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1. Bestuursverslag Stichting Travers 

 

1.1 Algemeen 

Stichting Travers staat aan het hoofd van een groep. In de groep zijn entiteiten onderbracht die zich richten op 

kinderopvang, welzijnswerk, vrijwilligerswerk, informele- en mantelzorg en (muziek)cultuur. De groep opereert 

zonder winstoogmerk en kenmerkt zich daarmee als maatschappelijke onderneming. Het governancemodel van 

de stichting is een two tier board, bestaande uit een Raad van Bestuur en een toezichthoudende Raad. 

 

Doelstelling 

De stichting richt zich op het opsporen en ontwikkelen van onbenutte kracht in de samenleving. De stichting 

investeert in onbenutte kracht om leefgemeenschappen menswaardig te maken.  

 

Kernactiviteiten 

De stichting onderneemt (in) activiteiten ter bevordering van de opvang van kinderen, ter bevordering van het 

welzijn van burgers, de organisatie van informele zorg en mantelzorg en de exploitatie van een poppodium met 

daaraan gerelateerde talentontwikkeling. 

 

Juridische structuur 

Stichting Travers is de moederstichting, met als dochters Stichting Doomijn(*) (kinderopvang), Stichting Doomijn 

Apeldoorn(*), Stichting Travers Welzijn, Stichting Vrijwilligerscentrale ZwolleDoet! en Stichting Stad & Cultuur. 

Onder de holding valt eveneens Stichting Travers Fonds, een stichting ter bevordering van innovatie en 

ontwikkeling. Zie ook onderstaande organogram.  

 

 

(*) Afgelopen jaren is Doomijn Kinderopvang sterk gegroeid. Als gevolg van deze groei is een veelvoud aan juridische entiteiten 

ontstaan met daarmee gepaard gaande onnodige extra organisatorische- en administratieve werkzaamheden. In 2021 heeft 

een vereenvoudiging van de juridische structuur plaatsgevonden. Middels juridische fusies is het aantal kinderopvangentiteiten 

van zeven stichtingen/bv’s teruggebracht naar 2 stichtingen. 

 

Interne organisatie en personele bezetting 

De organisatie is ingericht rondom de kernactiviteiten. Het merendeel van de kernactiviteiten vindt plaats in de 

stad Zwolle. De kinderopvang van Doomijn is gevestigd in een brede regio in Noordelijk Nederland.  

Stichting Travers heeft ruim 1000 medewerkers in dienst, het merendeel daarvan (800) is werkzaam in de 
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kinderopvang. Ten behoeve van ondersteuning van de kernactiviteiten kan Travers beschikken over een groot 

aantal vrijwilligers.  

 

De kernactiviteiten (de labels) worden geleid door één of meerdere operationele managers welke direct leiding 

geven aan uitvoerende professionals. Doomijn Kinderopvang heeft een directeur, drie regiomanagers en ruim 

twintig eerstelijns managers. De kernactiviteiten worden vanuit een centraal bureau in Zwolle ondersteund door 

een team van “Impactvergroters”. Hier zit deskundigheid op het gebied van personeel, financiën, facilitair 

management en ICT. 

 

Belangrijkste elementen van het gevoerde beleid 

Het jaar 2021 wordt gekenmerkt door een tweetal onderwerpen; Corona en de realisatie van de 

Identiteitsbewijzen voor alle labels van Travers. 

 

Corona 

De uitvoering van alle activiteiten van Travers heeft geleden onder Corona. Doomijn heeft gedurende het gehele 

jaar te maken gehad met de uitdaging om dagelijks de planning rond te krijgen. De medewerkers van Travers 

Welzijn en ZwolleDoet! moesten telkens nieuwe manieren vinden om in contact te blijven met allerlei groepen in 

de samenleving die wat meer aandacht nodig hebben. Of het nu om jeugd gaat of om ouderen; elke doelgroep 

heeft zijn eigen benadering in deze bijzondere situatie. De Impactvergroters hebben evenals in 2020 voor het 

overgrote deel van het jaar thuisgewerkt.  

 

Hedon is voor het tweede jaar op rij vrijwel volledig gesloten geweest. Desondanks hebben de medewerkers een 

diversiteit aan activiteiten ontplooid waardoor zowel voor publiek als voor artiesten en medewerkers, de energie 

niet volledig is weggezakt. Uiteindelijk hebben deze activiteiten einde jaar geleid tot de nominatie voor de 

prestigieuze vakprijs IJzeren Podiumdier 2021 (georganiseerd door branchevereniging VNPF). 

 

Identiteitsbewijzen  

In 2020 heeft Doomijn haar identiteitsbewijs (ID-bewijs) gepresenteerd. De overige labels (waaronder de 

Impactvergroters) hebben in 2021 hun ID-bewijs gepresenteerd. In alle gevallen heeft dit veel energie opgeleverd. 

Het proces, waarbij zowel interne maar ook externe belanghebbenden actief en intensief zijn betrokken, was 

waardevol en richtinggevend voor de toekomst. De ID-bewijzen zijn het vertrekpunt voor het strategische 

programma voor de komende jaren. 

 

Travers heeft als holding eveneens een identiteitsbewijs geschreven. Dit ID-bewijs moet richting geven aan de 

gezamenlijke koers van de labels tezamen. Begin 2022 zal het strategische programma dat rust op dit ID-bewijs 

worden ontworpen. 

 

Een identiteitsbewijs houdt een belofte in zich. Het zegt niet alleen wie je bent maar bovenal wat er van je mag 

worden verwacht. De beloften van de labels zijn: 

 

ZwolleDoet! ‘Voor jezelf, voor elkaar’  Travers Welzijn ‘Supporters van verbondenheid’ 

Hedon  ‘Celebrate Music, Support Talent’ Doomijn  ‘Stap in de Kinderwereld’ 

Impactvergroters ‘Impactvergroters; wij vergroten de impact 

                                 van de labels 

Travers  ‘Investeerders in onbenutte kracht’ 
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Overige informatie 

 

Marketing & distributie 

De komst van de ID-bewijzen heeft consequenties op vele terreinen. Ook op de Marketing & Communicatie. De 

marketing is exclusief van en voor het label. Daar zit de kracht. Hedon heeft in 2021 vanwege Corona niet veel 

gehad aan haar professionele marketingafdeling. Dit is mede aanleiding geweest voor het vertrek van enkele 

medewerkers. Ook voor Doomijn gold dat de invloed van Corona en de daaruit voortvloeiende maatregelen veel 

invloedrijker zijn geweest dan marketingacties. Desalniettemin hebben de medewerkers veel kunnen doen om 

ouders te informeren over de voortdurende wijzigende regelgeving. 

