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1. Bestuursverslag 

1.1 Algemeen 
Travers Welzijn zet zich actief in voor de leefbaarheid in wijken en buurten. We werken met 

bewoners(organisaties) en professionele partners aan een sociale omgeving die toekomst heeft. We verbinden 

actieve bewoners aan bewoners die hulp nodig hebben. We gaan uit van het standpunt dat iedere bewoner - 

jong en oud - iets kan betekenen voor een ander en van waarde kan zijn voor onze samenleving. We gaan met 

kinderen, jongeren en volwassenen op zoek naar hun talenten en stimuleren hen om deze wijk- en/of buurtgericht 

in te zetten. Op deze manier worden kwetsbare en weerbare bewoners in hun kracht gezet. 

Travers Welzijn heeft een belangrijke rol in het sociale domein van 

de gemeente Zwolle. Welzijn is met name actief in het zogenoemde 

voorliggende veld en werkt preventief op tal van terreinen. Travers 

Welzijn ziet zich nadrukkelijk als een maatschappelijke organisatie 

in het voorliggende veld met een goede aansluiting op onderwijs, 

politie, gemeente en sociale wijkteams en overige partners in het 

sociaal domein. 

De inhoudelijke resultaten zijn opgenomen in deel 2 van dit verslag. 

1.2 Ontwikkelingen en resultaten 2018 
De belangrijkste resultaten en ontwikkelingen in 2018 zijn in dit hoofdstuk samengevat. De uitgebreide 

inhoudelijke rapportage is opgenomen onder deel twee van het jaarverslag. 

1.2.1 Inhoudelijke ontwikkelingen 

Het jaar 2018 was een boeiend en intens jaar en kenmerkte zich door de start van enkele nieuwe programma's. 

Vanuit passievolle en betrokken medewerkers ontstaan met regelmaat nieuwe programma's en projecten die 

inwoners helpen vooruit te komen of die de leefbaarheid in de stad vergroten. Samen met vrijwilligers en 

buurtbewoners zijn prachtige stappen gezet. Uit de cijfers concluderen wij dat ook in 2018 het bereik en de impact 
van ons werk is vergroot. 

Enkele belangrijke ontwikkelingen zijn als volgt: 

Krachtig buurt- en opbouwwerk - Preventief sociaal werk en samenlevingsopbouw dragen bij aan krachtige, 

gezonde en veilige wijken en buurten. We zien dat de druk op het voorliggende veld toeneemt. De verwachtingen 

van vrijwilligers, noaberschap, mantelzorgers en welzijnswerkers zijn hoog en nemen toe. Er is meer ggz 

problematiek in de wijken en het aantal ouderen in isolement neemt toe. Buurt- en opbouwwerk is de basis van 

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

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

vele verbindingen met overige partijen. Denk hierbij aan politie, woningcorporaties, Sportservice Zwolle, 

Stadkamer, kerken, vrijwilligersorganisaties, sportverenigingen, wijkverenigingen etc. 

ln 2018 is er verder gebouwd aan het team buurt- en opbouwwerkers. 

Transformatie - Travers/ZwolleDoet! is op verzoek van de gemeente Zwolle betrokken bij enkele grote 

transformatieprogramma's. Dagbesteding, Maatschappelijke participatie, Nieuwe Zwollenaren en Collectivisering. 

Er zijn mogelijkheden om programma's beter op elkaar aan te laten sluiten. Hierdoor ontstaat een beter proces en 
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zal er meer resultaat worden geboekt. Dock24 en SarnenZwolle zijn mooie methoden die passen in de 

transformatieagenda. 

Nieuwe activiteiten: 

• BUZ - Voor de doelgroep onder de 18 is BUZ 

opgericht. Vanuit de kennis en ervaring van Buro Ruis, 

Hedon en Travers Welzijn verwachten we ook voor 

deze jongere doelgroep een sterker programma te 

kunnen bieden; door en voor jongeren. Dit is mede 

mogelijk gemaakt door de gemeente Zwolle en het 

Travers Fonds. 

• Maatschappelijke participatie en Dock24 - Dock24 is een startpunt voor sociale en maatschappelijke 

participatie in de stad. Dock24 biedt ontwikkeltrajecten waarin mensen kunnen groeien en hun 

mogelijkheden kunnen ontdekken. Het gaat om inwoners - die een grote afstand hebben tot de 

maatschappij en de arbeidsmarkt - te ondersteunen zodat zij in beweging komen en sociaal en 

maatschappelijk kunnen meedoen. Dock24 wordt uitgevoerd in samenwerking met de gemeente, 

onderwijs, maatschappelijke partners en het maatschappelijk voorveld. Er wordt gebruik gemaakt van 

het aanbod in de stad om een traject passend te maken voor de persoon. ln 2018 zijn meer dan 200 

mensen begeleid en het grootste deel van de inwoners heeft stappen gezet. De deelnemers zijn actief 

geworden op 63 verschillende plekken in de stad. De resultaten in dit eerste jaar liggen boven 

verwachting en geven vertrouwen voor het vervolg. 

• Welkom in de wijk - Met welkom in de wijk hebben we Syrische vluchtelingen wegwijs gemaakt in 

Zwolle. Vrijwilligers worden ingezet als bruggenbouwers. Organisaties weten ons te vinden, maar vooral 

zijn de nieuwkomers erg blij met onze inzet waarmee problemen opgelost en voorkomen worden. 

• Impacter - is een project uit het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd. Het kabinet heeft het 

actieprogramma ontwikkeld vanuit de gedachte dat een sterke samenleving jongeren ruimte biedt om 

zich in te zetten voor een ander om zo hun eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen. We geven 

135 jongeren de kans om iets te doen dat bij hen past en waarmee ze tegelijkertijd hun identiteit 

ontwikkelen en toekomstperspectief vergroten. Een geweldig project om uit te voeren, getrokken door 

jonge talentvolle coaches en gefinancierd door ZonMW. Het project wordt landelijk gevolgd. 

• Goede dagen en Perspectief - De laatste jaren is meegedacht over wijzigingen in de dagbesteding. 

Sarnen met een groot aantal organisaties is gewerkt aan een totaalaanpak voor ouderen in isolement. 

iedereen in Zwolle heeft recht op mooie dagen om naar uit te kijken. De gemeente heeft SarnenZwolle 

geholpen door de expertise van ZwolleDoet! en Travers Welzijn een belangrijke rol gegeven in de intake 

en lichte begeleiding van inwoners. Niet alleen voor ouderen, maar voor alle inwoners in een sociaal 

isolement en/of met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. 

• Dijkverzwaring en duurzaamheid- Met het Waterschap 

Drents Overijsselse Delta (WDODelta) gaan we samen 

optrekken in de communicatie en participatie voor de 

dijkversterking in Zwolle. Vanuit het brugwachtershuisje 

in Holtenbroek doen we niet alleen bewonersparticipatie, 

maar zullen we ook burgerinitiatieven ondersteunen en 

faciliteren op gebied van duurzaamheid. Een mooie 

verrijking van ons welzijnswerk. 
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• Vuurkracht - Vuurkracht is een plek waar jongeren, van 17-25 jaar, zichzelf kunnen zijn, uitgedaagd 

worden en zich persoonlijk ontwikkelen. Vuurkracht helpt om inzicht te geven in gedrag en draagt bij aan 

persoonlijke ontwikkeling. Door middel van buitenactiviteiten gaan jongeren aan de slag met thema's 

zoals: kennismaking, leren kennen van jezelf en de ander, grenzen, verantwoordelijkheid, conflicten, 

samenwerking en ontspanning. Het begeleidende team bestaat uit een jongerenwerker, een vrijwilliger 

met ervaringsdeskundigheid op het gebied van jeugdzorg en jongeren die al een tijdje meelopen bij 

Vuurkracht. 

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

doen' daar ook de mogelijkheden voor heeft. Hiervoor zet Toegankelijk Zwolle mooie stappen. ln 2018 is Zwolle 

genomineerd voor meest inclusieve en toegankelijke stad. Een mooi resultaat! 

Peuteropvang - De peuteropvangactiviteiten zijn per 1 januari 2019 overgedragen aan Stichting Travers 

Kinderopvang aangezien binnen de gemeente Zwolle de peuteropvang wordt geharmoniseerd. Deze overgang 

heeft plaatsgevonden middels een overdracht van de activa en passiva, waarbij er geen sprake is van goodwill of 

badwill. De gemeente Zwolle heeft met deze overdracht van activiteiten ingestemd. 

1.2.2 Omzet en subsidie 

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

Omzetontwikkelina 

in duizend euro Werkelijk Werkelijk 

2018 2017 

Subsidies en fondsen 6.826 6.720 
Opbrengsten activiteiten 1.183 1.130 
Brutoresultaat horeca 56 48 
Totaal 8.065 7.897 

Subsidies 

De subsidies binnen de gemeente Zwolle zijn in 2018 met 2,7% geïndexeerd ten opzichte van het voorgaande 

jaar. De Sociale Wijkteams zijn per 2018 ondergebracht bij de gemeente Zwolle waardoor er EUR 150.000 aan 

subsidie is weggevallen, dit is gecompenseerd door diverse uitbreidingen gericht op activiteiten voor jeugdigen en 

de continuering van incidentele projecten. 

Opbrengsten activiteiten 

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

Stichting Travers Fonds zijn donaties ontvangen voor een aantal projecten. 

De ontvangen ouderbijdragen binnen de peuteropvang zijn licht toegenomen (EUR 30.000), dit wordt veroorzaakt 

door uitbreiding van het aantal uren peuteropvang per dagdeel en de openstelling van WE-dagdelen voor 

2-jarigen (voorheen instroom vanaf 2,5 jaar) na de zomerperiode. 
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1.2.3 Resultaat en financiële positie 
ln onderstaande tabel zijn de financiële gegevens opgenomen: 

Stichtina Travers Welziin .. 
in duizend euro Werkelijk Werkelijk 

2018 2017 

Baten 8.065 7.897 
Lasten 8.046 7.806 

Saldo baten en lasten 20 91 

Financiële baten en lasten 1 8 

Exoloitatiesaldo 21 99 

Ratio's 

Personele last versus baten 68% 66% 

Exploitatierendement 0% 1% 

Eigen vermogen 1.945 1.933 

Algemene reserve 190 159 

Niet bestemde reserve uit gemeentelijke subsidies 78 72 

% Niet bestemde reserve t.o.v. structurele subsidiebaten (norm< 10%) 1,1% 1,1% 

Kasstroom 361 - 365 

Liquiditeitsratio 1,9 1,9 

Solvabiliteitsratio EVfTV 39% 43% 

Solvabiliteitsratio EV/Baten 24% 24% 

Het exploitatieresultaat van Stichting Travers Welzijn bedraagt EUR 21.000 in 2018. Dit is opgebouwd uit een 

negatief resultaat van EUR 132.000 (2017: EUR 45.000 negatief) op de reguliere welzijnsactiviteiten, een 

resultaat van nihil op de activiteiten vanuit de peuteropvang en EUR 153.000 op de overige activiteiten binnen de 

stichting. 

Vanwege de harmonisatie van de peuteropvang binnen Zwolle is afgestemd met de gemeente dat de resterende 

subsidiegelden van zowel 2018 als 2017 kunnen worden ingezet voor toekomstige frictiekosten die voortkomen 
uit de harmonisatie. 

De kasstroom van de stichting is in 2018 EUR 361.000 positief, deze is met name ontstaan door een forse 

toename van de schuldposities. 

Er wordt binnen de stichting geen gebruik gemaakt van financiële instrumenten (derivaten). 

Het eigen vermogen per balansdatum bedraagt afgerond EUR 1,9 miljoen. Het eigen vermogen is in overleg met 

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

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

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

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

door de reguliere subsidies, bedraagt EUR 78.000. Dit is 1% van de subsidies en ligt daarmee niet boven de 

grens die genoemd is in de algemene subsidieverordening. 
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1.3 Personeel 
Tabel kengetallen personeel (peildatum 31 december 2018) 

Travers Welzijn Peuteropvang 

2018 2017 2018 2017 
aantal personen 83 73 57 56 
aantal fte's uit vaste dienstverbanden 73,5 62,9 28,7 29,4 
aantal fte's incl. flex-fie 73,3 60,0 38,5 30,5 
% vaste dienstverbanden 72% 74% 90% 91% 
gemiddelde duur dienstverband 9,9 9,0 16, 1 15,6 
qemiddelde leeftijd 42 41 49 49 
% instromers 33% 13% 2% 4% 
% uitstromers 18% 8% 7% 0% 
parttime% incl. indicatie flex-fie 90% 86% 50% 55% 
verzuim percentage 6,1% 5,3% 7,1% 5,0% 

De formatie is in 2018 licht toegenomen door nieuwe projecten, zoals Impacter en BUZ. De formatie in de tabel is 

gebaseerd op de situatie per 31 december, door een hogere instroom in het 2e halfjaar zijn de personele kosten 

over het gehele jaar 2018 verhoudingsgewijs minder toegenomen. 

Bij Travers werken we vanuit onze kernwaarden. De kernwaarden zijn: bron van groei, verbindend en 

onderscheidend. Op basis van deze kernwaarden, de kerncompetenties en wet- en regelgeving hebben we codes 

en reglementen opgesteld, die we intern monitoren en die extern worden getoetst. 

1.4 Risico's 
De volgende belangrijkste strategische en bedrijfsrisico's signaleren we voor Travers Welzijn: 

• De samenwerking met de gemeente Zwolle is van essentieel belang voor de continuïteit van de 

organisatie. Travers Welzijn kiest er voor om sterk verankerd te zijn in de stad, in de wijken, buurten en 

straten. Voor een goed functionerend welzijnswerk is langdurige presentie nodig en intensieve 

samenwerking met partners in de stad binnen verschillende domeinen. Door het nastreven van zoveel 

mogelijk effect voor de inwoners van de stad en met een proactieve en innovatieve insteek, maken we 

graag dagelijks het verschil. 

• Diverse facetten van het welzijnswerk zijn specialistisch van aard en vragen vaak relevante 

werkervaring. Het aantrekken van nieuw personeel is niet altijd eenvoudig. Samen met opleidingen en 

met behulp van eigen opleidingsinspanningen hopen we de uitvoering van het welzijnswerk op hoog 

niveau te houden. 

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

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

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

zetten. 

Binnen Travers Welzijn dragen wij in 2019 ook graag bij aan de transformatie door te werken aan de volgende 
thema's: 
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• Verstevigen buurt- en opbouwwerk, verder bouwen aan de samenwerking tussen wijkmanagement, 

sociaal wijkteam en welzijn. 

• Versterken jeugd- en jongerenwerk en de aansluiting 

met de projecten Impacter en BUZ vormgeven. 

• Collectivisering van voorzieningen vraagt een brede 

samenwerking met partners in de zorg, gemeente, 

maatschappelijk voorveld en inwoners. 

• Doorontwikkeling 'Goede dagen en perspectief 

(dagbesteding); een leuker en gevarieerder 

programma dat veel meer inwoners bereikt. 

• Doorontwikkelen en Inbedding van Dock24 in een 

breed spectrum op het snijvlak van het domein arbeid 

en zorg. De samenwerking met de teams in de 

wijken, het UWV, het onderwijs en de gemeente 

Zwolle zal worden uitgebouwd. Wij menen hiermee 

met partners een unieke multidisciplinaire aanpak in handen te hebben. De eerste resultaten geven 

vertrouwen. 

• Inclusie. ln 2019 willen we ons nog meer inzetten inclusie. Met de ontwikkelingen rondom Dock24, 

Nieuwe Zwollenaren, SamenZwolle en Toegankelijk Zwolle is inclusie een belangrijk speerpunt. 

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

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

samenwerking met stichting Focus. 

Naast de reguliere vervangingsinvesteringen wordt in 2019 ingezet op verdere verduurzaming van enkele 

panden. Deze investeringen worden met eigen middelen gefinancierd en worden deels vanuit de gevormde 

voorziening bekostigd. 

Travers-breed wordt er in 2019 verder ingezet op duurzaamheid in de breedste zin van het woord, 

hiervoor wordt een (gefaseerde) duurzaamheidsagenda ontwikkeld. 

Afsluitend 

Ook in 2019 zetten we in op een groot aantal Initiatieven die in samenwerking met onze partners in de stad 

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

wordend Zwolle. 

Zwolle, 23 mei 2019 

A.W. Bosch, Raad van Bestuur 

A. Riemersma, Directeur Welzijn & Cultuur 
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2. Inhoudelijk verslag Travers Welzijn 2018 

Kwantitatieve resultaten 2014 2015 2016 2017 2018 
Wiikcentra en wiikboerderiien 
Totaal aantal bezoeken van de wijkcentra 103.400 105.200 115.240 115.425 110.326 
Vrijwilligers 24 26 
Totaal aantal bezoekers van drie wijkboerderiien 113.624 85.758 115.663 110.930 120.508 
Vriiwilliaers 548 439 
Jongerenwerk (inclusief jengerencentra, ambulant jongerenwerk, Make lt!, Fakkelteit, huiswerkklas, buurtsportcoachqongeren) 

Bereik ionaerenwerk 3.539 4.446 5.494 5.052 5.350 
Vrijwilligers 423 413 456 499 485 
Bereik ouders/volwassenen 1.210 1.952 
Bereik kinderen 772 1.461 
Individuele interventies/trajecten 1.539 2.287 
Kinderwerk (inclusief School's Cool, buurtsportcoach/kinderen, LEFF) 

Bereikte kinderen <12 1.820 1.608 2.706 2.357 4.694 
Vrilwilliqers 205 203 231 205 255 
Jonaeren <12 >21 195 
Bereik ouders/volwassenen 1.000 1.646 
Buurt- en opbouwwerk (inclusief bezoekvrouwen, taalprojecten, buurtsportcoach/volwassenen) 

Bereikte bewoners 3.340 4.718 4.580 4.933 6.497 
Vriiwilliaers 374 508 636 1.166 691 
Buurtbemiddeling 

Bereikte buren 125 116 130 103 127 
Vrijwilliqe buurtbemiddelaars 30 30 34 28 25 
Kinderopvang Plus •. 

Aantal trajecten 66 47 56 63 68 
WE Taal en Gezin 

Bereikte aezinnen 185 258 267 251 347 
Vrijwilligers 7 5 6 8 10 
Dock 24 

Doe-het-zeffqaraqe 
Bezoekers 1.800 2.000 2.200 2.000 195 
Vriiwilliaers 5 10 4 8 3 
Dock 24 219 
Vriiwilliqers 19 
Totaal aantal vriiwilliaers 1.099 1.159 1.604 2.478 1.953 

Wijkgericht welzijnswerk 

Prestatieafspraken 

Beleidsvisie/maatschappelijke effecten 

• Versterken eigen kracht en het vermogen om zelf het eigen leven te organiseren. 

• De kracht van bewoners benutten en hun persoonlijke en gezamenlijke ontwikkeling stimuleren. 

• Bevorderen maatschappelijke participatie en economische zelfredzaamheid. 
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• Versterken sociale competenties en burgerschap bij kwetsbare jongeren. 

• Inzet van preventie ter voorkoming van zwaardere zorg, voorkomen dat problemen verergeren. 

• Versterken sociale samenhang, leefbaarheid en veiligheid in wijken. 

• Verminderen schooluitval, risicojongeren gaan naar school/baan/stage. 

• Verminderen afhankelijkheid van uitkeringen; uitkeringsgerechtigden zijn gestegen op de participatieladder. 

• Versterken van het opvoedkundig klimaat in gezinnen, wijken, buurten, scholen, kinderopvang en 

peuteropvang en ondersteunen ouders bij de opvoeding. 

Doelgroep/focus 

Wijk- en opgavegericht werken. De cyclus binnen wijkgericht werken is een belangrijke leidraad voor de 

uitvoering van het werk van Travers in samenwerking met partners in de stad. De omvang van de opgave in de 

wijken en buurten is leidend voor de omvang en intensiteit van de inzet. De inzet richt zich met name op mensen 

die sociaal kwetsbaar zijn, bijvoorbeeld door gebrek aan werk of inkomen, door ingewikkelde situaties rond 

opgroeien en opvoeden, door het ontbreken van een startkwalificatie, door gezondheidsbeperkingen of door 

gebrekkige maatschappelijke integratie of acceptatie. Netwerken tussen 'weerbare' bewoners en 'kwetsbare' 

bewoners worden verbonden. 

Ambulant jongerenwerk 

Prestatie 

Ambulant jongerenwerk 
Het stimuleren van jongeren om het maximale uit hun schoolloopbaan te halen, om verbinding met hun 

leefomgeving te maken, het stimuleren van maatschappelijke betrokkenheid en participatie, talentontwikkeling, 

vergroten van sociale netwerken en afname van overlast. Met het ambulant jongerenwerk worden in 2018 

minimaal 4.000 jongeren bereikt. Naast groepsgerichte aanpak zetten de ambulante jongerenwerkers zich 

eveneens in voor kwetsbare individuele jongeren. Deze inzet richt zich op het geven van ondersteuning, zoeken 

naar kansen en verbindingen en/of nieuwe perspectieven. 

Koppelwerk 
Samenwerking met de politie gericht op bevorderen veilige leefomgeving en jongeren op 'het rechte pad' houden. 

Tevens inzet bij PEC Zwolle in kader van voetbalvandalisme en samenwerking in de aanpak op overlastgevende 

groepen. Het koppelwerk is in 2017 aangepast aan de 

veranderde politieorganisatie. Hierover zijn afspraken met de 

politie en de gemeente Zwolle gemaakt. ln 2018 hebben we 

ervaren dat de beperkte inzet van jeugdagenten een negatief 

effect heeft op een gezamenlijke aanpak in de wijk. ln 

sommige wijken is er nog een beperkte inzet, in andere 

nagenoeg niet. De gezamenlijke inzet op jongeren staat door 

andere opgaven binnen het politiewerk onder druk, het 

koppelwerk heeft stedelijk gezien niet meer de kwaliteit van 

1 à 2 jaar terug. 
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Straathoekwerk Antillianen 
De straathoekwerker zet zich in op een groepsgerichte en individugerichte aanpak van jongeren die door de 

reguliere instanties niet of nauwelijks bereikt worden. De straathoekwerker participeert in mdo's die voor de 

jongeren, of het systeem waar zij deel van uitmaken, worden opgezet. 

Evaluatie stadsdelen 

De afgesproken prestaties zijn gerealiseerd en aangevuld met afspraken vanuit de wijkopgaven en de 

jongerenindex. Daarnaast is er door het jongerenwerk ingezet op de gezamenlijke aanpak m.b.t. stedelijke 

ontmoetingsplekken zoals PEC Zwolle, de stadskermis, Wezenlandenpark, recreatieplassen en de binnenstad. 

