersma A. Cnossen 

Functiegegevens Voorzitter Raad van 

Bestuur 

Directeur (Welzijn) Directeur (PSZ) 

Aanvang
 
en einde functievervulling in 2016 1/1 – 31/12 1/1 - 31/12 1/1 – 31/12 

Omvang dienstverband (in fte) 0,43 0,61 0,16 

Gewezen topfunctionaris? nee nee nee 

(Fictieve) dienstbetrekking? ja ja ja 

    

Individueel WNT-maximum 76.714 109.191 28.103 

    

Beloning 65.010 68.295 15.642 

Belastbare onkostenvergoedingen   1.440    - - 

Beloningen betaalbaar op termijn   4.872    6.841 1.740 

Subtotaal 71.322 75.136 17.382 

    

-/- Onverschuldigd betaald bedrag     474     - - 

    

Totaal bezoldiging 70.848 75.136 17.382 

    

Verplichte motivering indien overschrijding PM PM PM 

    

Gegevens 2015    

Aanvang en einde functievervulling in 2015 1/1 - 31/12 1/1 – 31/12 1/5 – 31/12 

Omvang dienstverband 2015 (in fte)     0,50 0,47 0,13 

    

Beloning 72.560 47.608 8.592 

Belastbare onkostenvergoedingen   1.680 - - 

Beloningen betaalbaar op termijn   5.603 5.226 991 

Totaal bezoldiging 2015 79.843 52.834 9.583 

 

Voor elke hierboven vermelde onverschuldigde betaling is een vordering ingesteld die is in begrepen in de post ‘Overige 

vorderingen’ in de jaarrekening van de gelieerde entiteit Stichting Travers. 

 

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking 

 

Binnen Stichting Travers Welzijn zijn er geen leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking. 

 

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen 

 

bedragen x € 1 J.J. Prooi P.T.G. Lafranca M.J. Louppen 

Functiegegevens Voorzitter Raad van 

Toezicht 

Lid Raad van 

Toezicht 

Lid Raad van 

Toezicht 

Aanvang en einde functievervulling in 2016 1/1 - 31/12 1/1 - 31/8 1/1 - 31/12 

    

Individueel WNT-maximum 11.507 5.114 7.671 

    

Beloning 3.600 1.600 2.400 

Belastbare onkostenvergoedingen - - - 

Beloningen betaalbaar op termijn - - - 

Subtotaal 3.600 1.600 2.400 

    

-/- Onverschuldigd betaald bedrag - - - 

    

Totaal bezoldiging 3.600 1.600 2.400 

    

Verplichte motivering indien overschrijding PM PM PM 

    

Gegevens 2015    
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Beloning 72.560 47.608 8.592 

Belastbare onkostenvergoedingen   1.680 - - 

Beloningen betaalbaar op termijn   5.603 5.226 991 

Totaal bezoldiging 2015 79.843 52.834 9.583 

 

Voor elke hierboven vermelde onverschuldigde betaling is een vordering ingesteld die is in begrepen in de post ‘Overige 

vorderingen’ in de jaarrekening van de gelieerde entiteit Stichting Travers. 

 

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking 

 

Binnen Stichting Travers Welzijn zijn er geen leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking. 

 

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen 

 

bedragen x € 1 J.J. Prooi P.T.G. Lafranca M.J. Louppen 

Functiegegevens Voorzitter Raad van 

Toezicht 

Lid Raad van 

Toezicht 

Lid Raad van 

Toezicht 

Aanvang en einde functievervulling in 2016 1/1 - 31/12 1/1 - 31/8 1/1 - 31/12 

    

Individueel WNT-maximum 11.507 5.114 7.671 

    

Beloning 3.600 1.600 2.400 

Belastbare onkostenvergoedingen - - - 

Beloningen betaalbaar op termijn - - - 

Subtotaal 3.600 1.600 2.400 

    

-/- Onverschuldigd betaald bedrag - - - 

    

Totaal bezoldiging 3.600 1.600 2.400 

    

Verplichte motivering indien overschrijding PM PM PM 

    

Gegevens 2015    

Aanvang en einde functievervulling in 2015 1/1 – 31/12 1/1 – 31/12 1/1 – 31/12 

    

Beloning 4.150 2.766 2.766 

Belastbare onkostenvergoedingen - - - 

Beloningen betaalbaar op termijn - - - 

Totaal bezoldiging 2015 4.150 2.766 2.766 

 

bedragen x € 1 E. Ter Burg M. Drijver W. Versteeg 

Functiegegevens Lid Raad van 

Toezicht 

Lid Raad van 

Toezicht 

Lid Raad van 

Toezicht 

Aanvang en einde functievervulling in 2016 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/9 - 31/12 