  

In 2022 zal worden bekeken waar de meerwaarde van de samenwerking tussen de verschillende MarCom 

afdelingen kan zitten. Bovendien is het Travers ID-bewijs sturend op de marketingstrategie van de holding en 

daarmee van de labels. 

 

Interne beheersing van processen & procedures 

2021 was het eerste jaar van het personeelsinformatiesysteem AFAS. Het heeft ons geholpen processen te 

standaardiseren. Taken en verantwoordelijkheden zijn helderder geworden; vooral ook tussen medewerkers van 

de labels en de personeelsafdeling. In 2021 is de functie Businesscontroller ingevoerd. Daarmee hebben de 

labels een direct aanspreekpersoon voor alle financiële zaken. Dit heeft van meet af aan tot veel duidelijkheid en 

constructieve samenwerking geleid. Begin 2021 is de functie Manager Bedrijfsvoering in het leven geroepen. Ook 

de bezetting van deze functie (tevens Concerncontroller) leidt tot veel duidelijkheid in processen, rollen en 

procedures. 

 

Plannings- en begrotingsproces 

Om toekomstgerichter te kunnen sturen op basis van actuele (financiële) informatie en meer gebruik te kunnen 

maken van geautomatiseerde processen zijn in 2021 (in eerste instantie bij Doomijn) stappen gezet om het 

plannings- en begrotingsproces efficiënter in te richten. Met de invoering van sturing volgens de principes van de 

‘Rolling Forecast’ in 2021 zal Travers veel beter in staat zijn financiële resultaten te voorspellen en te 

beïnvloeden. In 2022 zal deze systematiek voor alle bedrijfsonderdelen volledig zijn ingevoerd.  

 

Risicomanagement 

Risicomanagement betreft eveneens een onderwerp dat als gevolg van het ID-bewijs in 2022 opgepakt zal 

worden. Travers kent een vermogens(risico)beleid, maar deze behoeft actualisatie. In 2021 heeft de juridische 

fusie van diverse Doomijn-entiteiten zijn beslag gekregen. Daarmee zijn in één klap enkele risico’s gemitigeerd. 

Op ICT-gebied blijven er diverse risico’s op de loer liggen, maar dat geldt niet alleen voor Travers. We moeten 

voortdurend alert zijn op infiltraties van buitenaf. Het is een wankel evenwicht tussen veiligheid en 

klantgerichtheid;  “Hoe dik bouw je de muur”? 

 

De diverse aangescherpte interne bedrijfsprocessen maken dat Travers de risicobeheersing op orde heeft. Toch 

denken wij dat er nog een slag te maken is. Een meer integrale benadering van de diverse risico onderwerpen is 

noodzakelijk om nog beter toegerust te zijn.  

 

Kwaliteitsbeheersing 

Binnen Doomijn is dit onderwerp, mede vanwege de regelgeving vanuit de overheid, uitstekend op orde. Naast 

een goed werkend kwaliteit managementsysteem is er een afdeling die op alle niveaus medewerkers en 
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management ondersteunt bij kwaliteitsbeheersing. Een heldere rapportagetool maakt het mogelijk om de stand 

van zaken rondom kwaliteit goed te kunnen monitoren. Voor de andere labels geldt dat kwaliteit en 

kwaliteitsbeheersing ingericht worden vanuit de identiteit van het label. In 2021 is het document ‘Werk maken van 

kwaliteit’ vastgesteld (zie link). Dit document moet dienen als format en helpen om prestatie indicatoren vast te 

stellen, te volgen en te evalueren. 

 

 

In- en externe informatievoorziening 

De labels hebben hun eigen kanalen om klanten, medewerkers en andere belanghebbenden te informeren over 

alle activiteiten. Zeker in Coronatijd hebben deze kanalen hun waarde bewezen. Ook intern heeft Travers goed 

lopende informatiekanalen. In 2022 zal worden bekeken of met name de interne informatievoorziening 

actualisatie behoeft. Zowel de interne als de externe website zijn aan vernieuwing toe, de samenwerkende 

MarCom afdelingen kunnen hier invulling aan gaan geven. 

 

Automatisering 

Travers heeft de afgelopen jaren de automatisering in snel tempo geprofessionaliseerd en gestandaardiseerd. 

Hierbij heeft Corona zeker geholpen. Het thuiswerken heeft een enorme impuls gegeven aan de ontwikkeling van 

het digitale platform. Het opleiden van medewerkers, dat vaak gepaard gaat met dit type implementatie, verliep 

vrijwel geruisloos. Medewerkers beschikken over voorzieningen waarmee zij prima thuis kunnen werken en de 

stabiliteit van de werkomgeving is uitstekend. Was de afdeling ICT enkele jaren geleden het zorgenkindje, nu is 

de afdeling een voorbeeld van hoe gestandaardiseerde maar toch klantvriendelijke automatiseringsprocessen 

kunnen verlopen. 

 

Financiering 

Travers wordt hybride gefinancierd. Het merendeel van de omzet komt uit kinderopvangactiviteiten, dit zijn de 

door ouders betaalde bijdragen voor de opvang van kinderen. De overige inkomsten zijn grotendeels afkomstig 

van (gemeentelijke) overheden. Het gaat in de meeste gevallen om bekostiging van activiteiten binnen de Wet 

Maatschappelijk Ondersteuning, gebaseerd op gemeentelijke subsidieverordeningen.  

Een kleiner deel is afkomstig van bezoekers van optredens in Hedon en daaraan gerelateerde horeca inkomsten. 