Bij de wedstrijden van PEC maakt het ambulant jongerenwerk structureel onderdeel uit van de preventieve 

aanpak ter voorkoming van supportersoverlast. 

ln West (Westenholte) is er door samenwerking met overlastgevende groepen en de overlastervarende omgeving 

meer rust in de woonomgeving gerealiseerd. De gerealiseerde JOP 0ongerenontmoetingsplek) is hierdoor positief 

ontvangen. Ook in West (Stadshagen) is na jaren van gespreken tussen buurt en jongeren eindelijk een 

ontmoetingsplek gerealiseerd, een vuurplaats aan de Milligerplas. Het ambulant jongerenwerk in West zet zich 

met name in op de (problematische) jeugdgroepen die zich in de openbare ruimte begeven en druk geven op 

leefbaarheid en sociale veiligheid beleving. We dagen (groepen) jongeren uit tot actief participeren in sport en 

bewegingsactiviteiten maar ook deel te nemen aan sociale of culturele activiteiten. 

ln Noord is ingezet op het mede verantwoordelijk maken van jongeren voor het leven in een kleurrijke wijk met 

een grote diversiteit aan mensen, problemen en mogelijkheden. Meerdere jongeren hebben zo een nieuwe kans 

gepakt. Een betaalde baan, werkervaringsplek of weer naar school, het zijn rolmodellen geworden in de buurt. De 

zaterdagavondsoos voor de oudere allochtone jongeren in het wijkcentrum is een succes. Daarnaast wordt er 

gebruikgemaakt van de scooterwerkplaats in Dock24, nemen jongeren deel aan verschillende sporttoernooien, 

Make it, zakgeldproject etc. Jongeren uit de Aalanden (Dollard, Haringvliet, Biesbosch en Spui) hebben weinig 

onderling contact. Een groot deel van de jongeren is na een scheiding van een van de ouders in deze flats komen 

wonen. Na intensiever individueel contact zijn ze meer betrokken geraakt bij activiteiten. Een proces dat nog veel 

inzet vraagt en zeker nog niet af is. Door de steeds wisselende samenstelling van de groepen richt het 

straathoekwerk in Noord zich niet alleen meer op Antillianen, maar op de verschillende groepen {diverse 

etniciteiten) waarbinnen de Antilliaanse jongeren zich bewegen. Het straathoekwerk geeft indirect mede 

uitvoering aan de groepsaanpak op de geprioriteerd Aureusgroep. 

Midden kent met de binnenstad en de daar omheen gelegen parken eigen vraagstukken met betrekking tot 

jongeren. Wel of niet terechte overlast legt een behoorlijke claim op de inzet van het jongerenwerk in Midden. Er 

zijn vanuit het ambulant jongerenwerk korte lijnen en goede afspraken bij een deel van de hotspots, zowel met de 

jongeren als met de omwonenden. Wel is het zo dat de meeste jongeren niet wonen Midden maar het vermaak 

en de ontmoeting zoeken in de binnenstad en de omringende parken. De 26 uur jongerenwerk voor Midden is 

niet genoeg om alle contacten te leggen en signalen op te pakken. De druk binnen de eigen wijk maakt dat er 

onvoldoende verbinding is met de jongerenwerkers uit de wijken waar jongeren vandaan komen. 

Het ambulant jongerenwerk in Oost heeft ingezet op presentie en preventie. Er is aandacht voor de 12+ jongeren 

op straat, maar er wordt ook actief contact gezocht met kinderen uit groep 7 en 8. Er is veel inzet geweest op 

meiden in Diezerpoort. Meiden hebben zich ingezet voor een ander in de wijk en hebben hun eigen talenten 

ingezet door het helpen van organiseren van activiteiten. De meiden hebben hun sociale vaardigheden vergroot 
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doordat ze nieuwe meiden hebben leren kennen, met opdrachten worden uitgedaagd en er ingezet is op het 

groepsproces. Meiden zijn meer weerbaar geworden door specifieke opdrachten gericht op de meiden en hun 

ontwikkeling. Hiernaast is er veel aandacht voor individuele problematiek, met 57 jongeren zijn er persoonlijke 

afspraken gemaakt en/of trajecten opgezet. 

Voor Zuid stond 2018 - met de komst van de nieuwe ambulant jongerenwerker - in het teken van het leren 

kennen van de wijk en het opbouwen van duurzaam contact met jongeren, volwassenen en netwerkpartners. 

Door regelmatig ambulante rondes te maken en aan te sluiten bij bestaande activiteiten en initiatieven zijn er veel 

nieuwe verbindingen ontstaan. Deze contacten en de opgedane ervaringen in de wijk vormen een stevige basis 

voor het ambulant jongerenwerk voor komende jaren. Voorbeelden van activiteiten die opgepakt zijn door de 

ambulant jongerenwerker zijn Adviesvangers 1, Challenge VO, zaalvoetbal, 'Ik ben van mij', stedelijke spooktocht 

Halloween. Jongerenwerkers in Zuid pleegden in 2018 meer dan 650 interventies op preventie, weerbaarheid, 

gedrag, begeleiding, opvoeding, ondersteuning school en werk, ondersteuning en luisterend oor dagelijkse 

gebeurtenissen in het leven van de jongeren, etc. En meer dan 250 interventies op kwaliteiten, talenten, 

interesses en kansen en verbinden jongeren binnen en buiten het jongerenwerk aan passende projecten en ook 

hulpverlening. 

Samenwerking ambulant jongerenwerk en PEC Zwolle 
Samenwerking met politie en PEC Zwolle gaat goed. Regelmatig overleg en afstemming. Dit leidt wel tot extra 

vragen, bijvoorbeeld aanwezig zijn bij uitwedstrijden en contacten met regionale professionals. Hierover gaan we 

in gesprek omdat dit een te groot beslag legt op onze uren in de wijken. Jongeren met wangedrag in en rond het 

stadion worden in de wijk door jongerenwerkers aangesproken. Er wordt in gezamenlijkheid ingezet op beleid 

(alternatieve straffen) op first offenders. Er is door groei van de club en de aantrekkingskracht op jonge 

supporters contact gelegd met o.a. jongerenwerkers en andere professionals uit de directe regio. 

Jongerenparticipatie 
Travers Welzijn wordt door diverse organisaties ingehuurd om advies en/of coaching te geven over 

jongerenparticipatie. 

De volgende taken zijn in 2018 uitgevoerd: 

• Coaching VSV team 

• Coaching VSV Landstede 

• Coaching Trias/JazZ 

• Workshop jongerenparticipatie De Stuw, Hardenberg 

• Advies gemeente Zwolle over omgevingsvisie 2030 

• Advies jongererenparticipatie THINK 

• Deelname aan project doorontwikkeling Woest 

• Advies jongerenwerk Amersfoort 

• Advies gemeente Barendrecht over jongerenraad 

• Advies jongerenwerk Leeuwarden 

1 https://kuseema.nl/adviesvangers 
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Ik ben van mij2 

Stedelijk 

Vanuit verschillende wijken zijn er stagiairs en vrijwilligers geweest die de rol van changemaker vervulden. Ook 

stagiairs die vorige jaren bij Travers Welzijn stage hebben gelopen zijn doorgegaan met Ik ben van mij. Totaal 

aantal changernakers: 13. Er is actief contact geweest met 65 jongeren. 

Activiteiten: 

• De straat op tijdens de blauwvingerdagen 

• Workshop bij YMCA 

• Workshop Kamperpoort/Ons eigen huis 

• Kick-off nieuwe seizoen in ReZet 

• Vergaderingen met changemakers 

• Bijeenkomsten rondom het ontwikkelen van de weerbaarheidstraining met PMT-studenten 

Bereik jongeren ambulant jongerenwerk 

2017 2018 
Zuid 301 840 

Oost 348 467 

Noord 536 1.050° 

Midden 255 376 

West 655 965 

Contacten Koppelwerk/huisbezoeken 
Zuid De samenwerking met de politie is prettig en laagdrempelig. Er kan in vertrouwen informatie met elkaar gedeeld 

worden wanneer er zorgen zijn of kansen gezien worden rondom jongeren. ln het begin van het jaar was er de 

intentie om invulling aan het koppelwerk te geven door regelmatig samen de straat op te gaan. Door tijdsgebrek 

vanuit de politie heeft dit weinig plaatsgevonden. Daarbij kwam het signaal dat jongeren snel wantrouwig zijn 

wanneer de politie samen met het jongerenwerk op jongeren af stapt. Om het vertrouwen van de jongeren niet te 

verliezen, vindt de samenwerking nu vooral achter de schermen plaats. 

Oost 33 gezamenlijke individuele interventies. 

Noord Niet met vaste frequentie, er is wel afstemming en samenwerking. 

Midden Wegens het niet indelen van een jeugdagent niet gedaan wel eenmaal per maand bezoek met de jeugdagent aan 

va-school, Talentstad en Thorbecke Pro. 

West Alleen richting groepen en samenwerking bij overlast, activiteiten of bijzonderheden. 

Bereik jongeren huiswerkklas 

2017 2018 
Ingeschreven leerlingen 66 98 
Bijeenkomsten 80 80 

2 https://www.ikbenvanmij.nl/ 
3 
De deelnemers aantallen van het straathoekwerk zijn meegenomen in de deelnemersaantallen van het ambulant 

jongerenwerk Noord. 
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Kinderwerk 
Prestatie 

Kinderwerk/jeugdwerk vindt hoofdzakelijk plaats in de 'rode buurten' binnen de wijken Diezerpoort, Zwolle-Zuid, 

Kamperpoort en Holtenbroek. Maar ook in de kinderrijkste wijk van Zwolle: Stadshagen. ln 2018 worden er 

minimaal 2.000 kinderen bereikt. Het jeugdwerk is gericht op vrijetijdsactiviteiten voor vooral kwetsbare kinderen 

en stimuleren burgerschap bij kinderen door o.a. de bakfiets, naschoolse activiteiten en de kinderplatforms. Om 

de sociale competenties van kinderen groepsgericht te stimuleren wordt gewerkt met de methodiek 'Samen doen 

is samen groeien'. Naast de groepsgerichte aanpak zetten de kinderwerkers zich in voor kwetsbare individuele 

kinderen, bijvoorbeeld door inzet van School's Cool. 

Evaluatie 

Het jeugdwerk van Travers in West stimuleert kinderen/jongeren (voornamelijk 10-14 jaar) vanuit betrokkenheid 

bij hun leefomgeving en bij elkaar. Dit doen we door programma's te draaien als Politiekids (3° lichting), 

waarbinnen aandacht is voor groepsdynamica, weerbaarheid, veiligheid en ouderbetrokkenheid. Maar ook door 

creatieve projecten op te zetten als NieuwZkidz met thema's als mediawijsheid en cyberpesten en 

vuurwerkpreventie. Zie ook onze filmpjes op YouTube. Met guerrillatheater waarin jongeren i.s.m. Young Ones, 

ArtEZ en jeugdwerk spannende thema's tot leven brengen. Girlz, bijeenkomsten voor meiden waarin ontmoeten, 

maar ook het bespreken van meidendingen, centraal staat. 

Huiswerktraining, kinderplatform etc. Door al deze 

programma's zie je positieve effecten binnen het sociale 

leven van de jonge jeugd, maar ook dat ze steeds meer 

mogelijkheden krijgen om hun stem te laten horen. Wel 

belangrijk in de kinderrijkste wijk van Zwolle (Nederland!). 

Wij richten ons met het jeugdwerk ook op de 

ouderbetrokkenheid. Dat levert veel inzicht op m.b.t. 

vraagstukken die spelen, zowel problematisch als 

kansgericht. ln een aantal gevallen zijn wij dan ook de 
toeleiders naar, of ingangen voor, het sociaal wijkteam in West. 

ln Noord worden o.a. de programma's 'Samen doen is samen groeien', kinderwijkplatform en Politiekids 

uitgevoerd. Hiermee worden competenties van kinderen gestimuleerd. Naast de inzet op kinderen zetten we in op 

het zoveel mogelijk betrekken van ouders en buurtbewoners bij activiteiten. ln Noord staan de leefbaarheid en 

veiligheidsbeleving onder druk. Door veel en actief in de leefwereld van de bewoners te opereren, zijn we een 

aanjager in het realiseren van een goed pedagogisch buurtklimaat. Thema's als armoede, uitsluiting, pesten (al 

dan niet op sociale media) worden besproken naast zaken als zelfsturing en vertrouwen, positieve levenshouding 

en eigen kracht. Verder participeert het jeugdwerk in de uitvoering van de wijkopgaven 1,2 en 3 voor Noord. Ook 

neemt het jeugdwerk deel aan het programma 'Welkom in de Wijk', hierin richten zij zich hulpvragen van kinderen 

en hun ouders. Onze jeugdwerker is 80% (28 uur) van haar tijd in Holten broek actief en 20% (8 uur) in de 

Aalanden. Meer inzet in de Aalanden is wel gewenst, maar 28 uur jeugdwerk in Holtenbroek is ook minimaal. 
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ln Midden is er 10 uur jeugdwerk beschikbaar voor Kamperpoort en Pieri k. Deze tijd wordt ingezet voor meer 

sociale veiligheid en onderlinge verbinding in de Pierik. Vooral door campagneactiviteiten in de omgeving 

Goudsbloemstraat en Magnoliastraat; hier wordt vanuit het jeugdwerk ingezet op het bespreekbaar maken van 

pestgedrag en onderlinge verhoudingen en inzet van bewoners op vrijetijdsactiviteiten voor kinderen. ln de 

Kamperpoort wordt in combinatie met het ambulant jongerenwerk ingezet op versterken pedagogisch 

buurtklimaat en sociale veiligheid. ln de Kamperpoort zien we dat 80% van de bereikte kinderen een rugzakje 

heeft; dat vraagt veel van jeugdwerk en vrijwilligers bij activiteiten. Wel zien we langzaam meer begrip bij ouders 

ontstaan m.b.t. aanspreken op gedrag, geven van kaders en structuur. 

Presentie heeft dit jaar centraal gestaan in Oost met een goed resultaat. Veel kinderen uit de buurt weten wie de 

jeugdwerker is, omdat ze vanuit verschillende activiteiten kennis met elkaar hebben gemaakt. Vooral door de 

herhaling in de activiteiten zien we het enthousiasme van kinderen toenemen. Door de veelvoud aan activiteiten 

op scholen, in de buurt en in wijkcentrum de Vlasakkers is er gewerkt aan een positieve relatie. Er zijn meer dan 

22 huisbezoeken gedaan. Daarnaast is er een goede relatie opgebouwd met de directies en de leerkrachten van 

alle basisscholen in Zwolle-Oost. 

Kinderplatform: één keer in de twee weken kwamen een tiental kinderen van vijf verschillende scholen bijeen om 

te overleggen, onderzoek te doen en in actie te komen. Het thema was dit jaar speelplekken/speelplaatsen in de 

wijk. Er is ook advies gevraagd bij de gemeente en een speeltuinbeheerder. Als resultaat is er door de kinderen 

een eigen speeldag georganiseerd om de jeugd uit de wijk een extra speelplaats te bieden. Hiernaast zijn we 

iedere week de wijk in geweest met de bakfiets, is er een duurzaamheidsproject geweest op de Springplank en is 

er voor kinderen een Fun Run georganiseerd. 

ln Zuid is er - naast de vaste activiteiten gericht op het meidenwerk, kinderplatform etc. - ruime aandacht voor 

opvoeding en ouderschap middels de inzet van Family Factory; een maandelijkse ouderochtend bij De Sluis (met 

uitbreiding richting andere basisscholen) en het behoud en verzelfstandigen van buurtinitiatieven die gericht zijn 

op kinderen en ouders (bijvoorbeeld kindercafé en kinderdisco). Ter versterking van het pedagogisch buurtklimaat 

is de bakfiets ingezet in Gerenbroek en zijn er nieuwe initiatieven gerealiseerd die draaien om ontmoeting met 

elkaar en de omgeving (o.a. op Wijkboerderij de Schellerhoeve). Hiernaast is er actief ingezet op signalen van 

netwerkpartners en buurtbewoners m.b.t. overlast en pestgedrag in de wijk (Hallware, Kempenaerware, 

Gerenbroek, Naemenmarke). 

Bereik kinderen Kinderwerk 

2017 2018 
Oost 250 591 
Midden 80 405" 
Noord 675 950 
Zuid 1.270 1.530 
West 1.006 2.250 

4 
De toename van het bereik van kinderen in Midden is toe te schrijven aan de uitbreiding van het werkgebied met Assendorp, 

Pierik en Centrum. 
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Buurt- en opbouwwerk 

Prestatie 

Buurt- en opbouwwerk 

Het menselijke kapitaal in buurten en wijken versterken, vergroten, mobiliseren en ondersteunen zodat er een 

leefomgeving ontstaat die sociale samenhang kent en veilig is. Betekenisvol bijdragen aan uitvoering 

wijkopgaven. Totaal bereikte bewoners in 2018 is 6.000. Dit is inclusief bezoekvrouwen, taalprojecten en de Doe 

het-zelfgarage (2017: 6.933). Vanwege de verschuiving naar meer individuele contacten - in samenwerking met 

het sociaal wijkteam - zal er mogelijk een andere balans komen in enerzijds het aantal individuele contacten en 

anderzijds het aantal groepsgerichte contacten. 

Buurtbemiddeling 

Vroegtijdige aanpak van burenproblemen, om escalatie te voorkomen. Streven is om 60% van de casussen naar 

tevredenheid op te lossen. Verwacht aantal trajecten: 120. 

Bezoekvrouwen 

Bezoekvrouwen werken in de wijken waar de vraag het grootst is. Zij zijn actief in alle stadsdelen en 

aanspreekpunt voor kwetsbare gezinssystemen. Met specifieke kennis over gezinssystemen met diverse 

culturele achtergronden. Bewoners worden gestimuleerd deel te nemen aan activiteiten gericht op 

taalontwikkeling, ontmoeting en sociale- en maatschappelijke participatie. Aantal bewoners waarmee actief 

contact wordt onderhouden is 400. 

Evaluatie buurt- en opbouwwerk 

Het buurt- en opbouwwerk van Travers Welzijn werkt aan sociale stabiliteit, leefbaarheid en veiligheid in buurten 

en wijken, het bestrijden van (sociale) uitsluiting en het bevorderen van sociale en maatschappelijke integratie en 

participatie. De inzet is om de rol van de bewoners hierin zo groot mogelijk te maken. Eigenaarschap, 

zelfwerkzaamheidsprojecten en bewonerskracht zijn belangrijke thema's. Onze buurt- en opbouwwerkers hebben 

zicht op de verschillen en belangen, van zowel bewoners als organisaties. Het afgelopen jaar hebben we de inzet 

op het opbouwwerk licht uit kunnen breiden. Dit levert nu al een zichtbare meerwaarde op met betrekking tot de 

effecten van ons werk en het aantal contacten met bewoners en samenwerkingspartners ten opzichte van 2017. 

Zorgelijk is nog wel de inzet in de Aalanden (stadsdeel Noord). 

Wij achten een uitbreiding op het opbouwwerk in deze wijk - gezien de ook daar aanwezige problematiek - wel 

noodzakelijk. 

ln West zien we het resultaat van onze inzet terug in de ontwikkelingen in Breecamp (zie ook buurt-voor-buurt) 

met een nu stabiele en actieve bewonerscommissie. ln Schoonhorst is er de bereidheid na interventies van het 

buurt- en opbouwwerk om met elkaar aan de slag te gaan op leefbaarheid en sociale veiligheid. Ook zijn er in het 

winkelcentrum Stadshagen en in Westenholte verbindingen gerealiseerd tussen overlastgevende jongeren en de 

omwonenden. Daarbij is er op belangrijke items een goede samenwerking met de wijkprofessionals van 

bijvoorbeeld gemeente, corporaties en politie, maar ook met de wijkverenigingen Stadshagen Totaal, WVF en ook 

met minder- en los-georganiseerde bewoners(groepen). Ook in West is er een bezoekvrouw actief en zie je dat 

groepen allochtonen onvoldoende aansluiting vinden en los raken van hetgeen er gebeurt in deze nieuwe wijk. 
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De bezoekvrouw zoekt deze mensen op en probeert hen aan elkaar en de omgeving te verbinden. Belangrijke 

thema's zijn ontmoeting, taal, zorgaanbod, armoede, omgaan met onderwijs en sociaal media. 

ln Noord zorgt de duurzame inzet in de wijk Holtenbroek voor steeds positievere beoordelingen van de wijk door 

bewoners (zie ook de laatste politiecijfers en buurt-voor- buurt-uitkomsten). De aanpak op de probleembuurten in 

de wijk worden ontwikkeld en gecoördineerd door het opbouwwerk en uitgevoerd door Travers Welzijn i.s.m. de 

samenwerkingspartners. Uitgangspunten zijn de gezamenlijke wijkopgaven gericht op sociale stabiliteit, 

leefbaarheid, veiligheid en de groepsaanpak op criminele groepen. Daarnaast zetten we in op wijkeigenaarschap. 

Aansprekende projecten zijn o.a. het Koploperproject, een bewonersproject dat zich richt op het energieneutraal 

maken van een van de flats na renovatie (ook een vorm van armoedebestrijding). Maar ook het vergroten van 

sociale samenhang en eigenaarschap in projecten als de Buurtkamer 615 en de buitenbioscoop. 

Daarnaast zijn er initiatieven met betrekking tot de ontwikkeling van meer groen tussen de flats, ondersteuning 

van bewonersinitiatieven en zelforganisaties van o.a. Somaliërs en Syriërs in het Huis van Kansen. Ook gaat 

Travers bewonersparticipatie vormgeven bij het project dijkversterking door WOO Delta. Met inzet van 

bezoekvrouwen en ondersteund door buurt- en opbouwwerk worden veel initiatieven ontwikkeld en/of 

ondersteund. Vooral gericht op het doorbreken van sociaal 

isolement, taalachterstand en armoede of gezondheid door 

bijvoorbeeld de budgetclub, taalcoaches en 

taaloefenwerkplaats, computer- en naailessen, de 

wereldkeuken, de internationale vrouwendag, Welkom in de 

wijk en Fietsen is oké. 

De inzet in Aalanden blijft achter, hoewel we daar steeds 

meer doen door inzet van een bezoekvrouw, 

buurtsportcoach, ambulant jongerenwerk en enkele uren 

jeugdwerk. De noodzaak en ambitie om meer te doen in de 

Aalanden is er wel maar dat moet niet ten koste gaan van de 

nu gerealiseerde effecten in Holtenbroek. 

ln Midden is er ingezet op de verbinding van oude en nieuwe bewoners in de Kamperpoort. Het samen wonen in 

een 'nieuwe stadswijk' met behoud van de eigenheid, maar ook met ruimte voor nieuwe initiatieven en wensen. 