    

Individueel WNT-maximum 7.671 7.671 2.557 

    

Beloning 2.400 2.400 800 

Belastbare onkostenvergoedingen - - - 

Beloningen betaalbaar op termijn - - - 

Subtotaal 2.400 2.400 800 

    

-/- Onverschuldigd betaald bedrag - - - 

    

Totaal bezoldiging 2.400 2.400 800 

    

Verplichte motivering indien overschrijding PM PM PM 

    

Gegevens 2015    

Aanvang en einde functievervulling in 2015 1/9 – 31/12 1/12 – 31/12 - 

    

Beloning 922 231 - 

Belastbare onkostenvergoedingen - - - 

Beloningen betaalbaar op termijn - - - 

Totaal bezoldiging 2015 922 231 - 
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Aanvang en einde functievervulling in 2015 1/1 – 31/12 1/1 – 31/12 1/1 – 31/12 

    

Beloning 4.150 2.766 2.766 

Belastbare onkostenvergoedingen - - - 

Beloningen betaalbaar op termijn - - - 

Totaal bezoldiging 2015 4.150 2.766 2.766 

 

bedragen x € 1 E. Ter Burg M. Drijver W. Versteeg 

Functiegegevens Lid Raad van 

Toezicht 

Lid Raad van 

Toezicht 

Lid Raad van 

Toezicht 

Aanvang en einde functievervulling in 2016 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/9 - 31/12 

    

Individueel WNT-maximum 7.671 7.671 2.557 

    

Beloning 2.400 2.400 800 

Belastbare onkostenvergoedingen - - - 

Beloningen betaalbaar op termijn - - - 

Subtotaal 2.400 2.400 800 

    

-/- Onverschuldigd betaald bedrag - - - 

    

Totaal bezoldiging 2.400 2.400 800 

    

Verplichte motivering indien overschrijding PM PM PM 

    

Gegevens 2015    

Aanvang en einde functievervulling in 2015 1/9 – 31/12 1/12 – 31/12 - 

    

Beloning 922 231 - 

Belastbare onkostenvergoedingen - - - 

Beloningen betaalbaar op termijn - - - 

Totaal bezoldiging 2015 922 231 - 

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 dienstbetrekking die in 2016 

een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2016 geen ontslaguitkeringen 

betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op 

grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden. 
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2016 2015

 €  € 

E. Afschrijvingen

Afschrijving gebouwen en verbouwingen                 7.602                 7.602 

Afschrijving andere vaste bedrijfsmiddelen               43.837               41.236 

Doorberekende afschrijving                 7.087               10.774 

Boekverlies activa                         -                 6.115 

              58.525               65.727 

-1.932 -2.950 

56.593 62.777

F. Huisvestingskosten

Huur gebouwen             436.118             409.189 

Pacht                 3.836                 4.880 

Dotatie groot onderhoud             175.189             352.300 

Klein onderhoud gebouwen, inventaris en tuin               72.841               61.111 

Schoonmaakkosten inclusief -middelen               94.014               91.730 

Gas/water/electra             100.711             108.855 

Teruggave energiebelasting -22.184 -15.559

Beveiligingskosten               36.498               33.027 

Verzekeringen en belastingen               23.785               22.047 

Kleine inventarisaanschaffingen               58.350               25.404 

Beheerskosten onderwijslokalen               22.100               27.809 

Vrijval voorziening voor verlieslatende contracten                         -              -21.590 

Vrijval reservering huur en pacht gebouwen              -81.619                         - 

Overige beheerskosten               30.347               54.390 

            949.985          1.153.594 

G. Organisatiekosten

Kantoorartikelen                 8.993                 4.948 

Drukwerk en kopieerkosten               10.478               15.361 

Mutatie voorziening dubieuze debiteuren                 3.115                 7.145 

                9.288               11.476 

                7.269                 7.999 

Advieskosten               28.831               62.290 

              16.334               19.065 

Buma en vergunningen                 9.089                 9.540 

Automatiseringskosten               15.351                 3.658 

Kosten vrijwilligers                 6.688               26.549 

Kosten PR             139.009               88.700 

Overige organisatiekosten               12.736               16.318 

            267.180             273.049 

Consumpties interne organisatie en vrijwilligers

Overkoepelende bijdragen en lidmaatschappen

Vakliteratuur e.d.