In 2021 heeft Hedon opnieuw gebruik gemaakt van landelijke ondersteuningsfondsen waaronder de NOW.  

Deze bijdragen hebben ervoor gezorgd dat Hedon geen gedwongen reorganisatie heeft hoeven door te voeren.  

 

Financiële beleid  

Het financiële beleid van Stichting Travers en daarmee ook van Stichting Travers Fonds ziet via het 

treasurybeleid toe op het financiële beheer van de in het Fonds aanwezige middelen. Uitgangspunt is dat er geen 

actieve en daarmee risicovolle beleggingsstrategie wordt toegepast. Het toezicht op alle activiteiten van Stichting 

Travers en daarmee ook van Stichting Travers Fonds is volgens het Raad van Toezicht model. 
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1.2 Financiële informatie 

 

1.2.1 Omzet en subsidie 

In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de omzet van de totale organisatie weergegeven:  

 

 

De totale omzet van de groep Travers is met meer dan EUR 2.400k toegenomen ten opzichte van 2020.  

De gestegen baten zijn het gevolg van hogere baten uit hoofde van subsidies en hogere opbrengsten uit 

activiteiten. De stijging in subsidies wordt enerzijds verklaard door hogere subsidies vanuit de gemeente Zwolle. 

Anderzijds is sprake van een bate uit hoofde van fonds ZonMw Impacter, dit project heeft een looptijd van 24 

maanden vanaf uiterlijk 31 december 2020. De hogere baten uit de activiteiten vloeien met name voort uit een 

stijging van de omzet binnen Doomijn als gevolg van de doorgevoerde tariefsverhoging en toegenomen vraag. 

 

Het lagere horecaresultaat is een gevolg van de coronacrisis (Hedon). Ook dit jaar wordt dit gecompenseerd door 

de inkomsten uit de noodfondsen (NOW en TVL). Deze noodfondsen zijn opgenomen onder (overige)subsidies. 

. 

 

1.2.2 Resultaat en financiële positie 

In onderstaande tabel is de financiële positie van de totale organisatie opgenomen: 

 

 

Het totale exploitatierendement is verbeterd ten opzichte van vorig jaar. Belangrijkste oorzaken zijn het 

toegenomen resultaat in de kinderopvang (omzet gestegen met 6% terwijl de personeelskosten slechts zijn 

gestegen met 1,1%). 

Het gestelde exploitatierendement Doomijn is 4% en de gesubsidieerde activiteiten binnen Welzijn & Cultuur 

dienen kostendekkend te zijn. Het exploitatierendement Doomijn voldoet aan het gestelde rendement en komt uit 

op 5%. 

in duizend euro Werkelijk Werkelijk Werkelijk Werkelijk Werkelijk

2021 2020 2019 2018 2017

Subsidies 15.008          14.037          12.714          12.378          12.248          

Opbrengsten activiteiten 34.326          32.811          32.675          32.099          28.859          

Bruto-resultaat horeca 129               138               650               640               608               

Overige opbrengsten 27                 28                 25                 28                 61                 

Totaal baten 49.490          47.014          46.063          45.145          41.776          

Omzetontwikkeling meerjaren Travers

in duizend euro Werkelijk Werkelijk Werkelijk Werkelijk

2021 2020 2019 2018

Exploitatierendement 4,2% 1,2% -1,2% 3,4%

Eigen vermogen 14.024              11.933        11.345        11.886        

Kasstroom 56                      1.176          -170            1.395          

Liquiditeitsratio 1,9                    1,7              1,7              1,8              

Solvabiliteitsratio EV/TV 51% 46% 46% 48%

Solvabiliteitsratio EV/Baten 28% 25% 25% 26%

Financiële positie meerjaren Travers
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Het eigen vermogen bedraagt € 14.024K. Hiervan is € 7.355K opgenomen in een bestemmingsreserve. Dit is als 

volgt opgebouwd: 

- Materiële vaste activa ad € 2.386K. Voor de vervanging van de aanwezige bedrijfsmiddelen is er een 

bestemmingsreserve materiële vast activa gevormd. De bestemmingsreserve materiële vaste activa is 

door het bestuur bestemd. De hoogte van deze reserve staat gelijk aan de vervangingswaarden. 

- Duurzaamheid ad € 200K zal in 2021 worden aangewend voor de renovatie en isolatie van het dak van 

Dock24.  

- Noodgelden podiumkunsten noodsteun 2020 ad € 158K betreffen de gelden van het noodfonds van 

FPK welke voor € 117K  aangewend zijn in 2021. Restant valt binnen 5 jaar vrij.  

- Fonds Algemeen ad € 4.224K is door het bestuur bestemd voor activiteiten binnen de doelstelling van 

Stichting Travers Fonds.  

- Verschuivingen sociaal domein in innovatie (welzijn) en Dock24 ad € 257K is door het bestuur 

bestemd om projecten te ondersteunen in 2021 - 2023 die aansluiten bij de strategie van Stichting 

Welzijn. De middelen zullen onder andere worden aangewend voor frictiekosten Dock24 en de project 

vuurkracht en 25 jarig jubileum buurtbemiddeling.  

- Individuele ondersteuning mensen met perspectief ad € 77K is door het bestuur bestemd om 

individuele jongeren in het kader van maatschappelijke diensttijd de gelegenheid te geven 

arbeidsmarktparticipatie dichterbij te brengen. In een door het ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid gesubsidieerd project voert Travers de projectleiding, waarbij elke deelnemende partij 

de eigen inbreng garandeert.  

- Innovaties ad € 45K is door het bestuur bestemd voor geplande innovaties tot vroeg signalering en 

versterken van de regie gericht op informele zorg en mantelzorgondersteuning. 

- Subsidie Gemeente Apeldoorn ad € 125k, Het bestemmingsfonds is gevormd door subsidie van de 

gemeente Apeldoorn. In 2022 zullen in overleg met de gemeente Apeldoorn afspraken gemaakt worden 

over de verwerking van deze gelden. 