Er is ingezet op vergroening van de openbare ruimte d.m.v. de geveltuinencampagne in de Vogelbuurt, maar ook 

op de aanpak van 'aandachtadressen' (zowel aan de zorgkant als bronnen van verstoring ). STRIK wordt 

ondersteund op verbindende recreatieve activiteiten. Samen met het sociaal wijkteam en Dock24 zijn er 

participatietrajecten uitgezet en is er geïnvesteerd in eigenaarschap van de wijk o.a. door gedeeld beheer van het 

wijkcentrum en ondersteuning/samenwerking met bewonersinitiatieven als Kleurrijk Feniks en de 

Kamperpoorterij. ln de Pierik zijn er bewonersinitiatieven ondersteund als de beweegtuin, Pierik op z'n Leukst. 

Ook is er een straataanpak gerealiseerd in de Pierik. Campagnes gericht op sociale stabiliteit, leefbaarheid en 

veiligheidsbeleving met mooie verbindingen als resultaat. ln Assendorp worden de werkgroepen Park Eekhout, 

Azaleapark en Goudsbloempark ondersteund. ln geheel midden is er samenwerking met het sociaal wijkteam 

waarbij de nadruk ligt op bemiddelen en of verbinden aan het sociaal wijkteam en het oppakken van 
participatietrajecten. 
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ln Zuid zien we positieve effecten van onze inzet met betrekking tot vrouwen. Door het ondersteunen van deze 

doelgroep zien we dat deze vrouwen (weer) in hun kracht komen te staan en beter participeren in de 

samenleving. De vrouwen hebben een beter netwerk en dragen waar mogelijk zorg voor elkaar. Ondernemen 

meer dingen met elkaar en helpen elkaar bij informele zorg. Hierdoor ervaren zij zich minder eenzaam en 

daardoor ook minder kwetsbaar. Vrouwen in trede 1,2 en 3 van de participatieladder zijn gegroeid naar meer 

participatie en zetten zich vrijwillig in binnen hun lokale omgeving en in projecten in de wijk. Ook zien we onder 

deze doelgroep meer eigen initiatief ontstaan. Een aantal vrouwen heeft zelf het initiatief genomen om tijdens de 

vakantie activiteiten te laten doorlopen en nieuwe initiatieven op te starten. Toch blijven nog te veel vrouwen 

worstelen met dagelijkse uitdagingen zoals financiële problemen of niet goed rond kunnen komen, lichamelijke en 

psychosociale problematiek en een laag zelfbeeld. Met deze vrouwen zijn we in 2018 gestart om stappen te 

zetten naar een vitalere levensstijl onder de noemer 'lekker in je vel, je kent het wel. 

Hierin werd samengewerkt met het sociaal wijkteam, SVI en pmt-studenten van Windesheim. Door de progressie 

die we bij vrouwen op dit gebied zien zal dit zeker een vervolg krijgen in 2019. 

ln het eerste halfjaar van 2018 hebben we ons gericht op de analyse van het armoedeprobleem in Zuid en het 

onderzoeken van de behoeften van de wijkbewoners in 

armoede. ln de tweede helft van het jaar is in kaart gebracht 

welke initiatieven er zijn voor Zwollenaren die in armoede 

leven. Tevens is armoede onder de aandacht gebracht bij 

diverse netwerken in Zuid, kerkenoverleg, wijkoverleg met 

professionals, scholenoverleg in Zuid, sociaal wijkteam, etc. 

Binnen team Zuid hebben we een ervaringsdeskundige 

aangesteld (vrijwilligster) uit de wijk. Naar aanleiding van 

grootschalige renovatie en onderhoudswerkzaamheden in 

een tweetal buurten in Schelle (Vlinderbuurt en Markenbuurt ) 

heeft Delta Wonen contact met team Zuid gezocht om te 

kijken of de renovatie een mooie aangelegenheid zou kunnen 

zijn om binnen deze twee buurten samen te werken aan buurt 

gerelateerde, maar ook individuele vraagstukken. 

Diploma-uitreiking budgetkring met 

wethouder Klaas Stoots 

ln Oost zijn we present geweest in de verschillende buurten. De betrokkenheid op het leefklimaat en fysieke 

omgeving in de Indische Buurt is dit jaar vergroot. Het samenleven in de buurt staat regelmatig onder druk door 

pest - en dominant gedrag. Door een gezamenlijke aanpak (politie, corporatie, opbouwwerk) kunnen we het 

beheersbaar houden. Een nieuwe bestemming voor de dierenweide houden de gemoederen nog flink bezig. Een 

veel groter probleem, wat bewoners ervaren, is de parkeeroverlast in de straten die grenzen aan de 

Vechtstraat/winkelcentrum. Het opbouwwerk bemiddelt tussen de verschillende partijen. ln Dieze-Oost zijn 

verschillende initiatieven geweest waar bewoners positief op reageren. Bijvoorbeeld de ontwikkelingen rondom Bij 

Siem die nu 22 regelmatige bezoekers krijgt. Met deze groep zijn we bezig om een dialoog op te zetten hoe het 

verder moet met de buurt wat betreft armoede, werkeloosheid en kwetsbare bewoners. Daarnaast zijn er grote 

events geweest (politiek debat, burenstraatfeest, lichtjesavond en een winterfair) waarmee we de onderlinge 

cohesie en een 'feel good' sfeer willen versterken. ln juni zijn we gestart met het bezoeken van bewoners 

(Wipstrik, renovatieproject 135 wooneenheden) met onze buurtcaravan. Belangrijke signalering zit hem in de 

hoeveelheid kwetsbare bewoners in dit gebied die in de meeste gevallen te maken hebben met een ggz- en lvb 

achtergrond. Overlast, eenzaamheid, anonimiteit komen niet ten goede aan de leefsfeer. Met partners en het Epa 

Initiatief proberen we een nieuwe werkwijze te introduceren. 
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ln Dieze-West en Het Noorden hebben we contact met alle bestaande bewonersgroepen/verenigingen. Er wordt 

vooral ingezet in beheersbaarheid tussen verschillende bewonersculturen. Daarnaast ondersteunen we deze 

groepen, bijvoorbeeld De Bolle Bieste, in hun zoektocht naar een nieuw onderkomen. Het project: 'Grootouders 

en kleinkinderen' t.b.v. de beeldvorming en empowerment van deze groep is nu halverwege. De wisselwerking 

tussen het jeugdwerk en opbouwwerk begint vruchten af te werpen. Zowel op collectieve activiteiten als 

individuele traject met kind en ouder zijn volop in ontwikkeling en er wordt gewerkt met concrete casussen. We 

maken gebruik van de outreachend manier van werken (bakfiets) in de verschillende buurtjes maar ook van de 

projecten op de basisscholen. Dit heeft als bijeffect dat ouders opnieuw nieuwsgierig zijn naar wat er allemaal bij 

hun in de wijk gebeurt. Het Noorden zal in 2019 extra aandacht zijn vanuit het 'Generatie verbindingstraject' 

(grootouders-kleinkinderen). Het professionalsnetwerk heeft i.s.m. de wijkmanager nieuwe impuls gekregen. 

D.m.v. de uitvoeringsteams is er regelmatig onderling contact 

om in te zetten op beheersbaarheid. Daarnaast kiezen we 

voor gerichte samenlevingsopbouw die zich inzet op de 

maatschappelijk items die nu spelen. 

Een belangrijk drijfveer hierin is dat we een structurele 

aanpak willen hebben op het armoede vraagstuk (inkomen, 

sociale inzet en weerbaarheid) Daarnaast participeren we 

mee op de voornemens in de omgevingsvisie. 

Taalkoppels en Taaloefenwerkplaats 

Deelnemers 2017 Vrijwilligers 2017 Deelnemers 2018 Vrijwilligers 2018 
Taalkoppels 47 47 60 47 

Taaloefenwerkplaats Oost/Zuid/Noord 74 18 101 16 

Buurtbemiddeling 

Aantal aanmeldingen 2018:127 (2017: 103). 

ln 25% van de gevallen namen Zwollenaren uit eigen initiatief contact op met buurtbemiddeling. Dit percentage is 

vergelijkbaar met vorige jaren. De meeste mensen kwamen via (warme) verwijzing met ons in contact. 

Medewerkers van instanties blijven een belangrijke rol spelen om (één van de) buren bij ergernissen en conflicten 

aan te melden bij buurtbemiddeling. Vaak spelen er verschillende problemen tegelijkertijd. Zoals altijd gingen de 

klachten het meest over een vorm van geluidsoverlast. Klachten over pesten, schelden en lastig vallen kwamen 

afgelopen jaar vaker voor dan de jaren ervoor. Dit blijkt een landelijke trend en blijkt onder andere uit de 

Veiligheidsmonitor van het CBS. 

Evenals als vorig jaar, hadden we ook in 2018 te maken met relatief veel complexe casussen, namelijk 34 = 27% 

van het totaal aantal aanmeldingen. Daarbij gaat het om psychosociale problematiek, waarbij - maar niet altijd - 

woonbegeleiders betrokken zijn, situaties met meer dan twee partijen, situaties waarin een tolk nodig is, zeer 

hoge mate van escalatie, of het feit dat er al eerder een vergeefse poging tot bemiddeling plaatsvond. Ook waren 

er situaties waarbij het tweemaal ging om een situatie tussen een bewoner en een woonvorm van begeleid 

wonen. Verder werd tweemaal een situatie aangemeld welke tussen een bewoner en een bedrijf speelde. 

Tenslotte werden we benaderd met de vraag om mee te denken met mensen van bewonersvereniging over het in 

goede banen leiden van een bewonersoverleg over een gevoelig onderwerp. 

<t bakertilly 
1 9 

Gewaarmerkt voor identificatie 

doe leinden d.d: 23-05-2019 



Van de 127 aanmeldingen waren er op 31 december nog 9 in 

behandeling. ln totaal bleken 11 situaties ongeschikt voor 

buurtbemiddeling en in 15 gevallen waren mensen verwezen, maar 

maakten zij in het eerste telefonisch contact direct kenbaar geen behoefte 

aan bemiddeling te hebben. Dit betekent dat er 92 geschikte casussen na 

gesprekken met buurtbemiddeling werden afgesloten. De gesprekken met 

buurtbemiddeling resulteerden in 59% van de gevallen tot een positief 

resultaat: informatie en advies gegeven (11 x), partij 1 zelf in actie (6x), 

opgelost na intakegesprek met partijen apart (10x), opgelost na 

bemiddelingsgesprek (24x), opgelost door warme doorverwijzing (2x) en 

door verhuizing (1x). Dit percentage is vergelijkbaar met voorgaande 

jaren, maar iets lager dan het landelijke gemiddelde. 

Fietsen is Oké! 

Prestatie 

ln de periode september 2018-september 2020 wordt een pilot in Holtenbroek uitgevoerd gericht op mensen die 

niet kunnen fietsen (kinderen en volwassenen). 

Onderdelen van de pilot zijn: 

• Organiseren van fietslessen en verkeersveiligheidlessen. 

• Faciliteren van fietsstallingen, parkeermogelijkheden in de wijk (i.s.m. woningbouw). 

• Kosteloos beschikbaar stellen van fietsen en mensen leren kleine reparaties aan hun eigen fiets te doen. 

• Imago rondom fietsen versterken door verschillende lifestyle-activiteiten te koppelen, waaronder recreatief 
fietsen, mountainbiken, BMX. 

Daarnaast wordt ook ingezet op het versterken en verduurzamen van de samenwerking rondom fietsen, 

gezondheid en participatie binnen de gemeente Zwolle. Ook wordt ingespeeld op de Omgevingsvisie 2021. 

Tevens gaat het om financieel borgen van het stimuleren van fietsen (de aanpak) op lange termijn. Om te 

onderzoeken of de pilot bijdraagt aan de gestelde doelen, worden de aanpak en de uitkomsten gemonitord. 

Werkzame elementen worden beschreven naar een aanpak, zodat deze ook in andere wijken in de stad en in 

andere steden uitgevoerd kan worden. 

Evaluatie 

ln 2018 zijn overleggen geweest over de invulling van de pilot en de samenwerking. Betrokken partijen zijn: 

gemeente Zwolle, Hogeschool Windesheim, Tour de Force, Travers Welzijn. Er is een projectteam en een 

stuurgroep samengesteld. Voor het kosteloos beschikbaar stellen van fietsen wordt vanaf september 2018 

gebruik gemaakt van de fietsenwerkplaats bij Dock24. De AFA en de ANWB (ook kinderfietsenplan) zijn 

samenwerkingspartners als het gaat om het aanleveren van fietsen. Daarnaast wordt vanuit de fietsenwerkplaats 

een programma geboden waarbij deelnemers leren kleine reparaties aan hun eigen fiets te doen. ln februari 2019 

wordt een onderhoudsworkshop gegeven aan de eerste groep deelnemers van de pilot. 
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ln het najaar van 2018 zijn gesprekken gevoerd met 

een aantal basisscholen in Holtenbroek. ln 2019 wordt 

verder met hen gesproken over het concreet maken 

van fietslessen en lessen verkeersveiligheid voor 

kinderen op de scholen. ln november start een eerste 

groep deelnemers (5 bewoners uit Holtenbroek) met 

fietslessen en krijgen ze theorieles. Er zijn 2 

vrijwilligers betrokken bij de fietslessen. Deelname 

een de pilot betekent naast het krijgen van fietslessen, 

meedoen aan de onderhoudsworkshop en lifestyle 

activiteiten. Deelnemers die geen fiets hebben kunnen via het programma kosteloos een fiets krijgen. Een 

lifestyle-coach is daarnaast betrokken om de deelnemers te enthousiasmeren en te stimuleren om te blijven 

fietsen. Onderzoekers van Windesheim hebben een monitoring opgesteld om de resultaten van de deelnemers in 
beeld te gaan brengen. 

ln maart 2019 wordt een minisymposium georganiseerd om de eerste resultaten vanuit de pilot te delen. Tevens 

is het symposium bedoeld om partners in de stad te enthousiasmeren om samen te werken rondom fietsen, 

participatie en gezondheid. De eerste deelnemers aan de pilot zullen dan feestelijk hun fiets uitgereikt krijgen. 

ln 2019 worden gesprekken gevoerd met o.a. Univé en Salland verzekeringen. 

Welkom in de Wijk 

Doel van het project 'Welkom in de Wijk' is om de zelfredzaamheid van statushouders te vergroten en hen te 

empoweren door ze te verbinden met de buurt, zelforganisaties en andere organisaties (o.a. sociaal wijkteam) in 

de wijk. Hen een plek te geven in de (buurt)samenleving en zo hun kansen vergroten en een toekomstperspectief 

bieden. ln eerste instantie hebben we ons gericht op de Syrische groep, vaak gezinnen. 

Er is een methodiek ontwikkeld waarin de rol van ongeveer 15 sleutelfiguren belangrijk is. Dit zijn mensen die de 

Syrische taal en cultuur, maar ook de Nederlandse taal en cultuur kennen. Door alle gezinnen te bezoeken zijn 

vragen en behoeftes in beeld gebracht en samen met de buurtwerker omgezet in acties. We hebben in de wijk 

fysieke plekken ingericht (o.a. Huis van Kansen) waar statushouders elkaar kunnen ontmoeten en organisaties 

kunnen samenkomen. Er is aangesloten bij het al bestaande aanbod van bijvoorbeeld Taal bij Onderwijs, het 

Taalpunt en Present. Omdat sleutelfiguren geen professionals zijn en zij soms met heftige zaken - gebroken 

gezinnen, trauma's, psychische problemen - te maken krijgen worden ze begeleid door ervaren bezoekvrouwen 

en buurtwerk vanuit Travers. Om de vrijwilligers een basis mee te geven worden zij getraind op omgaan met 

afstand en nabijheid d.m.v. het programma 'Beter voor Elkaar" (maatjesplatform) dat hen vaardigheden geeft om 

met deze complexe materie om te kunnen gaan. Het project Welkom in de Wijk is gestart eind 2017 met een 

ondersteunende financiering vanuit het Oranje Fonds. Via de inlooppunten en huisbezoeken hebben we 188 

statushouders bereikt (170 Noord, 18 Oost). Zij komen in Het huis van Kansen (72 openingsmomenten) en de 

Buurtkamer in de Elvis Presley flat voor ontmoeting, maar ook voorlichting over bijvoorbeeld gezondheidzorg, 

omgaan met buren, opvoedondersteuning. Daarnaast zijn sleutelfiguren aangesloten bij bijvoorbeeld het sociaal 

wijkteam en sociale raadslieden op het moment dat taal het probleem was. Daarbij is een vertrouwd gezicht 

bevorderlijk voor het formuleren van de juiste vragen maar ook accepteren/begrijpen van de antwoorden. 

De positieve effecten zijn merkbaar; statuszoekers verdwijnen niet in de wijk waar zij geïsoleerd wachten op wat 

komen gaat. Zij maken deel uit van de buurtsamenleving, hebben contacten of zelfs al sociale netwerken. Ook 

nemen zij actief deel aan activiteiten via Dock24, taallessen, vrouwengroepen en wereldkeuken. 
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Zo weten zij ook beter de weg en krijgen zij meer vertrouwen in officiële organisaties en politie. Kinderen 

verbinden zich aan activiteiten in de wijk als Politiekids, minibieb, kinderplatform. Belangrijke aspecten in dit 

succes is o.a. de inzet van sleutelfiguren, het bezoeken van de statushouders thuis. Belangrijk effect is dat door 

de intensieve contacten een betere beheersing van het Nederlands ontstaat. 

Bereik bewoners door buurt - en opbouwwerk 

2017 2018 
Zuid 729 750 

en ruim 600 bewoners bij het wijkfestival en ruim 500 bewoners bij het wijkfestival 
Oost 298 491 
Midden 380 935 
Noord 1.859 2.100 
West 1.180 1.820 

Jongerencentra: ReZet, Level Zen Free2Move 

Prestatie 

Laagdrempelige toegang voor jongeren die vanwege hun sociale (en/of economische) status geen of niet 

makkelijk gebruik maken van overige vrijetijdsvoorzieningen. Versterken sociale competenties en burgerschap, 

vergroten perspectief van kwetsbare- en risicojongeren. 

Aantal bereikte individuele jongeren (dus niet bezoekers) 

in de drie jongerencentra in 2018 is minimaal 2.000 (2016: 

2.082). De inzet binnen de drie jongerencentra ReZet, 

Level Z en Free2Move is gericht op het vergroten van het 

perspectief van kwetsbare- en risicojongeren. Jongeren 

worden hier gestimuleerd verantwoordelijkheid en 

zeggenschap te nemen. Door o.a. ABC-methode, inzet 

rolmodellen, kennis van en aansluiten bij de leefwereld 

wordt betrokkenheid onder jongeren vergroot. 

Evaluatie 

ReZet, Zuid 

Het jongerencentrum is 4 avonden per week open voor jongeren in de leeftijd van 13-23 jaar en de 

woensdagmiddag voor tieners in de leeftijd van 10-14 jaar. Vaste openingsmomenten voor jongeren zijn 

maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagavond. Daarnaast worden nog extra activiteiten en projecten 

georganiseerd. Het jongerencentrum is ook 's middags open en jongeren kunnen terecht voor hun vragen, 

gesprekken of klussen. De jongeren draaien de inloopmomenten zelf. Afgelopen jaar hadden we in totaal 73 

jongeren die als vrijwilliger of stagiair in het jongerencentrum hebben gewerkt. Jongerenwerkers zijn altijd 

aanwezig op openingsmomenten en zijn eindverantwoordelijk. ReZet heeft een goed jaar gedraaid in 2018, qua 

bezoekersaantallen, aantal activiteiten en openingsmomenten, interventies en effecten. De bezoekersaantallen 

normaliseren weer na de piek van de vorig jaar, maar omdat we meer open kunnen zijn, omdat onze personele 

bezetting beter is, hebben we meer bezoekers gehad en dus meer contacten kunnen leggen. 
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De contacten zijn ook regelmatiger en daardoor effectiever. We komen tot meer activiteiten en interventies, in en 

buiten het jongerencentrum, en deze zijn bovendien met aandacht gedaan en van betere kwaliteit. Dit is een 

direct gevolg van het herstellen van de functie ambulant jongerenwerk in Zwolle-Zuid. We maken contact en 

pleegden in 2018 meer dan 500 (grote en kleine) interventies op preventie, weerbaarheid, gedrag, begeleiding, 

opvoeding, ondersteuning school en werk, ondersteuning en luisterend oor bij de dagelijkse gebeurtenissen in het 

leven van de jongeren, etc. Ook verbonden we en spraken we jongeren meer dan 150 keer aan op kwaliteiten, 

talenten, interesses en kansen en verbinden jongeren binnen en buiten het jongerenwerk aan passende projecten 

en ook hulpverlening. Het inzetten van Tactus m.b.t. preventie rondom middelengebruik heeft heel goed 

uitgepakt. Tactus is een zestal openingsmomenten aanwezig geweest vanuit de presentiegedachte. Ze hebben 

meegedraaid met de normale gang van zaken en ondertussen thema's rondom middelengebruik bespreekbaar 

gemaakt door kleine activiteiten of vragen of gewoon door de ontstane gesprekken door hun aanwezigheid. 

Daarnaast hebben ze meegedacht in beleid van het jongerenwerk rondom middelengebruik en een IV A-training 

voor 25 deelnemers gegeven. Door dit succes kijken we naar de mogelijkheden om het een vervolg te geven en 

de verdieping in te gaan. ln de tweede helft van het jaar hebben we ingezet op thema's zoals sexting en het 

weerbaarheidsproject 'Ik Ben Van Mij'. 

Free2Move, Noord 

De doelgroep van Free2move bestaat uit jongeren in de leeftijd van 14 tot 25 jaar. Het zijn jongeren die zich 

binnen het reguliere aanbod niet prettig voelen en zich daar 

niet bij aan willen of kunnen sluiten. F2M richt zich op Noord 

maar heeft een stedelijk bereik. Voornamelijk de jongeren die 

vergroot risico lopen op maatschappelijk uitval hebben 

primaire aandacht. Professionals en bezoekers binnen 

Free2move zien een toename van jongeren met een 

psychische diagnose (autisme, Asperger syndroom, 

angststoornissen) mensen met bovenstaande diagnose zijn 

vaste bezoekers geworden en geven aan Free2move als een 

prettige plek te ervaren. We zijn niet toegerust hier specifiek aanbod voor te verzorgen maar zien dat ze binnen 

het huidige klimaat (structureel) aan kunnen sluiten. Er wordt op de gehele bezoekersgroep ingezet op: vergroten 

van de weerbaarheid (weerbaarheid: zich comfortabel voelen met jezelf en in de maatschappij). Voorkomen van 

schooluitval (een vernieuwde en efficiënte samenwerking met onderwijs heeft hierin een belangrijke rol gespeeld). 

Het (leren) nemen en dragen van verantwoordelijkheid binnen en buiten Free2move. 

