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Jaarverslag Stichting Travers 2015 

 

1.  Bestuursverslag  

 

1.1  Algemeen 

In vele opzichten was 2015 een succesvol jaar voor Travers. Het eerste jaar waarin de Sociale Wijkteams 

operationeel zijn geweest, met Travers Welzijn in een preventieve rol. Hedon, niet alleen succesvol voor 

muziekliefhebbers en als winnaar van prijzen, maar ook als prominent onderdeel van het jeugdbeleid in de 

gemeente. Doomijn Zuid dat de krimp in de kinderopvang glansrijk heeft doorstaan; er is op sommige plekken 

zelfs weer sprake van groei. Doomijn Noord is inmiddels succesvol geïntegreerd en doet het ondanks lastige 

marktomstandigheden goed. De toetreding van ZwolleDoet! als vrijwilligersorganisatie is een zeer belangrijke 

aanvulling op de dienstverlening van Travers Welzijn. 

 

Travers is een maatschappelijke onderneming die er toe doet. Niet alleen hebben we jaarlijks een gezonde 

bedrijfsvoering, maar ook klanten, vertegenwoordigers van gemeenten, scholen en andere belanghebbenden 

kunnen er niet omheen: de merken van Travers zijn stabiel en kwalitatief hoogwaardig. 

De belangrijkste reden waarom we ‘het goed doen’: we hebben goede mensen die hun vak verstaan en die 

daarnaast in staat zijn om in samenwerking met collega’s van binnen en van buiten de organisatie tot prachtige 

producten en diensten te komen, waar klanten graag gebruik van maken. 

Travers zit in de haarvaten van de samenleving. Dat is ook ons doel. Daar leveren we toegevoegde waarde voor 

individuele burgers, maar vooral ook voor leefgemeenschappen in buurten, wijken en dorpen. Het vakmanschap 

van onze medewerkers zorgt er voor dat opdrachtgevers en samenwerkingspartners niet om ons heen willen en 

kunnen. Door te investeren in de kwaliteiten van de medewerkers kunnen we deze positie versterken en 

uitbouwen. 

 

Het geconsolideerde resultaat van Travers is positief. Zeker zo belangrijk is dat bijna alle bedrijfsonderdelen 

afzonderlijk een positief resultaat hebben behaald en daarmee hebben bijgedragen aan het positieve totale 

resultaat. Slechts de peuterspeelzalen in Noord hebben een verlies geleden. 

 

1.2  Doelstellingen 

 

1.2.1  Doelstellingen middellange termijn 

De doelstellingen voor de middellange termijn zijn als volgt geformuleerd: 

1. Travers is een ‘top-tien’ speler in het sociale domein. 

2. De merken die Travers voert zijn duurzaam. 

3. Medewerkers van Travers worden als vakmensen beschouwd. 

 

In 2014 zijn we begonnen in de volle breedte van de organisatie de elementen op te halen die van belang zijn 

voor de toekomstige positie van Travers; wat is de ambitie en welke koers varen we?  

De vorm die we daarvoor onder ander hebben gebruikt is het vertellen van verhalen van medewerkers; wat is het 

dat hen drijft? Wat is hun passie? Deze verhalen hebben we opgetekend in het ‘visitekaartje’ van Travers. De 



 
 
 
 
 

 

optelsom van deze verhalen is wat Travers is: een levende onderneming met passievolle mensen die geloven in 

een betere leefomgeving voor elke burger. 

 

Zichtbaarheid & profilering 

Doomijn heeft medio 2015 een geheel vernieuwde website gelanceerd. De afdeling klantadvies begeleidt ouders 

in het maken van de goede keuze voor kinderopvang. Diverse ICT-applicaties ondersteunen deze dienstverlening 

aan klanten.  

Travers Welzijn heeft eveneens een nieuwe website gebouwd, waarin alle producten en diensten zichtbaar 

worden gemaakt. De beste ondersteuning is natuurlijk de opvatting van de burgers in de stad. Zij zijn het die de 

echte ambassadeurs zijn. Mede door hen heeft dit in 2015 geresulteerd in aanvullende opdrachten van de 

gemeente. 