 

1.2.3 Verwachtingen en onzekerheden benoemd in het bestuursverslag van voorgaand  

         jaar 

 

Coronacrisis 

De verwachting was dat Nederland eind 2021 uit de Coronacrisis zou zijn als gevolg van het 

vaccinatieprogramma. Niets is minder waar gebleken. Toch zijn grote financiële gevolgen uitgebleven. Mede door 

de massale overheidssteun is de economie blijven draaien. De vraag naar kinderopvang is in 2021 gestegen. De 

verwachting was dat ouders mogelijk massaal zonder werk zouden komen te zitten. Daarvan is niets gebleken. 

De gemeente heeft van het Rijk meer middelen ontvangen om de gevolgen van Corona op te vangen. En de 

steunmaatregelen voor de culturele sector hebben ervoor gezorgd dat ook Hedon in 2021 niet in zwaar weer 

terecht is gekomen.  
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Kinderopvangtoeslag 

Al langere tijd werd door de overheid gesproken over aanpassingen van het toeslagenstelsel. De landelijke 

verkiezingen hebben eind 2021 duidelijkheid gegeven over de toekomst van de financiering van de kinderopvang. 

De uitwerking zal nog wel enkele jaren in beslag nemen.  

 

Relatie met de gemeente Zwolle 

Eind 2020 was er binnen de gemeente Zwolle sprake van veel personele wisselingen op posities waar Travers 

direct mee had te maken. In 2021 heeft de relatie met de gemeente op alle niveaus een verbetering laten zien. 

De relatie is open en constructief. Zowel formeel als informeel is er duidelijkheid over elkaars rollen en 

verantwoordelijkheden. 

 

Arbeidsmarkt 

We gaven in het verslag over 2020 een waarschuwing af over verschuivingen op de arbeidsmarkt. De situatie op 

de arbeidsmarkt is inmiddels ernstiger. Er is sprake van fundamentele krapte, zeker in de sectoren waarin 

Travers werkzaam is. Daarnaast ontstaan er problemen vanwege uitval als gevolg van Corona.   

 

Ook Travers heeft het afgelopen jaar te maken gehad met schaarste. Dagelijks was het een uitdaging om de 

bezetting op de groepen in de kinderopvang rond te krijgen. Het ziekteverzuim was gezien de impact van Corona 

en in relatie tot de branche, met een schommelend percentage rond de 7% nog alleszins redelijk. Binnen Travers 

Welzijn en ZwolleDoet! lag het ziekteverzuim met 4% ruim beneden het landelijk gemiddelde.  

 

 

1.3 Belangrijkste risico’s en onzekerheden 

 

Strategische risico’s 

• Hoe komt Nederland er economisch uit nadat de overheidssteun is gestopt? Komt er een faillissementsgolf 

die tot nu toe is uitgebleven? Met als direct gevolg een stijging van de werkloosheid. Leidt de krapte aan 

grondstoffen nog tot hogere inflatie? En welke gevolgen heeft dat voor het bestedingspatroon van gezinnen? 

De overheid heeft enorme investeringen aangekondigd. Deze zullen direct of indirect gevolgen hebben voor 

het publieke domein. Op die manier zou Travers kunnen profiteren van de maatregelen die het Rijk heeft 

aangekondigd. Travers zal haar producten en diensten moeten innoveren om mee te kunnen liften in de 

investeringsprogramma’s op het gebied van wonen en klimaat. In het strategisch programma 2022 – 2025 

van Travers zal innovatie en productontwikkeling één van de speerpunten zijn. 

• Hoe ziet de toekomst van de culturele sector eruit? Met name de niet geplaceerde evenementlocaties zullen 

de laatste zijn die weer opengaan. Daarna is het afwachten hoelang het duurt voordat de bedrijfsvoering 

weer op het niveau van voor 2020 is. Zodra de maatregelen het weer toelaten zal de programmering op het 

maximum worden benut. Dit betekent zowel binnen als buiten evenementen. Op deze manier hopen we het 

wegvallen van de laatste overheidssubsidies uit het eerste kwartaal direct op te vangen en te compenseren. 

Een onberekenbare factor is de hoeveelheid vouchers e.d. die er nog onder het publiek zit. 

• Gevolgen gemeenteraadsverkiezingen. Voor de continuïteit van de contractering van (WMO)activiteiten is 

het van belang dat er stabiliteit en continuïteit in het gemeentebestuur zit. Discontinuïteit gevolgd door sterk 

gewijzigd beleid op het sociale domein kan grote gevolgen hebben voor de opdrachten aan Travers. Via de 

ambtelijke lijn probeert Travers de continuïteit en duurzaamheid zoveel als mogelijk te waarborgen. 
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Operationele risico’s 

• De situatie op de arbeidsmarkt, zie ook bovenstaand. Op welke manier stabiliseert de arbeidsmarkt na 

Corona? Ontstaat er een structureel tekort aan personeel? ‘Binden & boeien’ wordt een steeds belangrijker 

thema. Daarbij zal ingespeeld moeten worden op de trend (bij jonge mensen) om sneller uit dienst te gaan en 

als ZZP'er verder te gaan. Maar ook eigen opleidingsprogramma's en mogelijk zelfs ‘eigen’ 

arbeidsvoorwaarden moeten we niet uitsluiten. 

 

Financiële risico’s 

• Hoge inflatie heeft gevolgen voor de inkomenspositie van medewerkers en zet daarmee druk op de 

salarissen in de cao-onderhandelingen. De gemeente is over het algemeen niet bereid om haar jaarlijkse 

indexatie aan stijging van de arbeidskosten aan te passen. Op deze manier stijgt het percentage 

personeelskosten ten opzichte van de lumpsum gestaag. Travers brengt regelmatig dit risico bij de gemeente 

onder de aandacht.  

• Herinrichting financiering kinderopvang. Hoewel de uitvoering nog volledig moet worden ingevuld, is deze 

aankondiging een grote stelselwijziging. Directe financiering van kinderopvangorganisaties zal veel en grote 

operationele consequenties hebben. Voor 2022 verwachten we daar nog geen ingrijpende maatregelen te 

hoeven nemen.  