Het actief ondersteunen (met raad en daad bij staan) van anderen. Bewustwording met betrekking tot levensstijl 

in relatie tot gezondheid. Denk hierbij aan invloed van voeding op welbevinden, gewicht, maatschappelijke 

arbeid/rust verhouding, invloed social media. Het bieden van een veilige plek en luisterend oor. Het spreken over 

onderwerpen die voor een bezoeker gevoelig liggen en niet altijd met familie of vrienden gedeeld worden. Het 

vergroten van maatschappelijke participatie. Het bezoeken van Free2move brengt kansen en uitdagingen met 

zich mee. Het onderdeel uit maken van het team, aansluiten bij de geboden activiteiten en mogelijkheden vraagt 

een actieve sociale (en fysieke) houding. Jaarlijks nemen de jongerenwerkers 10 à 12jongeren aan in een vorm 

van stage en of traject. Met een aantal is hier afstemming over met de opleiding, een deel is daar niet meer in 

beeld en zoeken samen met de jongerenwerkers naar een nieuw perspectief. 
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Level Z, West 

Level Z heeft begin van het jaar te maken gehad met een veranderde bezoekersgroep. De oude garde die 

nagenoeg vanaf het begin betrokken was, zet vervolgstappen en kiest voor een andere invulling in hun sociale en 

of maatschappelijke carrière. Een natuurlijk proces dat zich iedere 5 à 7 jaar zal herhalen, soms nadrukkelijk, 

soms geleidelijk. ln dit geval nadrukkelijk. Dat heeft zijn weerslag gehad, maar we zien in het tweede kwartaal dat 

activiteiten weer opgepakt worden en volume krijgen, ook nieuwe groepen die hun plek 'opeisen'. Daarnaast is er 

meer verbinding met de wijk en in de wijkgeorganiseerde activiteiten. Waar Level Z eerder meer intern gefocust 

was, zie je nu meer externe verbindingen ontstaan. Verbindingen met verschillende groepen jongeren, zowel 

leeftijdsgroep 8-12 als 12+. Er zijn verbindingen gemaakt met activiteiten die bijvoorbeeld door de wijkvereniging, 

buurten en scholen georganiseerd worden. Verbindingen zijn al in 2017 gemaakt tijdens de week van de 

opvoeding met de naastgelegen scholen en ouders uit de wijk Schoonhorst en doorgezet in 2018. Daarnaast zijn 

er met het onderwijs thema's opgepakt die te maken hebben met politiek (verkiezingen) en sociale media (gebruik 

en misbruik). Kennis van de jongeren, maar ook die van de ouders op deze thema's wordt gebruikt en heeft 

geresulteerd in gezamenlijke projecten over gebruik sociale media (thema's sexting/pesten en vuurwerk). Het 

netwerk van, voor en rond Level Zen daarbij het jongerenwerk, is gegroeid en verstevigd. 

Er zijn mooie programma's opgestart o.a. een theatershow voor jongeren, Fissa, een programma van 6 weken 

om jongeren de ins en outs van evenementorganisatie te leren. Dat heeft geresulteerd in een activiteit met 200 

bezoekers en 3.000 volgers op sociale media (voornamelijk lnstagram) en mooie samenwerking met de 

wijkstichting en scholen. Een programma op gezondheid met 

o.a. kickboksen en koken. Daarnaast is het jongerencentrum 

een plek geworden waar de bezoekvrouw haar taal- en 

ontmoetingsprogramma draait, het jeugdwerk activiteiten 

organiseert en het buurt- en opbouwwerk mede uitvoering 

geeft aan een deel van hun programma. Level Z geeft 

daarmee steeds meer invulling aan haar maatschappelijke 

functie voor de wijk. Maar het blijft toch een wijkgericht 

jongerencentrum. 

Bereik jongeren jongerencentra 

2017 . 2018 
ReZet* 610 Jongeren 461 

260 Volwassenen 81 

577 kinderen/tieners 224 

80 Vrijwilligers 55 

Free2Move 200 Jongeren 300 

30 Volwassenen 10 

45 Tieners 20 

20 Vrijwilligers 0, 20 groepen 

LevelZ 500 Jongeren 620 

80 volwassenen 190 

150 Tieners 350 

25/6 Vrijwilligers 30/groepen 5 

"ln 2017 waren er meer unieke bezoekers, een groot aantal daarvan kwam op de vrijdagavonden incidenteel langs. Het aantal 
jongeren dat in 2018 ReZet bezocht hebben, komen regelmatig langs. Het aantal waardevolle contacten en betekenisvolle 
interventies is daarmee omhoog gegaan. Het verschil in kinderen, vrijwilligers en volwassenen zit in verschillende projecten die 
in 2017 liepen, zoals Bruisende Buren, KidzDisco en ZZAP Doomijn disco. Deze waren er niet in 2018 of zijn gestopt. 
Daarnaast worden de aantallen van het Meidenfeest en het Jongensfeest bij het kinderwerk geteld en niet meer bij ReZet. 
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Preventienetwerken Jeugd en Gezin 

Prestatie 

Coördinatie en organisatie van activiteiten en methodieken die het pedagogisch buurtklimaat positief beïnvloeden 

en de gedeelde opvoedingsverantwoordelijkheid stimuleren. ln afstemming met het sociaal wijkteam, 

samenwerkingspartners en het opgavegericht werken, ouders, kinderen en jongeren werken aan het versterken 

van de draagkracht van ouders en het uitbreiden van steunnetwerken van ouders. 

Evaluatie 

Deze activiteiten zijn als onderdeel van het jeugd- en jongeren werk en buurt- en opbouwwerk in de wijken 

uitgevoerd. Daar naast was er de vertaling van de jongerenindex naar preventie activiteiten in Noord (Aalanden), 

Zuid en West. 

Kinderopvang Plus 
Prestatie 

Ambulant pedagogische begeleiders ondersteunen en 

begeleiden driehoek (kind-ouder-opvang) met als doel 

vroegtijdig opvoedings- en ontwikkelingsproblemen aan te 

pakken. Deelname circa 42 kinderen en hun ouders en 

pedagogisch medewerkers van peuteropvang en 

kinderdagverblijven. 

Evaluatie 

2017 2018 
Ondersteuning kinderen / ouders / pm'ers 63 68 

Kinderopvang Plus is goed zichtbaar in de stad Zwolle, de aanmeldingen kwamen van peuteropvang (28 keer), 

kinderopvang (19 keer), buitenschoolse opvang/basisschool (1 keer). We hebben 14 kinderen doorverwezen naar 

specialistische hulp, omdat er kindfactoren aanwezig waren die meer zorg nodig hebben. Bij 95% zijn de doelen 

behaald op de groep en 100% in de thuissituatie. 

68 trajecten zijn in 2018 aangemeld, waarvan 63 er gestart zijn en 56 zijn afgerond: 

• 24 trajecten liepen door vanuit 2017 

• 39 keer lag de vraag alleen op de locatie 

• 9 keer lag de vraag alleen thuis 

• 8 keer lag de vraag zowel thuis als op locatie 

• Er zijn 11 consulten gedaan; waarvan 9 vragen over een specifiek kind en 2 groepsvragen 

Ouders beoordelen Kinderopvang Plus als zeer positief; ouders noemen dat er naar hen geluisterd wordt, de 

juiste interventies ingezet worden en ervaren het contact als positief. 

'Er wordt goed naar je geluisterd en vragen worden adequaat beantwoord. Ook de ingezette interventie heeft goed 
gewerkt.' 
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Pedagogisch medewerkers ervaren Kinderopvang Plus als positief: 

'Ik ben blij met de hulp van Kinderopvang Plus, ze geven ons de handvaten die wij nodig hebben. Zo kunnen wij zelf weer 

verder.' 

'Ze lieten ons inzien dat wij het goed hadden gezien, ons onderbuikgevoel klopte. Ze hebben een luisterend oor en nemen 

de zorg uit handen'. 

VVE Taal & Gezin 
Prestatie 

Taalstimuleringsprogramma's voor doelgroepkinderen: 

• lnstapje (1-2 jaar) thuissituatie 

• Opstapje (2-4 jaar) thuissituatie 

• Opstap (4-6 jaar) thuissituatie 

• WE Thuis (2-6 jaar) op we-locaties 

70% van alle ouders van 2-5 jarigen met een risico op een grote achterstand neemt deel aan een effectief vve 
programma. 

Evaluatie 

Aantal deelnemende gezinnen 2017 2018 
lnstapje 28 33 
Opstapje 64 61 
Opstap 32 29 
WE Thuis 114 201 
Taalcoaching (4-12 jaar) 13 23 
Totaal 251 347 

Naast de vaste programma's bieden de medewerkers uit het team Taal & Gezin veel wijkgerichte activiteiten aan 

die de ontwikkeling van jonge kinderen stimuleren en het sociale netwerk van ouders vergroten. Dit zijn 

bijvoorbeeld activiteiten voor ouders en kinderen op zaterdagochtend, zomerfeesten, activiteiten in de Week van 

de opvoeding, Kinderboekenweek etc. Door de toenemende bekendheid en de laagdrempelige werkwijze van de 

medewerkers doen steeds meer ouders en hun kinderen aan de activiteiten mee. 

Ouders zijn positief over de geboden programma's en evalueren deze als volgt: 

• Ouders geven aan te leren hoe ze moeten voorlezen. 

• Ouders geven aan informatie te krijgen over wat er te doen is in de wijk. 

• Ouders leren hoe ze hun kinderen kunnen betrekken bij dagelijkse bezigheden. 

• Ouders geven aan dat ze zelf actiever meedoen met activiteiten. 

"ik heb veel geleerd van het geduld van de contactmedewerker. Ben zelf ook stil blijven staan bij mijn eigen geduld en dit 

proberen in praktijk te brengen. Geleerd om hierin het kind te volgen." 
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ln 2018 is er vanuit Team Taal en gezin een nieuw programma ontwikkeld wat de naam 'Ons grote avontuur' 

gekregen heeft. Ons Grote Avontuur5 richt zich op (toekomstige) ouder(s) met een verhoogde kans op 

psychosociale problemen binnen het gezin, huisvesting, armoede en schulden. Ouder(s) krijgen gedurende de 

zwangerschap en het eerste levensjaar van hun kind begeleiding in het volgen en stimuleren van hun baby. Door 

de hechtingsrelatie te versterken, leert de ouder hoe hij of zij de emotionele en sociale ontwikkeling van de baby 

stimuleert. Daarnaast wordt het zelfvertrouwen van de ouder positief beïnvloed en worden stressfactoren 

verminderd. 

Ondersteuning van Jongerenraad Zwolle 
Prestatie 

Procesbegeleider/coach 

Evaluatie 

Aantallen vrijwilligers ln 2018 hebben 18 jongeren als vrijwilliger deel uit gemaakt van de JRZ (2017: 21 

jongeren) 

Samenwerkingspartners SOOZ, De Nieuwe Hanze Unie, MO gemeente Zwolle, Buro Ruis, Zwolse horeca, 

onderwijsinstellingen Zwolle, Leerlingen- en studentenraden Zwolle, NJI, 

Jongerenraad Overijssel, provincie Overijssel 

Aantal bereikte inwoners Het aantal direct betrokken volwassenen waaraan de JRZ advies heeft gegeven of 

waarmee de JRZ heeft samengewerkt is ca. 200. Dit is exclusief het 

communicatiebereik en het indirecte bereik. 

Aantal bereikte jongeren De JRZ heeft ca. 1300 jongeren bereikt. Dit is exclusief het communicatiebereik 

en het indirecte bereik. 

Aantal activiteiten 191 

De Zwolse Jongerenraad is in 2018 o.a. betrokken bij: 

1. Verbeteren van jongerenparticipatie in het onderwijs 

N.a.v. een gesprek met de Zwolse8 heeft de jongerenraad een pilot ontwikkeld om jongerenparticipatie te 

vergroten in het onderwijs. Het Cibap, de hogeschool Windesheim en Van der Capellen doen aan deze pilot mee, 

maar stellen onvoldoende capaciteit (uren) beschikbaar. Hierdoor is het voor de jongerenraad te tijdrovend om 

voortgang te boeken. De jongerenraad geeft de opdracht die is ontstaan uit het innovatietraject 'Zwolse jeugd in 

beweging' terug aan de wethouder jeugd. 

Acties: 

• Bijdrage en deelname aan 'Leef je droom' Deltion, 

Landstede en Travers Welzijn 

• Gesprekken met Cibap, Windesheim en Van der 

Capellen over 'Onderwijs, meer dan leren' 

• Bijdrage klankbordgroep jongeren overdracht vo/mbo 

leerplicht gemeente Zwolle 

• Enquêtes afgenomen onder studenten op Van der 

Cappel I en 

• Deelname aan bijeenkomsten Expeditie Regio Zwolle 

• Afstemming 'Onderwijs, meer dan leren' met het Deltion college 

5 
https://traverswelzijn.nl/diensten/onsgroteavontuur/ 
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2. Verbeteren van de externe communicatie van de jongerenraad 

Het aantal volgers en views op social media is toegenomen. De jongerenraad is benoemd in communicatie 

uitingen van de gemeente Zwolle, SOOZ en DNHU. Een nieuwe website is in ontwikkeling. 

Acties: 

• Communicatieplan en contentplanning opgesteld 

• Communicatie rondom de verkiezingen 

• Ontwikkeling nieuwe website 

3. Jongeren invloed geven op beleid 

Door het tekort in de zorg en de gemeenteraadsverkiezingen was er in de eerste helft van 2018 een stop op het 

ontwikkelen van sociaal beleid. De jongerenraad heeft zich daarom actief bezig gehouden met de participatie van 

jongeren bij de omgevingsvisie 2030. Ca. 900 jongeren hebben invloed gehad op Zwolle 2030. ln overleg met de 

gemeente Zwolle werkt de jongerenraad aan een plan om het participatieklimaat in de stad te verbeteren. 

Acties: 

• Advies over ontwerp traject 'Omgevingsvisie 2030' 

• Voorbereidende gesprekken met gemeente Zwolle over traject 'Mijn Zwolle van morgen' 

Deelname aan het ontwerp en de uitvoering van 'Mijn Zwolle van morgen' 

• Communicatie-activiteiten 'Mijn Zwolle van morgen' 

• Enquêtes afgenomen onder jongeren in Zwolle over 'Mijn Zwolle van morgen' 

• Deelname aan het evenement 'Mijn Zwolle van morgen' 

4. Uitgaan/vrijetijdsmogelijkheden voor jongeren verbeteren 

ln samenwerking met een aantal horecaondernemers en de gemeente Zwolle heeft de pilot 'uitgaan 18-' 

ontwikkeld. Er is een onderzoek uitgevoerd naar de uitgaansbehoefte van jongeren in Zwolle. Het project gaat in 

januari 2019 van start. De jongerenraad heeft samen met Bureau Ruis een project ontwikkeld voor culturele 

activiteiten voor jongeren in de (binnenstad). Het project BUZ is gestart in september. 

Acties: 

• Ontwikkeling pilot uitgaan 18- 

• Gesprekken rondom uitgaan 18- met horeca en gemeente 

• Onderzoek naar uitgaansbehoefte jongeren 

• Enquêtes afgenomen onder jongeren in Zwolle over de pilot 18- 

• Ontwikkeling BUZ 

• Deelname aan stuurgroep BUZ 

5. Gemeenteraadsverkiezingen 2018 

Hoogste verkiezingsopkomst van alle middelgrote steden. Opkomst onder jongeren lijkt te zijn toegenomen. 

Het aantal adviesvragen blijft onverminderd groot. Organisaties zien de meerwaarde van jongerenparticipatie. Het 

onderwijs blijft hierin wat conservatiever. 

Toegankelijk Zwolle 
Prestatie 

Inhoudelijke projectontwikkelaar Toegankelijk Zwolle en ondersteuner van het te ontwikkelen inclusiebeleid en 

uitvoering daarvan door de gemeente Zwolle. Zie dienstverleningsovereenkomst tussen Stichting Toegankelijk 

Zwolle en Travers Welzijn. 
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2 8 

Gewaarmerkt voor identificatie 
doeleinden d.d: 23-05-2019 



Evaluatie 

De ontwikkeling van Toegankelijk Zwolle naar een breed gedragen orgaan welke zich in zet voor volwaardige 

deelname van mensen aan de Zwolse samenleving gaat boven verwachting. De groep mensen die zich hiervoor 

inzet met en zonder beperking groeit. Er zijn nu 30 structurele vrijwilligers en totaal 88 mensen die participeren in 

stuurgroepen, werkgroepen of adviesraden. Er wordt veel ingezet op kennis verkrijgen en overdracht, daarnaast 

wordt er op verschillend niveaus meegedacht en voorstellen (gevraagd en ongevraagd) ingebracht. De status die 

Zwolle heeft gekregen als koploper gemeente op toegankelijkheid/inclusie is mede te danken aan de 

inspanningen van Toegankelijk Zwolle. Toegankelijk Zwolle heeft daarnaast bijgedragen aan de WMO 

aanbesteding, werkconferentie MTG 2018 (meest toegankelijke gemeente), participatie slechthorenden, 

verdiepingsslag geleide lijnen en stadswandelingen voor mensen met een beperking. Daarnaast is de 

projectbegeleider van Toegankelijk Zwolle actief in het ontwikkelen van Zwols beleid en visie op toegankelijkheid 

en inclusie. Hier voor is de projectleider binnen verschillende gemeentelijke werkgroepen actief en schrijft zij mee 

aan de visie/beleidsontwikkeling op toegankelijkheid en inclusie. 

Aandachtspunt 

Het thema verschuift van toegankelijkheid naar inclusie, waardoor het vraagstuk breder en meer omvattend 

wordt. De vergrote landelijke en lokale aandacht voor inclusie zorgt voor een behoorlijke toename in het aantal 

projecten en adviesraden waarbij Toegankelijk Zwolle wordt betrokken. Ervaringsdeskundigheid wordt steeds 

vroeger ingezet en bij meer complexere vraagstukken. Dit vraagt om een serieuze positionering en 

deskundigheidsbevordering van ervaringsdeskundigen. 

Doe-het-zelfgarage 
Prestatie 

Exploiteren in stand houden en openstellen doe-het-zelfgarage; een laagdrempelige voorziening voor eigenaren 

van een auto om hier te sleutelen. ln 2018 wordt de garage nog meer ingezet voor inhoudelijke vraagstukken. 

Onder meer als een voorziening voor meer jeugdige bezoekers (scooters), ook krijgt de doe-het-zelfgarage een 

positie/functie in het kader van participatieplekken, verkrijgen van EVC's en andere vormen van alternatief 

onderwijs. 

Evaluatie 

De doe-het-zelfgarage, welke nu onderdeel uitmaakt van 

Dock24, is nog maar beperkt inzetbaar geweest. Problemen 

rond plaatsing van de bruggen hebben de voortgang 

langdurig vertraagd. De bruggen zijn vanaf september in 

gebruik genomen door de Zwolse klussers. De activiteiten 

rond de brommer-/scooterclub en de verbinding van het 

aanbod binnen Dock24 zijn wel door gegaan. 
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Dock24 
Prestatie 

Trajectcoaches van Dock24 ondersteunen inwoners d.m.v. participatie- en ontwikkeltrajecten die langdurig 

inkomensondersteuning ontvangen en die zeer laag op de participatieladder staan, zodat zij in beweging komen 

en stappen maken voor hun toekomst. Het gaat om bewoners binnen 12 maanden één of meerdere treden te 

laten stijgen op de participatieladder (trede 1,2 naar trede 3,4). 

De trajectcoaches werken nauw samen met de medewerkers van de sociale wijkteams, WRA en werken met een 

lijst van gescreende inwoners. Het sociaal wijkteam!WRA doet het eerste gesprek en verkent welke eventuele 

andere ondersteuning nodig is (zorg/hulp). Het participatiegedeelte wordt uitgezet bij Dock24. 

ln 2018 is de opgave om 200 inwoners middels een participatietraject in beweging te zetten. Het team van 

trajectcoaches is een samenwerking tussen ZwolleDoet!/SamenZwolle, WijZ, Stichting Focus en Stichting 
Present. 

Evaluatie 

ln januari 2018 is effectief gestart met de aanmelding van deelnemers voor een participatietraject. De werkwijze 

en samenwerking rondom de participatietrajecten is in gezamenlijkheid (sociaal wijkteam, WRA en Dock24) 

doorontwikkeld en de aanmeldingen komen vanaf begin 2018 goed van start. Om te zorgen voor een optimale 

samenwerking is vanaf begin 2018 een kerngroep samengesteld met een gezamenlijke opdracht voor het sociaal 

wijkteam, Wezo!WRA (inmiddels Tiem) én Dock24. De partijen zijn samen verantwoordelijk voor het laten slagen 

hiervan. Doel is om te komen tot een constructieve samenwerking en communicatie. Om het team van 

trajectcoaches te faciliteren en te ondersteunen is er een overleg tussen de managers van WijZ, Focus, 

ZwolleDoet!/Travers Welzijn en Present. 

De resultaten in 2018 zijn veelbelovend! ln 2018 bewandelen via Dock24 219 Zwollenaren een route naar 

mogelijkheden. Zij worden ondersteund en begeleid door trajectcoaches en 19 vrijwilligers. 

Wijkboerderijen: Schellerhoeve, Eemhoeve, Klooienberg 
Prestatie 

Beheer wijkboerderijen en verbinding creëren tussen wijk en boerderij; tussen verschillende (bijzondere) 

doelgroepen en maatschappelijke organisaties. Organiseren activiteiten met natuur en milieu-educatief karakter. 

Ook kunnen de wijkboerderijen bijdragen aan activiteiten voor participatietrajecten en dagbesteding. 

• Schellerhoeve / streefaantal bezoekers: 

• Eemhoeve / streefaantal bezoekers: 

• Klooienberg / streefaantal bezoekers: 

35.000 (2017: 37.650) 

25.000 (2017: 28.600) 

40.000 (2017: 44.680) 

Ondersteuning van vrijwilligers en besturen van de 12 buurtweiden; ruimte bieden aan kwetsbare buurtgenoten. 

Geven van informatie en voorlichting, bij bijvoorbeeld veranderde regelgeving of bij escalaties. 
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Evaluatie 

ln Zwolle hebben we met de Schellerhoeve, Klooienberg en Eemhoeve mooie en actieve wijkboerderijen. De 

combinatie van onze wijkboerderijen met kinderopvang, Frion en/of RIBW geven een grote diversiteit aan mensen 

en groepen en zorgen voor een mooie dynamiek. De samenwerking met specifieke kennisgroepen als o.a. 