Af: Investeringsbijdrage ten gunste van de exploitatie
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2016 2015

 €  € 

H. Kosten activiteiten

Sociaal cultureel werk             441.609             453.426 

Peuterspeelzaal               66.755               41.942 

            508.365             495.369 

I. Interne doorbelastingen

Interne doorbelastingen             916.699             964.749 

J. Financiële baten en lasten

Rente-inkomsten               28.314               44.037 

Rente- en bankkosten -3.376 -2.808 

Afrekenverschillen -9 -337 

24.929 40.892 

Zwolle, 17 mei 2017

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

In de statuten is geen bepaling opgenomen inzake de resultaatbestemming.
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Controleverklaring onafhankelijke accountant 2016 
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Bijlagen

85



Totaalaansluiting projecten 2016

 Subsidie-

afspraken  

 Subsidies 

Zwolle 

overig 

 Overige 

opbrengste

n/mutaties 

 Totaal 

kosten 
 Resultaat 

1.01+ 1.03 Wijkgericht Welzijnswerk -incl. Preventienetwerken- 2.083.637   -35.000       18.758        2.078.343   -10.947       

1.02 Jongerencentra 801.202      -50.000       16.844        755.565      12.480        

1.04 Kinderopvang Plus 133.878      -              1.560          133.372      2.066          

1.05 VVE, Taal & Gezin 401.473      -5.000         708             352.316      44.865        

2.01 Zwolse Gehandicaptenraad 41.999        -              -              43.147        -1.148         

2.02 Jongerenraad 13.696        -              -              12.597        1.099          

3. Accommodaties 793.607      8.000          285.391      1.133.214   -46.214       

4.269.492   -82.000       1) 323.262      4.508.555   2.201          

Fakkelteit 62.831        -13.416       950             50.365        -0                

Make it -              46.278        4.774          34.917        16.135        

School's cool 12.844        9.213          -              22.057        -0                

LEFF 13.491        -3.000         -              10.491        0                 

89.166        39.075        2) 5.724          117.831      16.135        

Buursportcoaches 72.741        -              1.650          70.440        3.951          

4.431.399   -42.925       330.636      4.696.825   22.287        

PUSL1512-198 Peuterspeelzalen 2.079.846   -100.271     

PUSL1512-199 Peuterspeelzalen retour i.v.m. Van Walsumlaan niet geopend -52.870       

PU1307-0070 Gem. Zwolle Taaltoets VVE 2013-2015 14.402        

2.041.378   -100.271     3) 746.801      2.644.245   43.661        

PUSL1504-029 Gem. Zwolle Preventie Jeugdzorg 96.715        -96.715       -              -              -              
PUSL1506-052 Gem. Zwolle Voorzieningen voor de jeugd in Stadshagen 44.750        -              -              44.383        367             

-              

141.465      -96.715       -              44.383        367             

-130.011     130.011      

6.484.231   -109.900     1.077.437   7.385.454   66.314        

-              109.900      4) 211.973      251.612      70.261        

6.484.231   -              1.289.410   7.637.066   136.576      

Totaal Gemeente Zwolle

Overige activiteiten Welzijn (overige fondsen en opdrachten)

Totaal

Productbladsubsidie PUSL1512-197

Totaal regulier Welzijn

Totaal Peuterspeelzalen

Overige subsidies Gemeente Zwolle af te rekenen met jaarrekening

Totaal Overige subsidies Gem. Zwolle af te rekenen met jaarrekening

Niet af te rekenen of aangemerkt als vooruitontvangen cf recapitulatie

Totaal preventie jeugd/jongeren/kinderen

Totaal gemeente Zwolle subsidiecontract

86



Totaalaansluiting projecten 2016 (vervolg)

 Subsidie-

afspraken  

ad 1) Verwerkt in resultaat Welzijn regulier

PUSL1512-197 Welzijn regulier 2016  aangemerkt als vooruitontvangen -90.000       

PU1212-0106 Schaapskudde WB Klooienberg 7.500          

Premie op Actie 500             

-82.000       

ad 2) Presentatie ivm onderdeel van reguliere beschikking 2016

PUSL1512-197 Gem. Zwolle Preventie Jeugdzorg 2016 -57.640       

-57.640       

ad 3) Verwerkt in resultaat PSZ

PUSL1512-198 PSZ 2016 aangemerkt als vooruitontvangen -100.000     

PUSL1512-198 PSZ 2016 VVE in KDV -22.477       

PU1207-0106 Kwaliteitsimpuls VVE 22.206        

-100.271     

ad 4) Verwerkt in overige activiteiten Welzijn

PUSL1605-001 Taalkoppels 59.400        

nvt Trajecten in de wijk 43.750        

PUSL1606-069 Gem. Zwolle Jeugdland 6.750          

109.900      

Totaal recapitulatie niet af te rekenen / aangemerkt als vooruitontvangen -130.011     

Recapitulatie Gemeente Zwolle niet af te rekenen / aangemerkt als 

vooruitontvangen
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