 

Wet- en regelgeving 

• Herinrichting financiering kinderopvang. Zie hiervoor. 

• Wijziging van beleid en regelgeving inzake gemeentelijk aanbesteden en contracteren binnen de Wet 

Maatschappelijke Ontwikkeling en de Participatiewet. Aanbesteding leidt veelal tot tarieven die 

nauwelijks kostendekkend zijn en brengt bovendien administratieve lasten met zich mee. Travers heeft 

als beleid dat het indien mogelijk niet mee zal doen in aanbestedingen.  

• Toename van de administratieve last als direct gevolg van aangescherpte regelgeving op gebieden als: 

veiligheid op de werkvloer, regelgeving opvang van kinderen, privacy maatregelen, IT-beveiliging, 

verantwoording duurzaamheidsmaatregelen, verantwoording noodsteun Corona. 

 

Risicobereidheid en getroffen maatregelen 

Travers zal medio 2022 een brede risicoanalyse hebben gemaakt op basis waarvan risico’s worden ingeschat en 

beheersingsmaatregelen worden beschreven. Vanzelfsprekend is er altijd sprake van een zekere 

risicobereidheid. Voor veel potentiële risico’s heeft Travers mitigerende maatregelen genomen, dan wel heel 

bewust het risico aanvaard. 

 

Verwachte invloed op het resultaat en/of financiële positie 

De financiële risicoanalyse moet leiden tot hernieuwd beleid inzake de vermogenspositie van Travers.  

De spanning op de arbeidsmarkt kan binnen de kinderopvang van Doomijn leiden tot exponentiele stijging van de 

personeelskosten. 

 

Doorgevoerde of door te voeren verbeteringen in het systeem van risicomanagement 

In 2022 zal een Travers breed systeem van risicomanagement worden opgezet. 
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1.4 Maatschappelijke aspecten van ondernemen 

Travers is een maatschappelijke onderneming zonder winstoogmerk. Dit betekent dat 100% van de ontvangen 

subsidies ten dienste komen van de uitvoering van gecontracteerde activiteiten. Binnen de contractafspraken van 

gesubsidieerde activiteiten zijn doelstellingen opgenomen inzake maatschappelijke onderwerpen als inclusie, 

duurzaamheid, gezondheid en veiligheid.  

 

Ook de kinderopvang beschouwen wij als een maatschappelijke functie. Dit komt tot uiting in het ID-bewijs van 

Doomijn en wordt zichtbaar in het gedrag van de medewerkers, de inrichting van de gebouwen, de investering in 

opleidingen voor onze medewerkers en in de manier waarop wij onze marketing vormgeven.  

 

1.5 Onderzoek en ontwikkelactiviteiten 

Stichting Travers Fonds is het ‘investeringsvehikel’ van Travers. Doomijn stort een deel van de winsten uit de 

kinderopvang in het Fonds. Dit is ook in 2021 gebeurd. Met het in de loop der jaren opgebouwde vermogen in het 

Fonds worden innovaties binnen (de labels van) Travers ondersteund. Een onafhankelijke jury bestaande uit 

medewerkers uit alle geledingen van de organisatie beoordeelt op grond van geobjectiveerde criteria ingezonden 

productinnovaties. Zie voor een weergave van de uitgevoerde activiteiten in 2021 het jaarverslag van Travers 

Fonds. 

 

Betekenis voor de positie en verwachte gang van zaken 

In 2022 zal structureel worden gewerkt aan het vinden van cross-overs tussen de vier labels van Travers. Dit 

betekent dat er nieuwe producten een diensten worden ontwikkeld waarvan doelgroepen van Travers direct 

zullen profiteren.  

 

1.6 Vooruitzichten 2022 en daarna 

Voor iedereen en dus ook voor Travers wordt 2022 een jaar vol onzekerheden. We komen net uit de Coronacrisis 

en we weten nog lang niet wat de directe gevolgen zullen zijn. Ook is onzeker op welke wijze we in de loop van 

het jaar weer met Corona te maken zullen krijgen. En dan is er de onzekerheid wat betreft de financiële positie 

van burgers. De inflatie was al een opkomend probleem. Met de oorlog in Oekraïne is daar nog meer onzekerheid 

voor burgers bijgekomen. Op dit moment is bijvoorbeeld de arbeidsmarkt nog oververhit, maar hoe ziet dit er over 

enkele maanden uit als er toch sprake blijkt van een faillissementsgolf en toenemende werkloosheid? Wat 

betekent de stijging van de kosten voor het bestedingspatroon van mensen? En hoe zal de samenleving als 

geheel überhaupt reageren op zoveel onzekerheid; wat betekent dit voor de mensen ‘aan de onderkant van de 

samenleving’? Allemaal factoren en vragen waar Travers de komende tijd mee te maken zal krijgen. 

  

De uitkomst van de gemeenteraadsverkiezingen is ook een belangrijke gebeurtenis voor Travers. Welk College 

komt er en wat betekent dit voor de continuïteit van de relatie tussen Travers en de gemeente? Wordt in 2022 al 

duidelijk hoe de overheid het financieringsstelsel voor de kinderopvang gaat aanpakken? En zal de voorbereiding 

daarvan al in 2022 zichtbaar worden?  

 

Travers heeft haar identiteit beschreven en zal van daaruit strategische doelstellingen formuleren. “Travers, 

investeerder in onbenutte kracht!” We zullen die onbenutte kracht opsporen, ontdekken en ontwikkelen. Dat doen 

we niet alleen in Zwolle, maar ook daarbuiten. De unieke kracht van het portfolio van Travers met vier krachtige 

labels zal buiten Zwolle worden ingezet, maar zal ook in Zwolle verder worden ontwikkeld door het samenspel 

tussen de vier labels beter te benutten. 