Avifauna, de bijenvereniging, IVN, de schaapskudde, de permacultuurtuinen, ROC de Groene Welle, waterschap, 

Rova geven ons inhoudelijke diversiteit. Dat alles en nog meer wordt met een grote ondersteuning van 

vrijwilligers gerealiseerd. De continuïteit is een grote zorg; dieren moeten iedere dag water, voer en aandacht 

hebben. Zorgwekkend is dat de groep vrijwilligers die zelfstandig kunnen werken steeds kleiner wordt. De groep 

mensen met een rugzakQe) die op onze boerderijen actief zijn of bezoeken wordt hiernaast steeds groter. Op zich 

geen probleem, omdat we voor hen van enorme meerwaarde zijn en zij zich gezien en gewaardeerd voelen en de 

mogelijkheid krijgen te laten zien wat ze kunnen. Echter, door de begeleiding van de vrijwilligers en de 

complexiteit van de ondersteuningsvragen hebben onze coördinatoren onvoldoende tijd om ontwikkelingen op te 

pakken, goede voerschema's te maken en voldoende aandacht te hebben voor dier en mens. De druk op de 

coördinatoren, zeker in tijden van ziekte of vakantie, is groot. Gelukkig zijn er nog veel projecten en initiatieven 

die we met bewoners en andere partners kunnen oppakken, zoals de pluktuin, permacultuurtuinen en het 

ezelproject van Margo op de Schellerhoeve. Bij de Klooienberg zijn dat het project uiterwaarden, de uitdaging van 

bewonersparticipatie op het project rondom de stadsdijken en het jaarlijks avontuur met de schaapskudde. Bij het 

schaapsscheerdersfeest waren afgelopen jaar ruim 1.000 bezoekers. Daarnaast zijn er projecten gestart als 

Vuurkracht, gericht op ontwikkeling van mensen en Trash 

Hunters gericht op schoonmaakacties op land en water. Op 

de Eemhoeve wordt de betrokkenheid van bewoners 

Aalanden steeds groter en de hondenspeelweide is een 

succes. Daarnaast is er een kerngroep van bewoners, i.s.m. 

de coördinator wijkboerderij, opgezet. Deze kerngroep heeft 

een projectplan opgezet om de omgeving van de Eemhoeve 

toegankelijker en gebruiksvriendelijker te maken. Inmiddels is 

er bij diverse fondsen en organisaties ondersteuning 

gevraagd. De gemeente is betrokken bij deze ontwikkeling. Op dierwelzijn en -verzorging is geïnvesteerd op een 

preventief en kennis vergrotend programma i.s.m. de dierenartsenpraktijk op de meest voorkomende dierziekten. 

Dat zowel op de wijkboerderijen als op de buurtweiden. Via de wijkboerderijen wordt geïnvesteerd op NME door 

het aanbieden van NME-leskisten. Deze kisten, als onderdeel van het NME-lesprogramma, kunnen gebruikt 

worden op school of op locatie (wijkboerderij). Op alle boerderijen is geïnvesteerd op dierdiversiteit. Zo is het 

aantal geiten en schapen verminderd en zijn er nu ook varkens (diverse soorten) en (Dexter)koeien op de 

boerderij. Op de wijkboerderijen is duurzaamheid een prominent thema. Dit jaar is op alle boerderijen 

afvalscheiding geïntroduceerd d.m.v. afvalstraten. 
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2017 2018 2017 2018 

Locatie Aantal bezoekers Aantal vrijwilligers Openstelling Totale 

gebouwen gebruiksuren 
Vrij toegankelijke ook buiten 
uren openingsuren 

gebouwen 
Schellerhoeve 37.650 39.520 85 83 3.540 4.124 
Klooien berg 44.680 44.585 217 275 2.555 3.905 
Eemhoeve 28.600 36.403 96 81 2.920 3.078 
Totaal 110.930 120.508 398 439 9.015 11.107 

Buurtweiden 

De buurtweiden doen het op zich goed. Er zijn er die gaan geweldig en hebben een goede bezetting, echter zijn 

er ook die structureel onderbezet zijn en net de boel draaiende houden. En soms lukt zelfs dat laatste niet en 

moet een buurtweide structureel of tijdelijk sluiten. Om dit te voorkomen hebben we het afgelopen jaar 

geïnvesteerd in een breder draagvlak in de wijk. De consulent buurtweiden gaat hiervoor om de tafel met de wijk 

en buurtverenigingen, de opbouwwerkers en wijkbeheerders uit de verschillende wijken. Ook is ervaren wat de 

extra waarde van SamenZwolle kan zijn. De buurtweide ln de ,._. 

Aalanden is na een lange periode van dreigende sluiting 

weer helemaal terug. Wel is het afgelopen jaar ook de 

Stinsweide voorlopig gesloten. Hier zijn al wel gesprekken 

over hoe verder met de Stinsweide welke op zich positief 

verlopen. 

De verbinding/relatie tussen buurtweiden en wijkboerderijen 

wordt steeds meer uitgediept en heeft al uitvoering gekregen 

in een gezamenlijk programma op dierwelzijn en preventie. 

Wijkaccommodaties: Holtenbroek, Kamperpoort, Indische Buurt 
Prestatie 

Beheer wijkcentra, stimuleren vrijwilligerswerk/sociale contacten en faciliteren van sociale en maatschappelijke 

participatie trajecten. 

• Wijkcentrum Holtenbroek / streefaantal bezoekers minimaal 90.000 (2017: 94.375) 

• Wijkcentrum Ons Eigen Huis (Kamperpoort) / streefaantal bezoekers 

• Wijkcentrum de Vlasakkers (Indische Buurt)/ streefaantal bezoekers 

minimaal 10.000 (2017: 12.550) 

minimaal 7.000 (2017: 8.400) 

Evaluatie 

Wijkcentrum Holtenbroek 

Het wijkcentrum Holtenbroek is voor velen een kleiner team actief is in het wijkcentrum is het gebruik van de 

kantoren iets teruggelopen. Wat betreft een ontmoetingspunt. Gastvrijheid en dienstverlening staan hoog in het 

vaandel. De gemeente is van plan om zonnepanelen te gaan plaatsen en het pand te gaan voorzien van nieuwe 

verlichting. Daarnaast is de waterpomp gerepareerd, waardoor het werkklimaat in het wijkcentrum zowel in de 

zomer als de winter weer op niveau is. Er zijn dit jaar 6 nieuwe structurele huurders. 
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Openingsuren voor wijkcentrum Holtenbroek 3.850 
Bezoekers aantallen voor zaalhuur in- en extern 48.300 

Bezoekersaantallen die gebruikmaken van de inloop en ontvangstruimte 20.300 

Gebruik kantoorruimten(overleg/gespreksruimten) met vaste medewerkers en 17.900 
bezoekers 

Peuteropvang 2.400 

Totaal aantal bezoekers 2018 in wijkcentrum Holtenbroek 88.900 

Wijkcentrum Eigen Huis 

Het wijkcentrum Eigen Huis is het centrum voor de 

Kamperpoort. Het gebruik past bij een klein wijkcentrum in 

een relatief kleine buurt. Uitdaging is om naast de bestaande 

bewoners ook de nieuwe bewoners gebruik te laten maken 

van het wijkcentrum, voorzichtig gebeurt dit. Het gedeeld 

beheer gaat redelijk (9 vrijwilligers), maar er liggen nog wel 

uitdagingen, zoals de verbinding met het bewonersbedrijf, 

nog meer van het beheer bij de bewoners te leggen en 

verhuur/gebruik derden. Het verhuren van dit kleine centrum 

aan externe partijen is lastig in het gebruik. 

Openingsuren voor wijkcentrum Eigen Huis 2.400 
Bezoekers aantallen voor zaalhuur in- en extern 5.450 

Bezoekersaantallen die gebruikmaken van de inloop- en ontvangstruimte 3.300 

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

Peuteropvang 1.700 

Totaal aantal bezoekers 2018 in wijkcentrum Eigen Huis 12.450 

Wijkcentrum Vlasakkers 

Gebruik van het wijkcentrum is vooral voor overlegmomenten door de bewoners uit de Indische Buurt, voor de 

taaloefenwerkplaats en voor activiteiten voor kinderen/jongeren georganiseerd door Travers Welzijn en de 

wijkvereniging. Er komen meer activiteiten waarbij de openingsuren deels geregeld worden door vrijwilligers en 

deels door de assistent-beheerder. Ook het sociaal wijkteam en het team van Travers gaan inloopmomenten 

organiseren zodat er een kleine toeloop is gerealiseerd. 

Openingsuren voor wijkcentrum Vlasakker 2.200 
Bezoekers aantallen voor zaalhuur in- en extern 5.000 

Bezoekersaantallen die gebruikmaken van de inloop- en ontvangstruimte 2.050 
Peuteropvang 1.900 

Totaal bezoekers 2018 in wijkcentrum Vlasakkers 8.950 
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Fakkelteit 

Prestatie 

Met de Fakkelteit, gehuisvest in Hedon worden doelstellingen beoogd die liggen op het terrein van zowel cultuur 
als welzijn: 

• De muzikale talenten van jongeren aanboren, mobiliseren en stimuleren. 

• Jongeren de mogelijkheid bieden hun talent verder te ontwikkelen en hen mogelijkheden/kansen bieden om 
die talenten uit te breiden. 

• Jongeren leren optimaal gebruik te maken van hun creatieve vaardigheden. 

Evaluatie 

Twee avonden in de week wordt er bij poppodium Hedon door middel van een 'Fakkelteitavond' een veilige leef 

en leeromgeving aangeboden, passend bij de beleefwereld van jongeren die geïnteresseerd zijn in hiphop. Bij de 

Fakkelteitavonden bereiken we jongeren door middel van rap, maar ook door andere elementen van muziek aan 

te bieden zoals zang, produceren en dj. Door het creëren van een vertrouwensband met jongeren en de inzet van 

positieve rolmodellen zoals Rico (van Opgezwolle en Rico & Sticks) ondersteunen wij jongeren in het ontdekken 

en ontwikkelen van hun talenten op het gebied van muziek. De Fakkelteitavonden hebben een gemiddeld 

bezoekersaantal van 23 jongeren. De betrokkenheid van jongeren bij de Fakkelteit is divers. Jongeren die voor 

het eerst bij de inloopavonden komen, komen bijna altijd 

vaker, de meeste jongeren komen regelmatig langs en een 

aantal blijven wekelijks betrokken. De meeste bezoekers bij 

de Fakkelteit zijn een periode van ongeveer 3 jaar betrokken, 

sommige langer. 

Per Fakkelteitavond bespreken wij met deelnemers een 

thema waarover teksten worden geschreven. Aan het eind 

van avond worden deze gepresenteerd als rap, zang of 

spoken-word. De thema's worden bepaald door de jongeren 

zelf. Thema's die besproken zijn, zijn o.a. het verleden, 

goede voornemens, leef je droom, kerst, familie, verslaving, seizoen verandering, gezondheid, vriendschap, 

opvoeding en de zomervakantie. Dit leverde vaak mooie, openhartige en eerlijke gesprekken op. Dit is ook het 

doel van het behandelen van de thema's: om de jongeren te activeren en hun eigen situaties onder woorden te 

laten brengen. 

"Ik wil die blikken vol verwachting want daar ga ik van presteren. Slurp ze leeg als Popeye en wordt sterk net als beren. 

Moet in deze staat verkeren geen verkeersregelaar maar ik kan niet stoppen in het licht daar." 

"ik weet niet wat ik zeg. Woorden vliegen naar mijn hoofd. Ik draai het om, dik het door. Ik zit in de linkerkamer maar er 

was recht op verhoor. Mijn hoofd die denkt aan shit waarom draai ik nog niet door. Mijn inifity gaat oblivion. Open mijn 

ogen en ik believe in een toekomst voor je leven. Beleven in het heden of stoned in het verleden. Blijf aan de beat zitten 
noem het kleven." 

Tijdens de Fakkelteitavonden zijn jongeren betrokken bij de organisatie van de avond, zoals koffie- en theezetten, 

helpen met op- en afbouwen, helpen bij het promotie maken van een evenement en het in elkaar zetten en 

bestellen van nieuwe materialen. Via de Fakkelteit wordt de leefwereld van jongeren vergroot door jongeren in 

contact te brengen met mensen uit andere (sub)culturen. 
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Zoals bijvoorbeeld het contact bewerkstelligen met theatermakers, zangcoaches, producers, dj's, danswedstrijden 

zoals Raw Essence, poëzie zoals Poetry Circle, talentenjacht wedstrijden zoals stand-up & Kunstbende en een 

uitwisseling met Passievrucht uit Apeldoorn. Elke Fakkelteitavond wordt er vers fruit aangeboden aan de 

deelnemers. 

Relevant beeld en geluid materiaal over de Fakkelteit is te vinden via de documentaire van de Fakkelteit en op 

ons lnstagramaccount (instagram.com/fakkelteitzwolle). 

Projecten/samenwerkingsverbanden 

• Week van het Geld 

• Stadsfestival Zwolle 

• Bruisweken workshops 

• Poetry Circle 

• Sinterklaas intocht 

• Fakkelteit documentaire door Bram van Kolfschooten 

• Deltion Social Work workshops 

• Herman Brood Experience 

• Kerstspecial 

• Rock Oud Loud 

• De Halve Marathon van Zwolle 

Aantal unieke bezoekers 90-100 deelnemers 

Aantal bezoekers per Fakkelteit avond Gemiddeld 23 deelnemers per avond 

Make lt 
Prestatie 

Het doel van Make lt is de maatschappelijke en arbeidsparticipatie van jongeren te bevorderen door jongeren met 

afstand tot de arbeidsmarkt actief te ondersteunen bij het behalen van onderwijskwalificaties op tenminste mbo-2 

niveau en of hen te helpen bij het vinden van een stage, baan of dagbesteding met perspectief. ln dit programma 

wordt samengewerkt met Trias Jeugdhulp, Deltion College en het RMC van de gemeente Zwolle. 

Evaluatie 

Incidentele inzet op school/werk gerelateerde vragen 467 gesprekken 

Structurele inzet, regelmatig contact om een jongere te 50 trajecten 
ondersteunen en toe te leiden naar 

school/werk/dagbesteding 

Aantal betrokken vrijwilligers 4 

Doorverwijzers SWT, Thorbecke Pro, wijkagenten, Frion zorg, Omega, collega's, 

Vluchtelingenwerk, Deltion, Trias, Ambel!, wijkbewoners 
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Challenge 'Leef je Droom' 
De Challenge is voor jongeren van 16 tot 23 jaar die; nog op school zitten, uitgevallen zijn, nog niet weten wat ze 

graag zouden willen, kortom die een extra boost kunnen gebruiken om weer invulling te geven aan hun leven en 

een duwtje of steuntje in de rug kunnen gebruiken. 

Jongeren in deze leeftijdscategorie zijn in staat abstract te denken over hun eigen toekomst en kunnen dromen 

omzetten in concrete plannen. Op 9 april 2018 stonden 50 Jongeren en hun proces centraal. Deskundigen 

werden op het moment zelf of van te voren ingevlogen. De dromen waren van te voren bekend en werden de dag 

zelf verder uitgediept en ondersteund. Deze werkwijze was zeer effectief en efficiënt. 

School's Cool 
School 's cool is een op preventie gericht mentorprogramma met als doel het voorkomen van vroegtijdig 

schooluitval en schoolverlaten. 

Prestatie 

• Uitvoeren van het programma School's Cool, dit is Intake van de leerling: huisbezoek leerling en ouders, 

gesprek over wensen en behoeften van leerling en 

ouders t.a.v. de begeleiding, situatieschets. 

• Werven en begeleiden van vrijwillige mentoren voor 

School's Cool Zwolle. 

• Samenwerking en afstemming met onderwijs over 

deelnemers. 

• Matchen van leerling en mentor. 

• Scholing en intervisie van de mentoren. 

• Monitoring en evaluatie van de mentoraten 

Evaluatie 

Om de kwaliteit te verbeteren van de ondersteuning van de leerlingen door vrijwillige mentoren en deze meer 

uniform te maken is er door Travers Welzijn een speciaal voor School's Cool Zwolle werkboek ontwikkeld, hierbij 

is een spelkist met materialen die ondersteunend zijn aan het werkboek samengesteld en is er een basismodule 

ontwikkeld in samenwerking met Taal en Gezin. 

Stadsdeel Midden zet zich op dit moment niet actief in voor het project School's Cool vanwege de hoge werkdruk. 

ln stadsdeel Oost zijn er geen nieuwe trajecten aangemeld. Dit komt niet doordat het project niet onder de 

aandacht wordt gebracht bij scholen of niet bekend is bij partners, maar doordat de vraag vanuit de scholen op dit 

moment niet aansluit bij wat School's Cool biedt. ln 2019 sluiten we meer aan bij de wensen van de scholen. 

Binnen School's cool Zwolle zijn in 2018 17 vrijwilligers actief als coach/mentor. 

Binnen School's Cool zijn in 2018 35 ouders bereikt. 

Aan School's Cool hebben in 2018 23 kinderen deelgenomen. 
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LEFF 
Prestatie 

LEFF is een programma voor kinderen van 7 tot 13 jaar met overgewicht en hun ouders. Het programma richt 

zich op het hele gezin, waarbij iedereen gaat bewegen, spelletjes doen en sporten. Je doet het samen met 

(nieuwe) vrienden, om samen fitter te worden. LEFF is gebaseerd op het Engelse evidence-based MEND 

programma en is een laagdrempelig programma tussen Oe en 1e lijn. Het is een eerste voorziening bij 

overgewicht/obesitas. 

Resultaat 

• Gezonde leefstijl in het gezin van kinderen met overgewicht/obesitas is verbeterd. 

• Deelnemende kinderen zitten 'lekkerder in hun vel'. 

Evaluatie 

Het deelnemersaantal van LEFF is met een deelname van 5 gezinnen bijzonder laag geweest. Ondanks 

herhaalde pogingen lukt het niet om aanmeldingen vanuit bijvoorbeeld het Sociaal Wijkteam en de Jeugd 

gezondheidszorg te organiseren. Om LEFF tot een succes te maken moet er sprake zijn van een groep met 

minimaal 6 gezinnen. Omdat dit een structureel probleem is, lijkt het ons zinvoller om de doelstellingen m.b.t. 

gezonde leefstijl en gewicht op een meer wijkgerichte, duurzame manier te bewerkstelligen. Hierover zijn we in 

overleg met de programmagroep Zwolle Gezonde Stad. 

De vorm en inhoud van het programma LEFF zijn goed. Dit 

geven de deelnemers dan ook terug. De lessen zijn ~ 

leerzaam, praktisch toe te passen en sluiten goed aan bij de ~ 

gezinnen. Werkzame elementen uit deze methodiek kunnen 

mogelijk geïntegreerd worden in onze reguliere activiteiten. 

LIFESTYLE 
ENERGY 
FUN & 
FRIENDS 

Buurtsportcoach 
Prestatie 

De buurtsportcoach maakt onderdeel uit van het samenwerkingsverband tussen Sportservice Zwolle, WijZ en 

Travers Welzijn. Travers Welzijn levert binnen dit samenwerkingsverband één buurtsportcoach met een 

taakomvang van 38 uur per week. De volledige rapportage valt onder de verantwoordelijkheid van Sportservice 

Zwolle. 

Evaluatie 

ln Noord zijn de wekelijkse Fiets en wandelactiviteiten en leefstijl programma's door de buurtsportcoach i.s.m. 

bezoekvrouwen georganiseerd. Ook wordt er deel genomen aan het programma 'Fietsen is oké'. Een initiatief om 

fietsen onder de doelgroep te stimuleren. Project wordt gedragen door Tour de Force, CROW, Zwolle Gezonde 

Stad, Windesheim, Dock24, ANWB kinderfietsen plan en de gemeente Zwolle. Travers Welzijn heeft hierin de 

projectleiding. Groepen Somalische en Syrische mannen/jongens zijn verbonden aan reguliere 

bewegingsactiviteiten in de wijk. De buurtsportwerker is verbonden aan Welkom in de Wijk' (elders beschreven in 

deze evaluatie) en heeft hiervoor een gericht programma ontwikkeld. De samenwerking hierin met 

bezoekvrouwen en buurt- en opbouwwerk is essentieel om de bedoelde groepen te bereiken. De investering op 

sleutelfiguren en rolmodellen begint effect te krijgen binnen deze opgave. 
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In Oost heeft de buurtsportcoach geïnvesteerd op de contactlegging met jongeren en kinderen op straat. Er is 

extra aandacht geweest voor het gebruik van de SUTU, activiteiten in de Wipstrik/Zeeheldenbuurt. Ook wordt er 

geïnvesteerd op 3x3 basketbal (i.s.m. Rabobank, HTC en landstede) en Fortnite. De buurtsportcoaches van 

Travers Welzijn en SportService Zwolle gaan de inhoud van de lo-lessen en de activiteiten in de buurt op elkaar 

afstemmen, zodat er een verband komt tussen wat er in de wijk en op school gebeurd. Verder wordt er 

gezinsgericht ingezet op het stimuleren van beweging en een gezonde leefstijl bij jongeren en kinderen bij wie we 

een ongezonde leefstijl signaleren. 

Buurtsportcoach 2018 
volwassenen 180 
Jongeren 30 
Kinderen 568 

Deltion Jongeren Team 
Prestatie 

Deelname van het jongerenwerk van Travers Welzijn in het Deltion Jongerenteam (DJT). Taken: ondersteunen 

van studenten, casusverdeling, deelname aan overleggen, adviseren en ondersteunen van docenten, adviseren 

en ondersteunen van collega's DJT. Aansluiten bij adviesgesprekken door externen. Welzijnswerk en 

stagemogelijkheden bij Travers toelichten. Verbinden tussen onderwijs, Travers Welzijn en ZwolleDoet! Gonge 

mantelzorgers ). 

Evaluatie 

Vragen die efficiënter wijkgericht opgepakt kunnen worden, worden doorgespeeld naar jongerenwerkers. Het kan 

gaan om jongeren die in een vakantie ondersteuning nodig hebben, uitgeschreven (dreigen te) worden, waar het 

Deltion geen contact mee kan krijgen, vraagstukken rondom school, werk, dagbesteding etc. Binnen het Deltion 

komen er ook vragen rondom stage, dagbesteding, vrijwilligerswerk en het ontbreken van een vangnet. Al dit 

soort vragen worden doorgezet naar de jongerenwerkers in de wijk. Gemiddeld 10 ondersteuningstrajecten. Dit 

zijn structurele trajecten. Elke week of 1 keer in de twee weken vindt er een gesprek plaats en tussendoor is er 

veel appcontact. Door aanwezigheid en zichtbaarheid binnen de opleiding, gemiddeld 2 ad hoc gesprekken per 

week (soms uitlopend op ondersteuning) met studenten. Dit zijn vaak studenten die kort terug komen met een 

vraag. Gemiddelde inzet per traject 4 per maand. 

Stadscamping 2018 
Van 27 juli tim 3 augustus hebben we een Stadscamping 

georganiseerd voor gezinnen die niet op vakantie kunnen 

bij voetbalvereniging HTC aan de Brinkhoekweg in Zwolle. Een 

mooi terrein met goede faciliteiten omringd door bos, water en tal 

van mogelijkheden waar we allerlei sport- en spelactiviteiten 

georganiseerd hebben i.s.m. o.a. vrijwilligers van HTC. Elk gezin 

had de beschikking over een eigen gezinstent. De week is zeer 

succesvol verlopen, kinderen en ouders hebben met elkaar een fantastische kampeerervaring opgedaan. Naast 

de bijdrage vanuit Stichting Meedoen en het maatwerk budget hebben Zwolse partners zich zeer ruimhartig 

getoond in het aanbieden van activiteiten, materialen en levensmiddelen (McDonalds, Tuinland, Manege Zwolle, 

Stadsbakkerij, Hedon, Doomijn etc.). Alle tenten zijn geschonken door Zwolse bewoners. 

Ct bakertilly 
3 8 

Gewaarmerkt voor identificatie 

doe leinden d.d: 23--0 5-2019 



3. Inhoudelijk verslag Peuteropvang Doomijn 2018 

Algemeen 

De peuteropvang heeft binnen Doomijn een prominente plek. Echter niet vanwege bedrijfseconomische redenen. 

Het is na de harmonisatie met de kinderopvang immers op veel plaatsen moeilijk geworden om rendabel 

peuteropvang uit te voeren. Maar wel vanwege het maatschappelijk belang van peuteropvang en de voor- en 

vroegschoolse voorzieningen. Het ondersteunt het pedagogisch buurtklimaat en maakt het mogelijk om met 

scholen in de plaats of wijk een doorlopende ontwikkellijn voor de 2 tot 6 jarigen te realiseren. 

ln 2018 voldeed het budget van de gemeente Zwolle voor het uitvoeren van de peuteropvang. 

Marktontwikkeling per stadsdeel 
Noord 

ln Aa-landen zijn drie peuteropvanglocaties gevestigd. Peuteropvang Beulakerwiede (gevestigd in IKC de Wieden 

van OOZ) en peuteropvang Gouwe bieden beiden we. Peuteropvang Rijnlaan is onderdeel van IKC de 

Werkschuit (OOZ) en vanaf september 2018 is dit ook een opvang waar we wordt aangeboden. Medewerkers 

zijn Piramide geschoold. 

Peuteropvang Gouwe doet mee aan de pilot van de ouder-kind -middagen, een samenwerkingsproject tussen 

Doomijn en Travers Welzijn. Ouders en medewerkers zijn hier enthousiast over; begeleiders sluiten aan bij de 

ontwikkeling van de kinderen en de opvoedvragen van ouders. Deze pilot loopt af in januari 2019. Door de 

harmonisatie kunnen nu ook peuters vanaf 2 jaar gebruik maken van de peuteropvang. Als gevolg hiervan wordt 

het dagdeel dat gebruikt wordt voor de ouder -kind middagen ingezet als extra dagdeel. 

Peuteropvang Bachlaan 20 is gevestigd in wijkcentrum Holtenbroek en heeft een hoog aantal kinderen met een 

we-indicatie. ln september is de harmonisatie doorgevoerd. Dit heeft bij deze peuteropvang geleid tot de 

plaatsing van veel 2-jarigen, allen met een we-indicatie. Het pedagogisch klimaat heeft hieronder geleden. Dit 

werd ook duidelijk bij de inspectie van de GGD. Ondersteuning door de pedagogisch coach, inkrimping van de 

groepsgrootte en extra inzet van personeel heeft geleid tot het vinden van een nieuwe balans om tot optimale 

uitvoering van het we-programma te komen. Gezien de samenstelling van de groepen qua problematiek is een 

voortzetting van deze ondersteuning noodzakelijk. De lijnen naar Taal & Gezin en het sociaal wijkteam (SWT) zijn 
kort. 

Peuteropvang Bachlaan 158, waar nagenoeg alle peuters een we-indicatie hebben, is gevestigd in obs De 

Toonladder, die de intentie heeft een ikc te worden samen met kinderdagverblijf Obrechtstraat. Dit 

kinderdagverblijf is een we-locatie. Peuteropvang Bachlaan 158 doet ook mee aan de pilot van de ouder-kind 

middagen (zie Peuteropvang Gouwe). Ook hier geldt, dat een extra dagdeel peuteropvang geopend wordt door 

de opheffing van de pilot. Deze locatie heeft gezien de problematiek in de wijk een aangepaste groepsgrootte en 

extra personele ondersteuning. 

Peuteropvang Bachlaan 8 ( Doppejan) is gevestigd in Vrije School Michaël. Deze locatie is gestart in september 

2016 en uitgebreid met twee dagdelen in 2017. De openingstijden van de speelzaal sluiten aan bij de 

schooltijden, waardoor er met eetgroepen wordt gewerkt. Als gevolg van de harmonisatie zijn de openingstijden 

van de speelzaal net als bij alle andere speelzalen van Doomijn 4 uur. 

Zuid 

Peuteropvang Geert Grooteweg is een kleine locatie in de dorpskern van Windesheim en is onderdeel van het 

kinderdagverblijf. De locatie is per 2018 gestopt met het aanbieden van peuteropvang. Dit heeft vooral te maken 
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met het feit dat er geen vraag meer is naar deze vorm van opvang. Peuteractiviteiten zijn op deze locatie -per 

2018- geïntegreerd binnen het dagelijkse kinderdagverblijfaanbod met de focus op gerichte 3+ activiteiten. 

ln Zwolle- Zuid zijn er twee we- locaties waardoor er een goed spreiding is van we-aanbod binnen de wijk/regio. 

Peuteropvang Stokmeesterslaan (voorheen Munterkamp) en sinds januari 2018 peuteropvang Schellerpark. 

2018 was een overgangsjaar om peuteropvang Schellerpark volledig conform de we-normen te laten werken. Dit 

is inmiddels succesvol afgerond. 

Peuteropvang Zalmkolk is per 2018 gestopt als we-locatie en is zich in 2018 door gaan ontwikkelen als Jenaplan 

peuteropvang onder de WKO. Dit in nauwe samenwerking met katholieke Jenaplanschool de Phoenix en met een 

uitstekend resultaat. Peuteropvang Zalmkolk is binnen een jaar gegroeid van 2 zwaar onderbezette dagdelen 

naar 3 nagenoeg volle dagdelen. De bezetting trekt op deze locatie nog steeds aan. 

Peuteropvang Staatssecretarislaan (onderdeel van IKC De IJsselhof) en peuteropvang Tichelmeesterlaan (in de 

Marshof) zijn beide reguliere speelzalen. 

Alle peuteropvang locaties zijn sinds schooljaar 2018-2019 dagdelen van 4 uur geopend en kennen een instroom 

van peuters vanaf 2 jaar. Bij locatie Schellerpark zijn als gevolg van de instroom van 2- jarigen wachtlijsten voor 

de ochtenddagdelen en onderbezetting op de middagdagdelen ontstaan. Bij zowel de Tichelmeesterlaan, de 

Staatssecretarislaan als de Stokmeesterslaan zien we een wat dalende bezetting. Ouders lijken weer vaker voor 

hele dagen opvang te kiezen (kdv). 

Oost 

ln Berkum bevindt zich peuteropvang Campherbeeklaan, een reguliere speelzaal, gelegen in wijkcentrum de 

Weijenbelt. De peuteropvang heeft een goede naam in de wijk wat te merken is aan de gelijkblijvende hoge 

bezetting. ln CBS Duivenkamp is door Partou een nieuwe peutergroep gestart. 

ln de wijk wordt nauw samengewerkt met verschillende samenwerkingspartners waaronder de 

Campherbeekschool. Daarnaast nemen wij deel aan het Integraal Overleg Berkum, waar o.a. de sociale 

wijkteams zijn aangesloten. 

Wipstrik Noord scoort zeer hoog op hoge inkomens en werk, sociale contacten (het hoogst van alle buurten) en 

sociale en culturele activiteiten. We hebben in de wijk naast een peuteropvang, een kinderverblijf en twee locaties 

buitenschoolse opvang. De locaties zijn erg rendabel. Er wordt nauw samengewerkt met de OOZ- school 

'Oosterenk' waar ook een buitenschoolse opvang gevestigd is. De peuteropvang aan de Jacob Catsstraat is een 

geliefde locatie, gelegen naast de Emmaschool en deelt de locatie met de buitenschoolse opvang. Er wordt elke 

ochtend reguliere peuteropvang geboden. ln 2018 hebben de medewerkers van de peuteropvang de we 

opleiding Piramide gevolgd om ook op deze locatie met een (we) ontwikkelingsgerichte methode te werken. Na 

de zomervakantie 2018 zijn we op onze locaties peuteropvang gestart met langere openingstijden (4 uur per 

dagdeel). 

Dieze - West is een sociaal zwakke buurt in Diezerpoort. ln vergelijking met andere delen van Zwolle wonen er 

gemiddeld meer ouderen dan jongeren, 55% bestaat uit een eenpersoonshuishouden. Er wonen veel niet 

westerse allochtonen in de wijk. De werkeloosheid is relatief hoog. We hebben in de wijk twee locaties 

peuteropvang: aan de Beukenstraat en in de Indische buurt peuteropvang Vlasakkers. Op de locaties zijn veel 

kinderen met een we- indicatie, en wordt er gewerkt met de voor- en vroegschoolse methode Piramide. 

Daarnaast hebben we in de wijk een kinderverblijf en een buitenschoolse opvang. We werken nauw samen met 

de OOZ -school 'De Springplank' om tot een integraal kindcentrum te komen en ons gezamenlijk in de wijk te 

profileren. ln samenwerking met Travers Welzijn worden WE Thuis en ouder-kind-middagen georganiseerd. ln 

2018 waren de resultaten van peuteropvang Beukenstraat positief en behaalde peuteropvang Vlasakkers een 

klein negatief eindresultaat. Na de zomervakantie 2018 zijn we op onze locaties peuteropvang gestart met 

langere openingstijden (4 uur per dagdeel). 
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West 

ln de wijk Westenholte is peuteropvang Korianderplein gehuisvest bij basisscholen De Ridderspoor (openbaar) en 

Ridder Joris (Vrije School). ln de zomervakantie 2018 heeft De Ridderspoor de deuren gesloten en sindsdien 

heeft de Vrije School Ridder Joris de gehele basisschool tot zijn beschikking. De peuteropvang werkt met het we 

programma Piramide sinds januari 2018, hierdoor is er een toename van kinderen met we-indicatie. De locatie 

heeft een centrale ligging in de wijk Westenholte en is nauw verbonden met alle scholen in de wijk. 

ln de wijk Stadshagen zijn vijf peuteropvanglocaties, waarvan vier binnen scholen. Peuteropvang Oude Wetering 

is de enige standalone-locatie en werkt met het we-programma Piramide. Deze locatie heeft een bezettingsgraad 

van 70% kinderen met we-indicatie. De kinderen van deze opvang stromen door naar de nabij gelegen 

basisscholen Het Festival, De Boxern en De Paperclip. De signalering is dat er een toename is van kinderen met 

sociaal-emotionele problematiek. 

Peuteropvang Het Saffier is gehuisvest in Kindcentrum Het Saffier en is twee dagdelen geopend vanaf januari 

2018. De kinderen van deze speelzaal stromen door naar deze bassischool vanwege de christelijke identiteit. Er 

is een nauwe samenwerking tussen de peuteropvang en de basisschool, doordat de leerlijn samen wordt 
vormgegeven. 

Peuteropvang Muurmeesterstraat is gehuisvest bij OBS De Krullevaar en SuperNova. Deze speelzaal werkt met 

we-programma Piramide voor kinderen met een we-indicatie. Ook hier is een hoge bezetting van kinderen met 

een we-indicatie, 75%, en de signalering van toename van sociaal-emotionele problematiek. Vanwege de 

verschillen in onderwijsvisie van beide scholen is de doorgaande lijn niet gericht op een van de scholen maar in 

algemene termen door het participeren aan een aantal activiteiten, gezamenlijke peuterspeelochtenden en de 
warme overdracht. 

ln kindcentrum De Schatkamer is peuteropvang Wildwalstraat gehuisvest, in de doorgaande lijn wordt gewerkt 

met 'Natuurlijk Leren'. De kinderen stromen grotendeels door naar deze basisschool, ter voorbereiding worden 

uitwisselingen met peuters en kleuters georganiseerd en mogen peuters meedoen aan kleuteractiviteiten. 

Vanwege de toename van kinderen met een we-indicatie is deze opvang vanaf 2019 een we-locatie. 

Kindcentrum Het Festival kent al enige jaren een nauwe samenwerking met peuteropvang Sportlaan. Ongeveer 

90% van de peuters stromen door naar deze basisschool, samen werken ze aan dezelfde thema's en activiteiten. 

De 'Kracht van Acht' is in het gehele kindcentrum vormgegeven voor O tot 13 jarigen. Vanuit de kinderopvang is 
er participatie bij het O tot 6 jarigen overleg en het Kindcentrum-overleg. 

De toelating van peuters vanaf twee jaar heeft gezorgd voor een andere dynamiek in de groepen waarbij de 

ontwikkeling van de oudere peuters onder druk is komen te staan. De uitbreiding van de openstelling van drie 

naar vier uur heeft meer tijd gecreëerd voor het doen van activiteiten. Bij peuteropvang Muurmeesterstraat en 

Oude Wetering wordt gewerkt met het taalstimuleringsprogramma WE-thuis in samenwerking met Travers 

Welzijn. Dit programma wordt als positief ervaren vanwege de aanvulling van het aanbod op de 

peuteropvang locaties. 

Midden 

Peuteropvang Enkstraat in Assendorp is een bekende reguliere peuteropvang voor de bevolking in Assendorp. 

Door de centrale ligging in wijkcentrum de Enk is deze goed bereikbaar voor ouders en kinderen. 

De peuteropvang werkt nauw samen met de aangrenzende Jenapleinschool. 
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Peuteropvang Geraniumstraat in de wijk Pierik is een we-locatie, die nauw samenwerkt met CBS het Mozaïek en 

kinderdagverblijf Fresiastraat, eveneens gelegen in de wijk Pierik. Door de centrale ligging in het speeltuingebouw 

aan de Hortensiastraat is deze goed vindbaar voor toekomstige klanten. Op deze peuteropvang hebben veel 

kinderen een we- indicatie of hebben wij kinderen met een zorgvraag. Op deze peuteropvang wordt we- thuis 

aangeboden. 

Peuteropvang Mussenhage in de wijk Kamperpoort is eveneens een we-locatie. De peuteropvang is gelegen in 

het Wijkcentrum Ons eigen huis. Sinds 2017 valt deze peuteropvang onder de Wet Kinderopvang, nadat er een 

aantal aanpassingen, zoals een aangrenzende speelplaats, gecreëerd zijn. De wijk is nog steeds in opbouw. Er 

zijn veel nieuwe eengezinswoningen gebouwd, een groot bioscoopcomplex incl. supermarkt en restaurant. De 

wijk Kamperpoort sluit steeds meer bij het centrum van Zwolle aan. De bezetting fluctueert. Een groot deel van de 

kinderen hebben opvoedingsondersteuning nodig. Er wordt veel contact gezocht met samenwerkingspartners in 

de wijk en zijn er gezamenlijke activiteiten met onze collegae van Travers Welzijn die in het wijkcentrum werken. 

Daarnaast is er een goede samenwerking met OBS de Parkschool die in de aangrenzende wijk Stationsbuurt 
gehuisvest is. 

WE Thuis 

WE Thuis is een gezinsgericht -programma voor ouders met kinderen tussen de 3 en 6 jaar die meedoen aan 

een we-programma op een kindercentrum, peuteropvang, voorschool of in groep 1 en 2. WE 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 van de peuteropvang. Door WE Thuis 

voeren ouders thuis activiteiten uit met hun peuter/ kleuter die aansluiten bij programma's voor voor- en 

vroegschoolse educatie. 

2017-2018 

ln september 2017 zijn er 5 groepen WE Thuis gestart in samenwerking met 10 peuteropvanglocaties. Deze 

groepen werden in juni 2018 afgerond. Er hebben 31 gezinnen deelgenomen. 

Locaties van Doomijn Aantal startende Aantal 
gezinnen gediplomeerden 

Beukenstraat en de Vlasakkers 
5 4 

Stokmeesterslaan en Geraniumstraat 
7 3 

Sterrenkroos en Muurmeesterstraat 
6 5 

Bachlaan 20 en Bachlaan 158 
15 12 

Beulakerwiede en de Gouwe 
11 7 

Bij de evaluaties komt naar voren dat: 

• ouders WE Thuis erg belangrijk vinden 

• ouders meer tijd nemen voor hun kind 

• ouders het fijn vinden om ervaringen met elkaar te delen 

• ouders meer zijn gaan spelen en voorlezen met hun kind 
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• 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 

• ouders over hun kind zeggen 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 

2018-2019 

ln september 2018 zijn er 6 nieuwe groepen gestart in samenwerking met 14 peuteropvanglocaties; er zijn 97 

gezinnen die deelnemen. 

Locaties van Doomijn Aantal startende 

gezinnen 

Beukenstraat en de Vlasakkers 9 

Stokmeesterstraat, Schellerpark en 13 

Geraniumstraat 

Oude Wetering en Muurmeesterstraat 15 

Bachlaan 20, Bachlaan 158, i.s.m. 37 

Prokino Carillon 

de Gouwe en Beulakerwiede 12 

Rijnlaan i.s.m. Prokino 11 

Waarborg kwaliteit vve en sociaal emotionele problematiek 
Afgelopen jaar hebben de extra middelen, die beschikbaar zijn gesteld door de gemeente voor de toenemende 

sociale problematiek bij peuters een extra mogelijkheid gegeven om het noodzakelijke maatwerk te leveren. Dit 

geldt zowel voor de reguliere als de we-speelzalen. 

De start van de ouder- kind- middagen (samenwerkingsproject met Travers Welzijn) hebben geleid tot een 

positief resultaat. Ouders en kinderen zijn enthousiast, begeleiders sluiten aan bij de ontwikkeling van de 

kinderen en de opvoedvragen van ouders. De harmonisatie, waardoor peuters vanaf 2 jaar kunnen starten op de 

peuteropvang, heeft deze middagen overbodig gemaakt. 

De toename van het aantal kinderen met een we-indicatie in de Aa-landen leidde tot een wachtlijst. Als gevolg 

hiervan en de plaatsing van 2-jarigen is peuteropvang Rijnlaan is in 2018 een we-locatie geworden. 

Peuteropvang Beulakerwiede is uitgebreid met één dagdeel. 

Alle pedagogisch medewerkers op de peuteropvang hebben een gekwalificeerde we-opleiding gevolgd en voor 

elke we locatie is een eigen scholingsplan. De reguliere locaties volgen het algemene scholingsplan van 
Doomijn. 

Doorgaande lijn 

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

peuteropvanglocaties worden gevolgd met de door Doomijn ontwikkelde "Kijk hoe ik groei" methode. Beide 

programma's, Piramide en "Kijk hoe ik groei" worden aangevuld met het Zwols Overdracht Formulier. Bij peuters 

die extra zorg vragen, vindt een warme overdracht plaats tussen de pedagogisch medewerkers en de leerkracht 
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van groep 1 van de school. Daar waar de peuteropvang gevestigd is in een basisschool, zijn de lijnen kort en is 

een warme overdracht realiseerbaar. Locaties gevestigd in een wijkcentrum hebben korte lijnen richting het 

sociaal wijkteam en hebben contact met de scholen, waar de peuters naar uitstromen. 

Naast de doorgaande lijnen naar scholen zijn er in 2017 met de GGD afspraken gemaakt over peuters die extra 

zorg nodig hebben. Het contact met de GGD heeft in 2018 duidelijker vorm gekregen en is gestandaardiseerd, 

waardoor er regelmatig overleg is. 

ln 2018 hebben er in Zwolle Zuid, Stadshagen en in het centrum kenniscafé 's plaats gevonden, een 

samenwerking tussen Doomijn en Travers Welzijn met als doelstelling het verbinden en inspireren van 

professionals die zich bezighouden met de ontwikkeling van de O tot 6 jarigen. Hierdoor kan kennis worden 

gedeeld, nieuwe kennis vergaard worden en werkwijzen ontwikkeld worden, waardoor in wijken de doorgaande 

ontwikkellijn wordt gedragen door alle professionals rondom het kind en het gezin. 

Samen met de Stadkamer nemen een aantal peuteropvanglocaties met de samenwerkende school deel aan het 

project Alle Zwolse Kinderen Lezen. Dit betreft peuteropvang Gouwe en Beulakerwiede. 

Samen met Travers Welzijn is er een ouderbeleid voor de locaties die we aanbieden, waarvan WE Thuis een 

belangrijk deel uitmaakt. Medewerkers van de peuteropvang worden gefaciliteerd om vanuit de relatie, die zij met 

ouders hebben, actief mee te werken aan deze programma's. 

Vve in het kinderdagverblijf 

Kinderdagverblijf Obrechtstraat werkt met het we-programma Piramide. Ook hier worden kinderen gevolgd en 

getoetst (Cito). Op de peutergroep kunnen en worden peuters met een we- indicatie geplaatst. 

Harmonisatie 

ln september 2018 is de harmonisatie van de peuteropvang doorgevoerd, waardoor peuteropvang nu volledig 

onder de kinderopvang valt. Praktisch betekende dit, dat de openingstijden zijn verruimd naar 4 uur per dagdeel, 

dat peuters vanaf 2 jaar geplaatst kunnen worden en peuters met een vve -indicatie de uitbreiding met 2 extra 

dagdelen vanaf 2,5 jaar krijgen. ln de praktijk wordt de uitbreiding naar 4 uur als erg positief ervaren. Er is veel 

meer ruimte om het programma goed neer te zetten. De plaatsing van 2-jarigen vergt meer aanpassing. De 

ontwikkeling van een 2-jarige is duidelijk anders dan van een 3,5 jarige: extra verschoonmomenten, verschillende 

taalvaardigheid en het is zoeken naar een optimale uitvoering van het (vve)- programma. ln het komende jaar 

zullen medewerkers hierin verder worden gecoacht en ook in het opleidingsaanbod zal hier aandacht aan worden 

besteed. 

Pedagogisch beleid en kwaliteit 

Doomijn onderscheidt zich in de markt van de kinderopvang vanwege de combinatie van hoge kwaliteit en 

professionaliteit met maatschappelijke betrokkenheid. Zoals de wet voorschrijft is het pedagogisch beleid 

gebaseerd op de vier opvoedingsdoelen van Riksen-Walraven. Doomijn heeft deze doelen vertaald naar voor 

ouders toegankelijke informatie over hoe wij spelenderwijs werken aan de ontwikkeling van hun kinderen. ln 2018 

is het pedagogisch beleid aangevuld met de visie op peuteropvang en we binnen Doomijn. De locatie specifieke 

werkplannen zijn door de we-gecertificeerde locaties aangevuld met specifieke informatie over de werkwijze en 

het we-programma waarmee we voldoen aan de daarvoor aangescherpte wettelijke eisen. 