09



 

 

We hebben ambities. Doomijn heeft bewezen dat een scherpe merkprofilering op alle fronten tot kracht en 

energie leidt. Medewerkers herkennen zich in de identiteit en weten wat er van ze wordt verwacht. De 

buitenwereld (ouders, onderwijskoepels, gemeenten) ziet de kracht die er uitstraalt van een sterk merk. Hedon 

positioneert zich niet alleen als een geweldig poppodium waar bezoekers een feestje vieren, maar is daarnaast 

een ontdekker en ondersteuner van muzikaal talent. Travers Welzijn en ZwolleDoet! zijn de verbindende factor in 

de samenleving en realiseren impact in het dagelijks leven van mensen. Kortom, Travers 

heeft een uniek pakket van producten en diensten waarmee we kunnen investeren in de onbenutte kracht van de 

samenleving. 2022 wordt het jaar waarin we deze ambitie omzetten in concrete acties voor de komende jaren. 

 

In 2022 zal de organisatie van Travers worden ingericht om de ambities ook maximaal waar te maken. Dit 

betekent enerzijds dat er veel aandacht zal uitgaan naar het op peil houden van de bestaande dienstverlening. 

Daarnaast zal er capaciteit vrijgemaakt moeten worden om de beweging naar de regio te realiseren. Veel 

verantwoordelijkheden zullen belegd worden bij uitvoerende professionals. Of het nu pedagogisch medewerkers 

zijn, welzijnswerkers of personeelsfunctionarissen; op elke plek in de organisatie zal bijpassende 

verantwoordelijkheid worden gevraagd. De managementstructuur en leiderschapsstijl zullen de voorwaarden 

moeten scheppen om dit mogelijk te maken.  

 

Travers is een in alle opzichten gezonde maatschappelijke onderneming. Dat is een mooie basis om de volgende 

stappen te zetten. In het strategisch programma zal daarom ook aandacht zijn voor thema’s als 

vermogensopbouw en risicobeheersing, maar ook voor maatschappelijke thema's als duurzaamheid, gezondheid 

en inclusie. 

 

1.7 Gedragscode  

Travers kent een gedrags- en integriteitscode, evenals een klokkenluidersregeling. Beide beleidsstukken worden 

gepubliceerd op de website van Stichting Travers. Klik voor meer info op Gedrags- en Integriteitscode en  

Klokkenluidersregeling. Travers werkt met een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Verder werkt Travers op 

basis van de governancecodes van de branches Sociaal Werk, Kinderopvang, en Cultuur. 

Klik voor meer info op Governancecode Kinderopvang, Governancecode Sociaal Werk, Governancecode Cultuur. 

 

 

 

 

 

Zwolle, 19 mei 2022  

 

 

 

A.W. Bosch, Raad van Bestuur  
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https://www.travers.nl/content/uploads/Gedrags-en-integriteitscode-Travers-Beleid-aug-2019-pdf.pdf
https://www.travers.nl/content/uploads/7.7.32150609klokkenluidersregeling.pdf
https://www.travers.nl/content/uploads/Governancecode-Kinderopvang-interactief-2019.pdf
https://www.travers.nl/content/uploads/Governancecode_Sociaal_Werk-1.pdf
https://www.travers.nl/content/uploads/Governance-Code-Cultuur-2019-1.pdf


 

2. Governanceverslag 

 

Inleiding 

Terugkijkend naar het jaar 2021 was het in de hele samenleving een jaar van onzekerheid, van verschillen en van 

tegenstelling. De mensen van Travers zorgden in allerlei opzichten voor de verbinding. 

 

In de wijken gaven de medewerkers van Travers Welzijn en van ZwolleDoet! hun werkwijze opnieuw vorm en 

bleven zo in contact met de mensen in de stad. De mensen van Hedon verdienen wat de Raad van Toezicht 

(hierna RvT) betreft de “Improvisatieprijs”. Wat een elan en inventiviteit.  

Bij Doomijn laveerde iedereen tussen de wil om open te blijven en de uitval van medewerkers en kinderen en hun 

ouders door. Je gunt elk kind zo’n gemotiveerde en flexibele plek om terecht te kunnen.  

De mensen van de ondersteunende diensten kwamen door de ingezette organisatieaanpassing dichter bij het 

primaire proces te staan, maar moesten dat veelal vanuit huis vormgeven. 

 

Het management werkte in deze roerige tijden stug door aan een toekomstvisie op de rol van Travers in de 

samenleving. Zij zagen kans om hier heel concrete stappen in te zetten en de samenhang van de verschillende 

bedrijfsonderdelen steeds concreter te maken. De RvT is trots en dankbaar dat zij onderdeel uitmaakt van deze 

organisatie. Chapeau voor iedereen die bij Travers werkzaam is. 

 

Samenstelling RvT 

De RvT bestaat uit vijf personen, die ieder op een ander profiel zijn aangezocht. 

De 1e termijn van Mirjam Koster liep af per 17 mei 2021, Mirjam heeft een 2e termijn aanvaard.  

Het rooster van aftreden ziet er daarmee als volgt uit: 

 

• Mevrouw M. Drijver (1954), voorzitter 

Datum aftreden: 1 december 2023 

Hernoembaar: Nee 

• Mevrouw M.H. Koster – Wentink (1974) 

Datum aftreden: 17 mei 2025 

Hernoembaar: Nee 

• De heer E. ter Burg (1973) 

Datum aftreden: 1 september 2023 

Hernoembaar: Nee 

• Mevrouw A.G. van Kalsbeek (1959) 

Datum aftreden: 1 april 2022 

Hernoembaar: Ja 

• De heer W. Versteeg (1974) 

Datum aftreden: 1 september 2024 

Hernoembaar: Nee 

 

 

Edwin ter Burg is contactpersoon voor de ondernemingsraad. 

Eenmaal per jaar zijn bij toerbuurt meerdere RvT-leden aanwezig bij het zogeheten Artikel 24 overleg met de 

ondernemingsraad. 

 

De werkzaamheden van de RvT worden deels voorbereid door commissies. 

De Remuneratiecommissie bereidt de remuneratie met het bestuur voor. Die behelst de doelen, de beoordeling 

en de beloning van de bestuurder. 