Begin 2018 zijn binnen Doomijn vijf pedagogisch coaches van start gegaan. Zij ondersteunen en coachen de 

pedagogisch medewerkers en werken samen met hen aan een excellente pedagogische kwaliteit. 

Ouders(s)/ verzorger(s) kunnen meepraten over de opvang door plaats te nemen in de oudercommissie (lokaal) 

of aan te sluiten bij de Centrale Cliëntenraad (organisatie breed). 

ln 2018 introduceerden we de Verbetermeter. Hiermee meten we structureel de klanttevredenheid en kunnen we 

deze vergelijken met veel andere kinderopvangorganisaties. Cijfers uit de benchmark ( schaal 0-5): 
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Doomijn Landelijk 
Verzorging 4,1 4,0 

Pedagogisch klimaat' 4,0 4,0 

Pedagogisch medewerker 4,3 4,2 
Accommodatie 4,1 4,0 

(Financiële) administratie 4,2 4, 1 

Communicatie 3,9 3,8 

Bij klachten kunnen onze klanten de interne klachtenprocedure volgen. Ook kunnen zij zich richten tot de 

Geschillencommissie Kinderopvang. ln 2018 zijn er geen klachten over Doomijn ingediend bij deze commissie. 
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Bezetting, kindplaatsen en capaciteit 

waarvan 
Aantal kinderen metvve- 

totaal indicatie 
2018 

Armoede 297 160 
Regulier 282 96 
WKO 667 82 
Totaal 1246 338 

Armoede/ waarvan 
regulier/ Aantal kinderen metvve- Aantal 
WKO totaal indicatie 0 n estelde dd 

2018 
Bachlaan 158 ZW-ARM 38 32 10 

ZW-REG 12 7 
ZW-WKO 13 10 

Bachlaan 20 ZW-ARM 29 16 9 
ZW-REG 26 12 
ZW-WKO 23 11 

Bachlaan 8 ZW-ARM 12 4 
ZW-REG 7 
ZW-WKO 41 

Beukenstraat ZW-ARM 23 16 8 
Per 31-08-2018 naar 5 

ZW-REG 8 4 dd 
ZW-WKO 12 2 

Beulakerwiede ZW-ARM 13 11 7 
Per 31-08-2018 naar 6 

ZW-REG 7 2 dd 
ZW-WKO 27 6 

Campherbeeklaan ZW-ARM 4 4 
ZW-REG 11 
ZW-WKO 42 

Enkstraat ZW-ARM 4 5 
ZW-REG 13 
ZW-WKO 44 

Geert Grooteweg ZW-ARM 0 
(tot 20-01-2018 
geopend) ZW-REG 1 

ZW-WKO 0 

Geraniumstraat ZW-ARM 11 6 7 
ZW-REG 15 7 
ZW-WKO 32 7 
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Annoede/ waarvan 
regulier/ Aantal metWE- Aantal 
WKO kinderen totaal indicatie oen estelde dd 

2018 
Gouwe ZW-ARM 22 13 7 

ZW-REG 12 7 
ZW-WKO 17 6 

Het Saffier ZW-ARM 2 2 
ZW-REG 3 
ZW-WKO 25 

Jacob Catsstraat ZW-ARM 5 5 
ZW-REG 12 
ZW-WKO 43 

Korianderplein ZW-ARM 18 11 5 
ZW-REG 10 3 
ZW-WKO 19 3 

Mussenhage ZW-ARM 9 5 4 
ZW-REG 7 5 
ZW-WKO 4 

Muurmeesterstraat ZW-ARM 13 7 7 
Per 31-08-2018 naar 

ZW-REG 17 12 5dd 
ZW-WKO 23 10 

Oude Wetering ZW-ARM 11 8 5 
ZW-REG 14 13 
ZW-WKO 12 10 

Rijnlaan ZW-ARM 12 4 6 
ZW-REG 14 3 
ZW-WKO 44 2 

Schellerpark ZW-ARM 15 8 9 
ZW-REG 21 3 
ZW-WKO 66 3 

Sportlaan ZW-ARM 3 5 
ZW-REG 11 
ZW-WKO 23 

Staatssecretarislaan ZW-ARM 8 5 
ZW-REG 10 
ZW-WKO 38 

Stokmeesterslaan ZW-ARM 8 4 6 
Per 31-08-2018 naar 5 

ZW-REG 11 9 dd 
ZW-WKO 21 6 
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Armoede/ waarvan 
regulier/ Aantal metvve- Aantal 
WKO kinderen totaal indicatie 0 en estelde dd 

2018 
Tichel meesterlaan ZW-ARM 5 5 

ZW-REG 6 
ZW-WKO 41 

Vlasakkers ZW-ARM 21 18 5 
ZW-REG 12 9 
ZW-WKO 7 5 

Wildwalstraat ZW-ARM 9 5 
(vanaf november 2018 
vve) ZW-REG 22 

ZW-WKO 32 

Zalmkolk ZW-ARM 2 3 
ZW-REG 0 
ZW-WKO 18 
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Jaarrekening 2018 
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BALANS PER 31 DECEMBER 

(na voorstel resultaatbestemming) 

ACTIVA 31-12-2018 31-12-2017 

€ € 

Vaste activa 

1. Materiële vaste activa 1.256.880 1.173.899 

Vlottende activa 

2. Voorraden 5.892 4.344 

Vorderingen 

3. Debiteuren 43.729 37.449 
4. Te ontvangen subsidies 11.250 7.000 
5. Vorderingen op gelieerde entiteiten 12.754 2.013 
6. Overige vorderingen en overlopende activa 36.212 18.676 

103.945 65.138 

7. Liquide middelen 3.606.067 3.244.633 

Totaal activa 4.972.784 4.488.014 
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PASSIVA 31-12-2018 31-12-2017 

€ € 

8. Eigen vermogen 
Algemene reserve 190.140 149.781 
Bestemmingsreserves 1.754.402 1.773.899 

1.944.542 1.923.681 

9. Voorzieningen 774.462 817.005 

10. Langlopende schulden 260.707 

Kortlopende schulden en overlopende passiva 

11. Crediteuren 56.912 148.115 
12. Belastingen 244.871 218.573 
13. Schulden ter zake van pensioenen 4.571 4.958 
14. Schulden aan gelieerde entiteiten 379.497 185.456 
15. Vooruitontvangen subsidies 674.645 778.745 
16. Overige schulden en overlopende passiva 632.577 411.481 

1.993.073 1.747.328 

Totaal passiva 4.972.784 4.488.014 
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EXPLOITATIEOVERZICHT OVER 2018 

2018 2017 

€ € 

Baten 

A. Subsidies 6.826.309 6.719.558 
B. Opbrengsten activiteiten 1.183.348 1.129.889 
c. Bruto resultaat horeca 55.539 47.618 

Totaal baten 8.065.196 7.897.065 

Lasten 

D. Personeelskosten 5.474.745 5.185.230 
E. Afschrijvingen 71.347 64.919 
F. Huisvestingskosten 969.503 1.102.707 
G. Organisatiekosten 195.831 238.329 
H. Kosten activiteiten 502.914 431.098 
I. Interne doorbelastingen 831.228 783.716 

Totaal lasten 8.045.568 7.805.999 

Bedrijfsresultaat 19.628 91.066 

J. Financiële baten en lasten 1.234 7.736 

Nettoresultaat 20.862 98.801 
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KASSTROOMOVERZICHT OVER 2018 

Kasstroom uit operationele activiteiten 
Bedrijfsresultaat 19.628 91.066 
Aanpassingen voor afschrijvingen 64.968 58.602 
Mutatie langlopende verplichting harmonisatie peuterspeelzalen 260.707 
Mutatie voorzieningen -42.543 -58.639 
Mutaties in werkkapitaal 
Mutatie vlottende activa -1.548 1.243 
Mutatie vorderingen -38.808 113.453 
Mutatie kortlopende schulden en overlopende passiva 245.747 229.638 

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 508.152 435.363 

Ontvangen rente 5.711 11.432 
Betaalde rente -4.477 -3.696 

Kasstroom uit operationele activiteiten 509.386 443.100 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 
Investeringen in materiële vaste activa -148.760 -807.664 
Desinvesteringen in materiële vaste activa 810 
Kasstroom uit investeringsactiviteiten -147.950 -807.664 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 
Investeringen in financiële vaste activa 
Desinvesteringen in financiële vaste activa 
Rente-inkomsten beleggingen 
Koersresultaat verkochte beleggingen 
Kasstroom uit financieringsactiviteiten 

Mutatie geldmiddelen 361.434 -364.566 

Liquide middelen 
Stand begin boekjaar 3.244.633 3.609.199 
Stand einde boekjaar 3.606.067 3.244.633 
Mutatie geldmiddelen 361.434 -364.566 
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GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING 

Algemeen 

De Stichting Travers Welzijn is statutair gevestigd in Zwolle en is ingeschreven bij het handelsregister 
onder nummer 41025128. 

Doelstelling 

De stichting heeft, samen met de andere tot de Travers-groep behorende rechtspersonen, als gezamenlijk 
doel het (doen) bevorderen van de sociale en maatschappelijke ontwikkeling in het algemeen, 
het welbevinden van de bevolking en de leefbaarheid van de samenleving in buurten en wijken 
door burgers in de gemeente Zwolle en de omliggende regio, alsmede het (doen) bevorderen van de 
professionele opvang van kinderen en jeugdigen, alles in de ruimste zin van het woord. 

Activiteiten 
De activiteiten van de stichting bestaan uit het uitvoeren van activiteiten binnen de werkterreinen 
sociaal-cultureel werk, maatschappelijk werk, samenlevingsopbouw, buurt- en jongerenwerk, 
activering en educatie en het aanbieden van peuteropvang. 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

Algemeen 

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 
historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt 
vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel. 
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden 
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. 
Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, 
worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 
De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de Richtlijnen Jaarverslaggeving 640 (RJ 640). 

Schattingen 
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur oordelen vormt en 
schattingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerappor 
teerde waarde van de activa en verplichtingen en van baten en lasten. De daadwerkelijke 
uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende 
veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden 
opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden 
waarvoor de herziening gevolgen heeft. 

Jubileumvoorziening 

ln de jaarrekening 2018 is de jubileumvoorziening voor het eerst opgenomen. Voor vergelijkingsdoeleinden 
zijn de vergelijkende cijfers aangepast. 
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Materiele vaste activa 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafprijs (verkrijgingsprijs of 
vervaardigingsprijs) verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing 
met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen zijn berekend als een 
percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische 
levensduur. De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn als volgt: 

Actief 

Gebouwen 
Verbouwing 
Computers en software 
Apparatuur en installaties 
Inventaris/inrichting 
Transportmiddelen en werkmaterieel 
Elektrische apparatuur 

Jaar 
25 
20 
5 
5 

10 
5 
5 

De investeringsgrens is gesteld op EUR 450. 

Voorraden 
De voorraden worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of lagere opbrengstwaarde. Voor eventuele 
incourante voorraden wordt een voorziening opgenomen die op het bedrag van de 
voorraden in mindering is gebracht. 

Vorderingen 
Dit betreffen vorderingen met een looptijd < 1 jaar. 
Vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde onder aftrek van een voorziening 
voor oninbaarheid. Voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling 
van de inbaarheid van de vorderingen. 

Liquide middelen 
Hieronder worden opgenomen de banktegoeden met een looptijd van maximaal 1 jaar. 
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Voorzieningen 
Voorziening groot onderhoud 
De voorziening ter gelijkmatige verdeling van lasten voor groot onderhoud van gebouwen wordt 
bepaald op basis van de te verwachten kosten over een reeks jaren. De voorziening wordt lineair 
opgebouwd. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht. 

Voorziening voor personele frictie en reorganisatie 
De voorziening voor personele frictie en reorganisatie houdt zowel verband met frictiekosten voor 
reorganisatie alsmede voor individuele (vertrek)afspraken. De voorziening is gebaseerd op de 
reëel te verwachten frictiekosten en is grotendeels gebaseerd op het sociaal plan. 

Voorziening voor jubileumuitkeringen 
De voorziening jubileumuitkeringen betreft een voorziening voor toekomstige 
jubileumuitkeringen. De voorziening betreft het geschatte bedrag van de 
in de toekomst uit te keren jubileumuitkering op basis van de cao kinderopvang. 
De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen conform de cao, blijfkansen 
en leeftijden. De jubileumvoorziening wordt gewaardeerd tegen de nominale waarde. 
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Personeelsbeloningen en pensioenen 
De pensioenregeling is ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn en is naar zijn aard een 
toegezegde-pensioenregeling. Deze toegezegde-pensioenregeling is verwerkt alsof er sprake zou zijn 
van een toegezegde bijdrageregeling. De stichting heeft in geval van een tekort bij het 
bedrijfstakspensioenfonds geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders 
dan hogere toekomstige premies. De over het boekjaar verschuldigde pensioenpremies 
zijn als kosten in het exploitatieoverzicht verantwoord. 

Grondslagen voor de resultaatbepaling 

Resultaatbepaling 

Algemeen 
Het resultaat wordt bepaald als zijnde het verschil tussen de netto-omzet verminderd met 
alle hiermee verbonden aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten en lasten 
worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderings 
grondslagen. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin zij gerealiseerd zijn. 
Verliezen die hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra 
deze voorzienbaar zijn. 

Subsidies 
Exploitatie- en doelsubsidies worden als baten verantwoord in het jaar waarin de gesubsidieerde 
lasten zich hebben voorgedaan en als gerealiseerd kunnen worden beschouwd. 

Overige baten 
Verantwoording van de opbrengsten uit activiteiten vindt plaats op basis van de geleverde prestaties 
tot aan de balansdatum. De opbrengst uit horeca wordt verantwoord onder aftrek van de daaraan 
gerelateerde inkoopwaarde. 

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht 

Algemeen 
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. 
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. 
Winstbelastingen en ontvangen interest worden opgenomen onder de kasstroom uit operationele 
activiteiten. Betaalde interest wordt opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. 
Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt worden niet in het kasstroomoverzicht 
opgenomen. 
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TOELICHTING OP DE BALANS 

ACTIVA 

1. Materiële vaste activa Gebouwen en Andere vaste Totaal 
verbouwingen bedrijfsmiddelen 

€ € € 
Aanschafwaarde per 1 januari 2018 1.161.426 745.870 1.907.296 
Investeringen boekjaar 148.760 148.760 
Desinvesteringen boekjaar -1.693 -1.693 
Aanschafwaarde per 31 december 2018 1.161.426 892.937 2.054.363 

Cumulatieve afschrijving per 1 januari 2018 142.134 591.262 733.396 
Afschrijving boekjaar 18.756 46.212 64.968 
Cumulatieve afschrijving desinvesteringen -883 -883 
Cumulatieve afschrijving per 31 december 2018 160.890 636.591 797.481 

Boekwaarde per 1 januari 2018 1.019.292 154.607 1.173.899 
Boekwaarde per 31 december 2018 1.000.539 256.341 1.256.880 

31-12-2018 31-12-2017 
€ € 

Vlottende activa 

2. Voorraden 
Voorraad Horeca 5.892 4.344 

Vorderingen 

3. Debiteuren 
Peuterspeelzalen 
Welzijn 44.629 38.199 
Saldo per 31 december 44.629 38.199 
Af: voorziening dubieuze debiteuren -900 -750 
Balanswaardering per 31 december 43.729 37.449 

4. Te ontvangen subsidies 
Gem. Zwolle diversen 3.000 
BuurtCultuurfonds Zwolle 4.000 
Oranjefonds Welkom in mijn Wijk 11.250 

11.250 7.000 
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31-12-2018 31-12-2017 
€ € 

5. Vorderingen op gelieerde entiteiten 
Rekening-courant Stichting Doomijn Kinderopvang Noord 646 
Rekening-courant Stichting Vrijwilligerscentrale ZwolleDoet! 12.754 
Rekening-courant Stichting Travers Fonds 1.367 

12.754 2.013 

6. Overige vorderingen en overlopende activa 
Rente 5.711 11.432 
Nog te ontvangen energiebelasting 18.150 6.400 
Overige overlopende activa 12.351 844 

36.212 18.676 

7. Liquide middelen 
Kas 4.884 2.870 
Bank 3.601.183 3.241.763 

3.606.067 3.244.633 

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting. 
De liquide middelen worden in kortlopende spaarproducten vastgelegd voor maximaal 1 jaar 
bij de huisbankiers. 

PASSIVA 

8. Eigen vermogen 
Algemene reserve 
Bestemmingsreserve materiële vaste activa 
Bestemmingsreserve personele frictie en innovatie 
Bestemmingsreserve duurzaamheid 

190.140 149.781 
1.256.880 1.173.899 
297.522 400.000 
200.000 200.000 

1.944.542 1.923.680 
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Algemene reserve *) 
Stand per 1 januari 
Vermogensmutatie beginstand voorziening voor jubileumuitkeringen 
Onttrekking i.v.m. dotatie bestemmingsreserve materiële vaste activa 
Onttrekking i.v.m. dotatie bestemmingsreserve verschuiving sociaal domein en innovatie 
Onttrekking i.v.m. dotatie bestemmingsreserve duurzaamheid 
Dotatie uit resultaatbestemming 
Resultaat boekjaar 
Dotatie bestemmingsreserves 

31-12-2018 31-12-2017 
€ € 

149.781 757.694 
-7.653 

-82.981 -749.061 

-200.000 

20.862 

Dotatie uit vrijval bestemmingsreserve sociaal domein en innovatie 
Stand per 31 december 

20.862 
102.478 

98.801 
250.000 

190.140 149.781 

*) 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 77.563 72.050 
Algemene reserve gevormd vanuit overige inkomsten 112.577 77.736 

190.140 149.786 

Algemene reserve gevormd vanuit reguliere subsidies 
Stand per 1 januari 72.050 403.797 
Dotatie resp. onttrekking bestemmingsreserve materiële vaste activa 52.026 -338.344 
Dotatie resp. onttrekking uit bestemmingsreserve duurzaamheid 14.600 -96.200 
Dotatie uit vrijval bestemmingsreserve verschuiving sociaal domein 71.011 154.050 
Onttrekking uit resultaatbestemming -132.125 -51.253 
Stand per 31 december 77.563 72.050 

Algemene reserve gevormd vanuit overige inkomsten 
Stand per 1 januari 77.736 353.898 
Onttrekking uit bestemmingsreserve materiële vaste activa -135.012 -410.717 
Onttrekking uit bestemmingsreserve duurzaamheid -14.600 -103.800 
Dotatie uit vrijval bestemmingsreserve verschuiving sociaal domein 31.467 95.950 
Dotatie uit resultaatbestemming 152.987 142.405 
Stand per 31 december 112.577 77.736 

Bestemmingsreserve materiële vaste activa 
Stand per 1 januari 1.173.899 424.838 
Onttrekking 
Dotatie 82.981 749.061 
Stand per 31 december 1.256.880 1.173.899 

De bestemmingsreserve materiële vaste activa is door het bestuur bestemd in 
overeenstemming met de waarden die vastliggen in materiële vaste activa. 
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31-12-2018 
€ 

31-12-2017 
€ 

Bestemmingsreserve verschuivingen sociaal domein en innovatie (Welzijn) en Dock24 
Stand per 1 januari 
Onttrekking 
Dotatie 

Stand per 31 december 

400.000 
-102.478 

650.000 
-250.000 

297.522 400.000 

De bestemmingsreserve verschuivingen sociaal domein en innovatie (Welzijn) en Dock24 

is door het bestuur bestemd voor frictiekosten en kosten voor innovatie die ontstaan door verschuivingen 
in het sociaal domein waaronder dagbesteding. 

Bestemmingsreserve duurzaamheid 
Stand per 1 januari 
Onttrekking 
Dotatie 

Stand per 31 december 

200.000 

200.000 
200.000 200.000 

De bestemmingsreserve duurzaamheid is door het bestuur bestemd voor maatregelen 
gerelateerd aan het duurzaamheidsprogramma van de groep. 

Voorstel resultaatbestemming 2018: 
Toevoeging aan de algemene reserve 20.862 

9. Voorzieningen 
Voorziening voor groot onderhoud 
Voorziening voor personele frictie en reorganisatie 
Voorziening voor jubileumuitkeringen 
Voorziening frictiekosten i.v.m. Taaltoets 

Vooniening voor groot onderhoud 
Stand per 1 januari 
Af: onttrekkingen 
Bij: dotatie 
Stand per 31 december 

734.038 690.121 
32.508 118.028 
7.916 8.856 

774.462 817.005 

690.121 691.594 
-45.028 -88.874 
88.945 87.401 

734.038 690.121 

Aan de voorziening ligt een onderhoudsplan ten grondslag, deze wordt periodiek getoetst. 
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Voorziening voor personele frictie en reorganisatie 
Stand per 1 januari 
Af: onttrekkingen 
Bij: dotatie 

Stand per 31 december 

31-12-2018 31-12-2017 
€ € 

118.028 81.396 
-115.500 -38.556 
29.980 75.188 
32.508 118.028 

De voorziening voor personele frictie en reorganisatie wordt decentraal opgenomen in 

stichting waarop zij betrekking heeft. De voorziening is grotendeels bestemd voor frictiekosten 
die voortkomen uit reorganisatie binnen de peuterspeelzalen. 

Voorziening voor jubileumuitkeringen 
Stand per 1 januari 
Af: onttrekkingen 
Bij: dotatie 

Stand per 31 december 

8.856 
-3.136 
2.196 

7.653 
-1.011 
2.214 

7.916 8.856 

De voorziening jubileumuitkeringen betreft een voorziening voor toekomstige 
jubileumuitkeringen. De voorziening betreft het geschatte bedrag van de 

in de toekomst uit te keren jubileumuitkering op basis van de cao kinderopvang. 
De voorziening is in de jaarrekening 2018 voor het eerst opgenomen. De 
vergelijkende cijfers zijn aangepast. Het effect op het resultaat 2017 bedraagt€ 1.203 negatief. 