De Commissie Klant & Kwaliteit focust zoals haar naam al zegt op aspecten die met onze klanten en de kwaliteit 

van de dienstverlening te maken hebben. Ook onderhoudt zij de contacten met de CCR. 
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De Commissie Audit & Risk bereidt besluitvorming op het terrein van Financiën en Bedrijfsvoering voor. Ook 

onderhoudt zij de contacten met de Controller en de externe accountant. 

 

De samenstelling van de verschillende commissies is als onderstaand:   

o Remuneratiecommissie: Aukje van Kalsbeek (voorzitter) en Margriet Drijver 

o Commissie Klant & Kwaliteit: Mirjam Koster (voorzitter) en Aukje van Kalsbeek 

o Commissie Audit & Risk: Wouter Versteeg (voorzitter) en Edwin ter Burg 

 

Een beknopte samenvatting van de door de commissies besproken onderwerpen volgt op de volgende pagina.  

 

Vergaderingen  

De RvT is in 2021 zes keer in een reguliere vergadering bijeen geweest. Ook voor ons gold dat we door de 

omstandigheden vaak aangewezen waren op een ontmoeting via Internet. In de loop van de tijd ontwikkelden we 

daarvoor onze eigen routine. 

 

Besproken onderwerpen zijn onder meer: 

 

Strategie en werkwijze 

• Identiteitstraject Travers en van de labels 

• Lange termijn agenda 

• Topstructuur en opvolging RvT 

 

Omgeving en Markt: 

Opnieuw met specifieke aandacht voor de resultaten van de Doomijn-vestigingen in Apeldoorn en voor de 

Cultuurnota van de gemeente Zwolle. 

 

Bedrijfsvoering: 

• Impact COVID-19 

• Jaarrekening en jaarverslag 2020 

• Opdracht jaarrekeningcontrole 2021  

• Kwartaalrapportages 

• Het opzetten van een zogeheten Rolling Forecast (RF) en de daarbij horende financiële kaders  

• Vereenvoudiging juridische structuur – formalisering goedkeuring juridische fusies entiteiten Doomijn 

• Goedkeuring financieel kader 2022 en uitgangspunten voor sturing RF 2022 

• Vastgoedtransactie Apeldoorn 

 

Overig: 

• Remuneratie bestuur en RvT 

• Evaluatie en toepassing Toetsingskader 

• Herijking Toetsingskader 

• Kwaliteit  

• Terugkoppeling Artikel 24 overleg 

• Reglement Raad van Toezicht  

• WBTR 
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Ook ontving de RvT in haar vergaderingen met enige regelmaat leden van het management met de bedoeling 

elkaar over en weer beter te leren kennen. En om geïnformeerd te worden over de gang van zaken.  

Daarnaast hebben RvT-leden met enige regelmaat deelgenomen aan interne bijeenkomsten over de nieuw te 

ontwikkelen identiteitsbewijzen van Travers. In september is met de betrokkenen (RvT, bestuurder en het centraal 

management team) de dialoog gevoerd over de strategische toekomst van Travers. 

  

Decharge bestuurder 

In de mei-vergadering heeft de RvT na bespreking van het Jaarverslag en de Jaarrekening 2020 decharge 

verleend aan de bestuurder voor het jaar 2020. 

 

Werken aan Kwaliteit 

Sinds een aantal jaren werkt de RvT met een Commissie Klant & Kwaliteit. Dit kwam voort uit een tijdens een 

zelfevaluatie uitgesproken behoefte om meer betrokken te zijn bij dit onderwerp. De leden van de Commissie, de 

bestuurder en de medewerkers die intern Kwaliteit als specifiek aandachtspunt hebben verdienen complimenten 

over de voortgang die hier geboekt is. Naast dat zij samen inzichtelijk hebben gemaakt hoe het met de Kwaliteit is 

gesteld binnen Travers hebben zij ook een instrumentarium ontwikkeld waarmee kwaliteit zowel kwantitatief als 

kwalitatief gemonitord kan worden. In 2022 moet dit laatste zichtbaar worden in de rapportages. 

 

Zelfevaluatie 

In juni hebben we een zelfevaluatie gehouden onder leiding van een externe partij; Centrum voor 

Commissarissen & Toezichthouders – Marjon Roefs. Gelukkig was er toen gelegenheid voor een fysieke 

ontmoeting. Onder haar leiding hebben we de onderlinge samenwerking tegen het licht gehouden. We deden dat 

aan de hand van door haar bij de afzonderlijke leden en het bestuur opgehaalde aandachtspunten. Daarmee 

hebben we een mooie vervolgstap gezet in het werken aan onderlinge verhoudingen en aan het optimaliseren 

van onze werkwijze. 

 

Beknopte samenvatting op commissieniveau 

Remuneratiecommissie: de remuneratiecommissie kwam in 2021 vier keer (digitaal) bijeen, waarvan tweemaal in 

aanwezigheid van de bestuurder. Met de bestuurder is gereflecteerd op hetgeen van belang was voor Travers in 

2020, de rol hierin van de bestuurder en de behaalde resultaten in 2020. Er is vooruitgeblikt op 2021 en er zijn 

doelstellingen voor 2021 besproken. Verder is een voorstel met advies voor de RvT gemaakt over het honorarium 

van de bestuurder en van de RvT voor 2021.  

 

De remuneratiecommissie heeft twee themabijeenkomsten van de RvT voorbereid over visie op de toekomst van 

Travers, de opgaven voor Travers, bijbehorende besturingsfilosofie en leiderschapsstijl en een hierbij passende 

topstructuur. De bespreking hiervan in de RvT heeft geleid tot een routeplanning voor het in 2022 en 2023 te 

voeren proces. Hierin wordt onder meer de bezoldiging van de Raad van Bestuur en RvT opnieuw beschouwd. 

De remuneratiecommissie heeft teksten aangeleverd voor aanpassing van de statuten en reglementen van de 

RvT. 

 

Commissie Audit & Risk: de Commissie Audit & Risk heeft in 2021 vier keer vergaderd. Bij twee van deze 

vergaderingen is ook de externe accountant aangesloten. Eenmaal om de door de accountant uitgebrachte 

Management Letter te bespreken, de tweede keer om het Accountantsverslag te bespreken. De rol van de 

Commissie Audit & Risk is om onderwerpen gedetailleerd te bespreken als voorbereiding op de bespreking in de 
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vergadering van de voltallige RvT. De commissie brengt daarbij advies uit aan de RvT bij zaken waar de RvT 

over dient te besluiten. Gedurende 2021 zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest. 