10. Langlopende schulden 
Verplichting harmonisatie PSZ (langlopend deel) 
Stand per 1 januari 

Bestemming subsidiegelden voor dekking verplichting harmonisatie PSZ 
Af: aflossingen 

Stand per 31 december 

Kortlopende schulden en overlopende passiva 

11. Crediteuren 

12. Belastingen 
Loonheffing 

13. Schulden ter zake van pensioenen 
Te betalen pensioenpremies 

14. Schulden aan gelieerde entiteiten 
Rekening-courant Stichting Travers Fonds 

Rekening-courant Stichting Stad & Cultuur 

Rekening-courant Stichting Vrijwilligerscentrale ZwolleDoet! 
Rekening-courant Stichting Travers Kinderopvang 
Rekening-courant Stichting Travers 

Rekening-courant Kinderopvang OOK B.V. 
Rekening-courant Stichting Doomijn Kinderopvang Noord 

260.707 

260.707 

56.912 148.115 

244.871 218.573 

4.571 4.958 

39.903 

2.252 3.900 
76.750 

165.157 91.280 
169.972 13.470 

83 56 
2.130 

379.497 185.456 
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15. Vooruitontvangen subsidies 
Gem. Zwolle bestemd voor verlies dekking opbouwwerk 2019 119.568 
Gem. Zwolle bestemd voor bijdrage jeugdontmoetingsplekken Stadshagen en Westenholte 25.000 
Gem. Zwolle inzake Welzijn (contract) 2017 390.781 390.781 
Gem. Zwolle inzake Peuterspeelzalen 2017 330.000 
Gem. Zwolle Diversen 6.115 
Oranjefonds Kansen voor jongeren (Make lt) 26.682 
ZonMW Impacter (Kunnen Doen) 102.309 31.282 
Diversen 30.872 

674.645 778.745 

16. Overige schulden en overlopende passiva 
Verplichting harmonisatie PSZ 130.354 
Te betalen vakantiegeld 52.503 56.189 
Reservering vakantiedagen 158.265 146.122 
Reservering loopbaanbudget 82.957 78.757 
Nog te betalen personeel 9.016 1.084 
Overige schulden 96.975 63.748 
Verplichtingen huisvesting 102.507 65.581 

632.577 411.481 

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN 

* Er is een fiscale eenheid voor de omzetbelasting binnen de groep Stichting Travers. 
Uit dien hoofde is Stichting Travers Welzijn hoofdelijk aansprakelijk voor de 
omzetbelastingschulden van alle entiteiten afzonderlijk en van de groep. 

* Jaarlijkse huurovereenkomsten ten bedrage van EUR 295.000 (2017: EUR 473.000). 
* De stichting betaalt aan de medewerkers in de cao Kinderopvang een jubileumuitkering bij een 
25-, 40- en 50-jarig dienstverband (eigen dienstverband plus voorliggend dienstverband in de branche). 
Hiervoor heeft de stichting ultimo 2017 nog geen voorziening gevormd aangezien de veronderstellingen 
en uitgangspunten voor de berekening van een dergelijke voorziening op dit moment nog niet 
betrouwbaar zijn in te schatten. 

* De peuterspeelzaalactiviteiten zijn per 1 januari 2019 overgedragen aan Stichting Travers Kinderopvang aangezien binnen de 
gemeente Zwolle de peuterspeelzalen worden geharmoniseerd. 
Deze overgang heeft plaatsgevonden middels een overdracht van de activa en passiva, 
waarbij er geen sprake is van goodwill of badwill. 
De gemeente Zwolle heeft met deze overdracht van activiteiten ingestemd. 
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TOELICHTING OP HET EXPLOITATIEOVERZICHT 

2018 2017 
BATEN € € 

A. Subsidies 
Gemeente Zwolle 
Gem. Zwolle inzake Welzijn (contract) 4.813.028 4.578.318 
Gem. Zwolle inzake Peuterspeelzalen (contract) 2.054.879 2.117.282 
Gem. Zwolle Frictiekosten teamleider Sociaal Wijkteam 73.000 
Gem. Zwolle Buurtsportcoaches 19.784 
Gem. Zwolle Voorzieningen voor de jeugd in Stadshagen 21.505 
Gem. Zwolle Trajecten in de Wijk 31.250 
Gem. Zwolle Deltion Jongerenteam 17.033 
Gem. Zwolle uitbreiding Toegankelijk Zwolle 25.847 
Gem. Zwolle bijdrage verhuizing DHZG 20.000 
Overige Gemeente Zwolle 23.384 25.000 
Bijdrage Jeugdontmoetingsplekken Stadshagen en Westenholte -25.000 
Vooruitontvangen deel Gem. Zwolle Welzijn 2017 -390.781 
Vooruitontvangen deel Gem. Zwolle Welzijn 2016 147.640 
Vooruitontvangen deel Gem. Zwolle Welzijn 2015 35.000 
Vooruitontvangen deel Gem. Zwolle Welzijn 2014 50.000 
Vooruitontvangen deel Gem. Zwolle Welzijn 2013 102.999 
Correctie voor dekking Opbouwwerk 2019 -119.568 
Resultaat ter dekking frictiekosten harmonisatie PSZ -61.061 
Vooruitontvangen deel Gem. Zwolle PSZ 2017 -330.000 
Vooruitontvangen deel Gem. Zwolle PSZ 2016 100.000 
Aangemerkt als overige bijdragen -25.096 -17.963 
Totaal subsidies gemeente Zwolle 6.660.566 6.625.914 

Fondsen 
LIMOR Dagactivering daklozen (Zwolle Actief) 56.226 56.226 
ZonMw Impacter (Kunnen Doen) 27.971 
BuurtCultuurfonds Zwolle 6.151 24.000 
Oranjefonds Welkom in mijn Wijk 42.532 
Oranjefonds diverse projecten 29.095 5.589 
Overig 3.768 7.829 
Totaal fondsen 165.743 93.644 

Eindtotaal subsidies en fondsen 6.826.309 6.719.558 
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2018 2017 
€ € 

B. Opbrengsten activiteiten 
Ouderbijdragen Peuterspeelzalen 797.911 766.954 
Deelnemersbijdragen activiteiten 67.437 46.569 
Incidentele- en permanente verhuur van accommodaties 208.262 211.479 
Donaties Travers Fonds 78.268 77.067 
Overname Stichting Karwij 16.185 
Overige opbrengsten 31.470 11.635 

1.183.348 1.129.889 

c. Bruto resultaat horeca 
Opbrengsten horeca 100.552 101.741 
Inkoopwaarde van de opbrengsten -45.013 -54.123 

55.539 47.618 

Bruto winstpercentage van de verkoop 55,2% 46,8% 

LASTEN 

D. Personeelskosten 
Salarissen 4.184.992 3.902.176 
Reservering vakantiedagen en extra uren 12.143 10.285 
Sociale lasten 630.159 569.330 
Pensioenpremies 340.136 317.330 
Mutatie voorziening voor personele frictie en reorganisatie -82.747 -49.732 
Mutatie voorziening voor jubileumuitkeringen -940 1.203 
Overige personeelskosten 421.898 471.313 
Subtotaal 5.505.641 5.221.905 
Ontvangen ziekengeld -30.896 -36.675 

5.474.745 5.185.230 

Overige personeelskosten 
Externe inhuur personeel 3.075 11.060 
Studiekosten 51.309 113.921 
Travers Academie 12.202 16.103 
Wervingskosten 14.150 1.302 
Reiskosten woon/werk 19.008 20.952 
Interne doorberekening directie, management en klantadvies 269.363 270.556 
Kosten Arbo 9.075 
Diversen 43.716 37.419 

421.898 471.313 

Samenstelling personeelsbestand 
Werknemers in dienst per 31 december 140 129 

FTE uit vaste dienstverbanden 102,2 92,3 
FTE uit meeruren 1,5 1, 1 
FTE uit doorbelastingen 8,2 3,7 
Totaal fulltime equivalent (FTE) per 31 december 111,9 97,1 

Gemiddelde parttime factor per 31 december 74% 72% 
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WNT-verantwoording 2018 Stichting Travers Welzijn 

De WNT is van toepassing op Stichting Travers Welzijn. Het voor Stichting Travers Welzijn toepasselijke 
bezoldigingsmaximum is in 2018 € 189.000 (het algemeen bezoldigingsmaximum). 

1. Bezoldiging topfunctionarissen 

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder 
dienstbetrekking vanaf de 13° maand van de functievervulling 

bedragen x € 1 A.W. Bosch A. Riemersma A. Cnossen 

Functiegegevens Voorzitter Raad van Directeur (Welzijn) Directeur (PSZ) 
Bestuur 

Aanvang en einde functievervulling in 2018 01/01-31/12 01/01-31/12 01/01-31/12 
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor 0,28 0,56 0,13 
in fte) 
Dienstbetrekking? Ja Ja Ja 
Bezoldiging 
Beloning plus belastbare 

44.984 61.586 14.294 onkostenvergoedingen 
Beloningen betaalbaar op termijn 3.384 6.598 1.640 
Subtotaal 48.368 68.183 15.934 

Individueel toepasselijke 
52.500 105.000 24.364 bezoldigingsmaximum 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 
N.v.t. N.v.t. N.v.t. terugontvangen bedrag 

Totale bezoldiging 48.368 68.183 15.934 

Reden waarom de overschrijding al dan 
N.v.t. N.v.t. N.v.t. niet is toegestaan 

Toelichting op de vordering wegens 
N.v.t. N.v.t. N.v.t. onverschuldigde betaling 

Gegevens 2017 - 
bedragen x € 1 A.W. Bosch A. Riemersma A. Cnossen 

Functiegegevens Voorzitter Raad van Directeur (Welzijn) Directeur (PSZ) 
Bestuur 

Aanvang en einde functievervulling in 2017 01101-31/12 01/01-31/12 01/01-31/12 
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor 0,33 0,56 0,16 
in fte) 
Dienstbetrekking? Ja Ja Ja 
Bezoldiging 
Beloning plus belastbare 

50.899 60.278 17.460 onkostenvergoedingen 
Beloningen betaalbaar op termijn 3.818 6.391 2.029 
Subtotaal 54.717 66.669 19.489 

Individueel toepasselijke 
59.076 100.556 29.692 bezoldigingsmaximum 

Totale bezoldiging 54.717 66.669 19.489 

1 b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking 
Binnen Stichting Travers Welzijn zijn er geen leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking 
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1c. To ezichthoudende topfunctionarissen 

bedragen x € 1 J.J. Prooi M. Drijver M. Drijver 

Functiegegevens Voerzitter Voorzitter Lid 
Aanvang en einde functievervulling in 2018 01/01-31/03 01 /04-31 /12 01/01-31/03 

Bezoldiging - 
Totale bezoldiging 590 1.771 396 
Individueel toepasselijke 

1.969 5.906 1.313 bezoldigingsmaximum 
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

N.v.t. N.v.t. N.v.t. terugontvangen bedrag 

Reden waarom de overschrijding al dan niet 
N.v.t. N.v.t. N.v.t. is toegestaan 

Toelichting op de vordering wegens N.v.t. N.v.t. N.v.t. 
onverschuldigde betaling 
Gegevens 2017 

bedragen x € 1 J.J. Prooi M. Drijver M. Drijver 

Functiegegevens Voorzitter N.v.t. Lid 
Aanvang en einde functievervulling in 2017 01/01-31/12 N.v.t. 01/01-31/12 

Bezoldiging - 
Totale bezoldiging 2.774 N.v.t. 1.860 
Individueel toepasselijke 

8.864 N.v.t. 5.908 bezoldigingsmaximum 

bedragen x € 1 E. ter Burg W. Versteeg M. Koster 

unctlegegevens Lid Lid Lid 
Aanvang en einde functievervulling in 2018 01/01-31/12 01/01-31/12 01/01-31/12 

Bezoldiging " 
.Totale bezoldiging 1.583 1.583 1.583 
Individueel toepasselijke 

5.250 5.250 5.250 bezoldigingsmaximum 
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

N.v.t. N.v.t. N.v.t. terugontvangen bedrag 

Reden waarom de overschrijding al dan niet 
N.v.t. N.v.t. N.v.t. is toegestaan 

Toelichting op de vordering wegens N.v.t. N.v.t. N.v.t. 
onverschuldigde betaling 
Ge evens 2017 

bedragen x € 1 E. ter Burg W. Versteeg M. Koster 

Functiegegevens Lid Lid Lid 
Aanvang en einde functievervulling in 2017 01/01-31/12 01 /01-31 /12 16/05-31/12 

Bezoldiging ' - 
Totale bezoldiging 1.860 1.860 1.163 
Individueel toepasselijke 

5.908 5.908 3.692 bezoldigingsmaximum 

F 

g 
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bedragen x € 1 A. van Kalsbeek M.J. louppen 

Functiegegevens lid N.v.t. 
Aanvang en einde functievervulling in 2018 01 /04-31 /12 N.v.t. 

Bezoldiging 
' 

Totale bezoldiging 1.188 N.v.t. 
Individueel toepasselijke 

3.938 N.v.t. bezoldigingsmaximum 
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

N.v.t. N.v.t. terugontvangen bedrag 

Reden waarom de overschrijding al dan 
N.v.t. N.v.t. niet is toegestaan 

Toelichting op de vordering wegens N.v.t. N.v.t. 
onverschuldigde betaling 

evens2 7 .. 

bedragen x € 1 A. van Kalsbeek M.J. louppen 

Functiegegevens N.v.t. lid 
Aanvang en einde functievervulling in 2017 N.v.t. 01/01-31/05 

Bezoldiging 
"" 

Totale bezoldiging N.v.t. 775 
Individueel toepasselijke 

N.v.t. 2.462 bezoldigingsmaximum 

Gag 01 

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking 

Binnen Stichting Travers Welzijn zijn er geen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen 
met of zonder dienstbetrekking gedaan. 

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT 

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 
2018 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen binnen Stichting Travers 
Welzijn. 
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2018 2017 
€ € 

E. Afschrijvingen 
Afschrijving gebouwen en verbouwingen 18.756 17.129 
Afschrijving andere vaste bedrijfsmiddelen 46.212 41.473 
Doorberekende afschrijving 6.073 6.317 
Boekverlies activa 306 

71.347 64.919 

F. Huisvestingskosten 
Huur gebouwen 429.634 441.074 
Pacht 3.884 3.833 
Dotatie groot onderhoud 104.946 103.400 
Klein onderhoud gebouwen, inventaris en tuin 82.237 113.870 
Schoonmaakkosten inclusief -middelen 110.530 107.279 
Gas/water/electra 101.889 87.383 
Teruggave energiebelasting -23.241 -13.393 
Beveiligingskosten 25.577 50.631 
Verzekeringen en belastingen 27.727 25.879 
Kleine inventarisaanschaffingen 40.337 43.283 
Beheerskosten onderwijslokalen 21.249 21.302 
Vrijval reservering huur en pacht gebouwen -37.471 
Verhuizing en inrichting Dock 24 51.313 79.765 
Overige beheerskosten 30.892 38.401 

969.503 1.102.707 

G. Organisatiekosten 
Kantoorartikelen 8.595 10.155 
Drukwerk en kopieerkosten 11.158 10.258 
Mutatie voorziening dubieuze debiteuren 7.253 4.419 
Vakliteratuur e.d. 4.014 8.305 
Overkoepelende bijdragen en lidmaatschappen 7.448 7.887 
Advieskosten 13.235 
Consumpties interne organisatie en vrijwilligers 15.877 16.551 
Buma en vergunningen 7.810 5.823 
Automatiseringskosten 31.633 61.559 
Kosten vrijwilligers 9.632 11.244 
Kosten PR 69.303 69.694 
Overige organisatiekosten 23.108 19.199 

195.831 238.329 
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2018 2017 
€ € 

H. Kosten activiteiten 
Welzijn 440.898 338.438 
Peuterspeelzaal 62.016 92.660 

502.914 431.098 

I. Interne doorbelastingen 
Interne doorbelastingen 831.228 783.716 

J. Financiële baten en lasten 
Rente-inkomsten 5.711 11.432 
Rente- en bankkosten -4.518 -3.589 
Afrekenverschillen 41 -107 

1.234 7.736 

Zwolle, 23 mei 2019 
w.g. A.W. Bosch, Raad van Bestuur 

6 9 

<t bakertilly 
Gewaarmerkt voor identificatie ~ 
doeleinden c.o: 23-05-2019 

' 



Overige gegevens 

~ bakertilly 

7 0 
Gewaarmerkt voor identificatie 
doeleinden d.d: 23-05-2019 



OVERIGE GEGEVENS 

Statutaire regeling inzake de resultaatbestemming 
ln de statuten is geen bepaling opgenomen inzake de resultaatbestemming. 
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Aan het bestuur van 
Stichting Travers Welzijn 

Baker Tilly (Netherlands) N.V. 
Burgemeester Roelenweg 14-18 
Postbus 508 
8000 AM Zwolle 

T: +31 (0)38 425 86 00 
F: +31 (0)38 425 86 99 

zwolle@bakertilly.nl 
www.bakertilly.nl 

KvK:24425560 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018 

Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2018 van Stichting Travers Welzijn te Zwolle gecontroleerd. 

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte 
en de samenstelling van het vermogen van Stichting Travers Welzijn per 31 december 2018 en van het 
resultaat over 2018 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties 
zonder winststreven en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen 
publieke en semipublieke sector (WNT). 

De jaarrekening bestaat uit: 

1. De balans per 31 december 2018; 
2. Het exploitatieoverzicht over 2018; en 
3. De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en 

andere toelichtingen. 

De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden en het Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2018 vallen. Onze 
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor 
de controle van de jaarrekening'. 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Travers Welzijn zoals vereist in de Verordening inzake de 
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en 
beroepsregels accountants (VGBA). 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor 
ons oordeel. 

Baker Tilly (Netherlands) N.V. trading as Baker Tilly is a member of the global network of 
Baker Tilly International Ltd., the members of which are separate and independent legal entities. 

Alle diensten oorden verricht op basis van een 
overeenkomst van opdracht, gesloten met 
Baker Tilly (Netherlands) N.V., waarop van toepassing 
zijn de algemene voorwaarden, gedeponeerd bij 
de Kamer van Koophandel onder nr. 24425560. 
ln deze voorwaarden is een beperking van 
aansprakelijkheid opgenomen. 
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Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd 
ln overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2018 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld 
in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, subj Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat 
wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een 
leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris 
bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereist toelichting juist en volledig is. 

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die 
bestaat uit: 

Verslag van bestuur en directie; en 
Overige gegevens. 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de 
jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 
vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. 
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze 
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het verslag van 
bestuur en directie in overeenstemming met RJ 640. 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

Verantwoordelijkheden van de raad van bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening 
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met Richtlijn 640 'Organisaties zonder winststreven' van de Nederlandse Raad voor de 
Jaarverslaggeving (RJ 640) en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging 
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). ln dit kader is de raad van bestuur 
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die de raad van bestuur noodzakelijk acht om het 
opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van 
fouten of fraude. 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar 
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het 
bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het 
voornemen heeft om de stichting te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindigen het enige 
realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel 
zou kunnen bestaan of de onderneming haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de 
jaarrekening. 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Onze 
controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk 
is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. 
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Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan 
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, 
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende 
afwijkingen op ons oordeel. 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, 
het Controleprotocol WNT 2018, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle 
bestond onder andere uit: 

Het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang 
bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van 
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als 
basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt 
wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het 
opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het 
doorbreken van de interne beheersing; 
Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden 
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van 
de stichting; 
Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en 
het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover 
in de jaarrekening staan; 
Het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. 
Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar 
bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van 
materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de 
relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten 
wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die 
verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of 
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan 
handhaven; 
Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 
toelichtingen; en 
Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen. 

Zwolle, 23 mei 2019 

Baker Tilly (Netherlands) N.V. 

Was getekend 
drs. R. Hoeksel RA 
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Totaalaansluiting projecten 2018 

Subsidie- Subsidies Overige Totaal Productbladsubsidie 13136-2017 
afspraken Zwolle opbrengste kosten Resultaat 

overig n/mutaties 

1.01 Wijkgericht Welzijnswerk -incl. Preventienetwerken- 2.433.900 -23.160 18.978 2.455.945 -26.226 
1.02 Jongerencentra 693.152 - 10.553 671.609 32.096 
1.03 Preventienetwerken -vervallen- - - - - - 1.04 Kinderopvang Plus 121.024 - 150 121.592 -418 1.05 WE, Taal & Gezin 357.915 - - 328.126 29.789 
2.00 Zwolse Gehandicaptenraad 43.626 - - 69.050 -25.424 
2.01 Jongerenraad Zwolle en platforms 30.032 - - 28.089 1.944 
3.01 Doe-het-zelf Garage/Participatiebedrijf 90.619 - 56.142 377.124 -230.363 
3.02 Wijkboerderijen en buurtweiden 415.928 13.200 69.333 476.766 21.696 
3.03 Wijkaccommodaties 407.149 - 218.885 590.247 35.787 
4.01 Buurtsportcoaches 74.277 - - 57.459 16.818 4.02 Fakkelteit (deel uitgevoerd vanuit Wijkgericht Welzijnswerk) 49.599 - 53.833 -4.234 
4.03 Make lt 47.677 - 29.274 61.870 15.081 
4.04 School's Cool 22.031 - - 27.141 -5.110 
4.05 Deltion Jongerenteam 26.099 - - 19.660 6.439 

Totaal gemeente Zwolle subsidiecontract 4.813.028 -9.960 1) 403.317 5.338.509 -132.125 

13373-2017 Peuterspeelzalen 2.054.879 -205.725 798.911 2.648.064 - 
Totaal PeutersDeelzalen 2.054.879 -205.725 2) 798.911 2.648.064 . 
Niet af te rekenen of aan 

!Totaal Gemeente Zwolle 

-207.340 207.340 

6.660.566 ! -8.345 j 1.202.227 ! 7.986.574 j -132.125 ! 
Overi e activiteiten en resultaten Welzi"n 8.345 3) 202.403 57.760 152.987 

!Totaal 6.660.566 ! 1.404.630 I 8.044.334 I 20.862 ! 

Totaalaansluiting projecten 2018 

Recapitulatie Gemeente Zwolle niet af te rekenen / aangemerkt als Subsidie- 
vooruitontvangen afspraken 

ad 1) Verwerkt in resultaat Welzijn regulier 
Schaapskudde 13.200 
Elvis Presley Flat 1.840 
Bijdrage Jeugdontmoetingsplekken Stadshagen en Westenholte -25.000 

-9.960 
ad 2) Verwerkt in resultaat PSZ 

13373-2017 PSZ 2018 aangemerkt als vooruitontvangen 
- Correctie verlies opbouwwerk -119.568 
- Resultaat PSZ 2018 -61.061 

13373-2017 PSZ 2018 WE in KDV -25.096 
-205.725 

ad 3) Verwerkt in overige activiteiten Welzijn 
nvt Jeugd land 6.845 
nvt Buurtcultuurfonds 1.500 

8.345 

Totaal recapitulatie niet af te rekenen I aanaemerkt als vooruitontvanaen -207.340 
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Diverse projecten 2018 

Subsidie- Subsidies Overige 
Totaal Diverse projecten 

afspraken Zwolle opbrengste , kosten Resultaat 
overin n/mutaties - 

Oranjefonds 
.. ' 

projectnr Welkom in mijn Wijk 42.532 - 42.532 - 20170625 

ZonMw 

projectnr. Impacter 27.971 - 33.928 -5.957 743001210 
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