• Bespreken van de management letter en het accountantsverslag in bijzijn van de accountant; 

• Bespreken van de jaarrekening over 2020; 

• Bespreken en meedenken over de herinrichting van de financiële functie binnen Travers; 

• Bespreken en meedenken over de inrichting van een Dashboard; 

• Bespreken van financiële voortgangrapportages; 

• Bespreken van de risico inschatting van de lening aan Zwolse Theaters 

De commissie Audit & Risk wordt door het management vroegtijdig meegenomen in ontwikkelingen, zoals de 

inrichting van de financiële functie en de ontwikkeling van een dashboard. Dat werkt prettig, enerzijds om zicht te 

houden op de ontwikkelingen en anderzijds om de mogelijkheid te hebben om inhoudelijk advies te geven. 

 

Commissie Klant & Kwaliteit: de Commissie Klant en Kwaliteit kwam in 2021 twee maal bijeen. De commissie 

was daarnaast éénmaal (digitaal) aanwezig bij de CCR-commissie van Doomijn en sprak onder andere over de 

interne kwaliteitszorg en de pedagogische aanpak van Doomijn.  

 

In 2021 is het onderwerp Kwaliteit verder uitgewerkt voor de diverse labels van Travers. Dit is uitgebreid aan de 

orde geweest tijdens de vergadering van de commissie in september en resulteerde in het document "‘Werk 

maken van kwaliteit bij Travers". Dit betreft een instrumentarium dat in het volgend boekjaar kan worden ingezet 

om de kwaliteit te monitoren. Ook is er gereflecteerd op de werking van de interne audits. Het contact met de 

bestuurder en medewerkers van de afdeling PKO (Pedagogiek Kwaliteit en Ontwikkeling) over deze onderwerpen 

verliep goed.  

 

In 2021 is het reglement van de Raad van Toezicht geactualiseerd, daarvoor leverde de Commissie Klant & 

Kwaliteit een actuele beschrijving van de werkzaamheden van de commissie aan. 

 

Toetsingskader 

De RvT werkt sinds enige jaren met een Toetsingskader. Dit is voor ons de “maatlat” waarlangs wij ons 

voorgelegde besluiten en te beoordelen resultaten leggen. 

 

Het Toetsingskader bestaat al een aantal jaren en is in 2021 geëvalueerd. De huidige tekst luidt als volgt; 

 

“De strategie, de jaardoelen, de activiteiten, het werk en dus de resultaten van Travers:  

1. Leveren voor inwoners/deelnemers een merkbare bijdrage aan een inclusieve samenleving en vergroten 

daarmee de kansen(gelijkheid).  

2. Hebben een verbindende kracht in de maatschappelijke omgeving.  

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

4. Zijn veilig/vertrouwd en houden rekening met gezondheid en milieu.  

5. Zetten middelen (personeel, financiën en (on)roerende goederen) integer, transparant en doelmatig in.  

6. Dragen bij aan het lerend vermogen van Travers.  

7. Komen mede tot stand door/dankzij de invloed/inbreng van gebruikers/afnemers.  

8. Brengen ons dichter bij de ambities van Travers.  

9. Ademen het DNA van Travers; de kernwaarden, de missie, de cultuur en het gedrag.” 
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Wij kijken in dit Governanceverslag terug naar het jaar 2021. Ondertussen verandert de wereld om ons heen in 

snel tempo. Terwijl de pandemie ten einde loopt worden we geconfronteerd met een oorlog op ons continent. 

De economische stabiliteit in ons land staat onder druk. Door gemeenteraadsverkiezingen verandert het politieke 

landschap. Travers toont zich in deze snel wijzigende externe omstandigheden ook in 2022 een stabiele partner. 

 

 

 

Zwolle, 19 mei 2022 

 

 

Mevrouw M. Drijver 

Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Travers 

 

15



Jaarrekening
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ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER

(na voorstel resultaatbestemming)

ACTIVA 31-12-2021 31-12-2020

€ €

Vaste activa

1. Materiële vaste activa 1.193.101          1.233.409          

Vorderingen

2. Debiteuren 41.381               61.380               

3. Belastingen 178.889             75.833               

4. Vorderingen ter zake van pensioenen 5.208                 5.358                 

5. Vorderingen op gelieerde entiteiten 1.178.867          1.237.764          

6. Overige vorderingen en overlopende activa 61.937               59.870               

1.466.282          1.440.205

7. Liquide middelen 1.985.313          1.068.421          

Totaal activa 4.644.696          3.742.035          
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PASSIVA 31-12-2021 31-12-2020

€ €

8. Eigen vermogen 2.702.687          2.594.611          

9. Voorzieningen 298.327             413.309             

Kortlopende schulden en overlopende passiva

10. Crediteuren 56.735                130.564              

11. Belastingen 123.915              123.186              

12. Schulden aan gelieerde entiteiten 1.205.352           212.828              

13. Overige schulden en overlopende passiva 257.681              267.537              

1.643.683           734.115              

Totaal passiva 4.644.696          3.742.035          
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ENKELVOUDIG EXPLOITATIEOVERZICHT 

2021 2020

€ €

Baten

A. Overige opbrengsten 624.691             609.355             

Totaal baten 624.691             609.355             

Lasten

   

B. Personeelskosten 2.616.592          2.772.373          

C. Afschrijvingen 184.033             241.932

D. Huisvestingskosten 242.331             376.475

E. Organisatiekosten 1.825.661          1.408.186          

F. Interne doorbelastingen -4.369.073 -4.182.687 

Totaal lasten 499.544 616.279

Bedrijfsresultaat 125.147 -6.924 

G. Financiële baten en lasten -17.071 -2.000 

Nettoresultaat 108.076 -8.924

Resultaatbestemming:

Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging aan de algemene reserve               108.076                  -8.924 
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