Hedon was al een succesvol poppodium. Hedon is nu ook uitgegroeid tot een ‘landmark’ in de stad. Veel 

organisaties willen bijeenkomsten organiseren in Hedon of hun klanten daar ontvangen. De jaarlijkse Bruisweken 

van nieuwe studenten MBO en HBO zijn een groot succes. Tegelijkertijd is Hedon een veilige plek waar jongeren 

elkaar kunnen ontmoeten en muziek kunnen maken. Daarmee levert Hedon zoals destijds beoogd een geweldige 

bijdrage aan het brede welzijnswerk. 

ZwolleDoet! was in 2015 onder andere in beeld met de uitrol van het mantelzorgcompliment; aandacht voor het 

enorm belangrijke werk van mantelzorgers. In De Drijber heeft ZwolleDoet! een prominente plek voor bezoekers 

en geïnteresseerden. 

 

Medewerkers 

Opleiding en ontwikkeling van onze medewerkers is al veel langer een kernpunt van onze bedrijfsstrategie; sterke 

vakmensen betekenen een sterke concurrentiepositie. De leiderschapsacademie voor onze leidinggevenden is al 

ruim 4 jaar een succes. Met de komst van de Travers Academie kan nu structureel worden gewerkt aan de 

versterking van vakmanschap, aan samenwerking gericht op groei en aan het onderscheidende profiel van 

Travers en haar merken. 

 

Indicatoren 

De middellange termijn doelstellingen worden geoperationaliseerd middels indicatoren als klanttevredenheid, 

medewerker betrokkenheid, vitaliteit en verzuim en enkele financiële indicatoren. 

De voortdurende onderzoeken bij klanten die gebruik hebben gemaakt van onze diensten laten zien dat wij 

rondom de door ons opgelegde norm van 8.0 zitten. 

De medewerker-betrokkenheid vertaalt zich in algemene tevredenheid, vitaliteit en verzuimcijfers. De eerste twee 

zitten ruim boven de norm van 7.5; het ziekteverzuimcijfer is met 5,1% nog te hoog. Verschillende 

bedrijfsonderdelen (Doomijn Noord, Hedon) scoren een zeer laag verzuimcijfer (<3.0), enkele onderdelen 

(Doomijn Zuid en Travers Welzijn) scoren echter hoog (>5.5). 

De financiële indicatoren solvabiliteit, liquiditeit en netto bedrijfsresultaat scoren respectievelijk 51% (norm 

minimaal 25%), 1,9 (norm minimaal 1.6) en 4% (norm minimaal 4%). 

 

 

  



 
 
 
 
 

 

1.2.2  Centrale doelstellingen  

In het jaarplan 2015 zijn centrale doelstellingen geformuleerd. Hieronder volgt een opsomming inclusief de 

realisatie; 

 

1. Travers Welzijn weet door high performance in het sociale wijkteam haar opdrachten voor 2016 

minimaal te continueren. Daarbij wordt sterk ingezet op het benadrukken van het belang van 

welzijnswerk als voorliggend veld (preventie). 

Dit is gerealiseerd. Het benadrukken van de functie van preventie blijft een fors punt van aandacht 

richting de gemeente. 

2. Doomijn heeft in 2015 vijf locaties voor bijzondere opvang. 

Niet gerealiseerd. De drie bestaande locaties hebben een enorme aantrekkingskracht op klanten. In 

2015 is 15% van de totale omzet kinderopvang van Doomijn afkomstig uit de drie locaties voor 

bijzondere opvang. Toch blijkt het niet gemakkelijk geschikte nieuwe locaties te vinden. In 2016 gaan we 

daarmee door. 

3. In minimaal 1 gemeente naast Zwolle hebben we de opdracht gekregen om welzijnswerk uit te voeren. 

Ondanks de inspanningen en deelname aan een aanbesteding binnen de gemeente Assen is dit niet 

gerealiseerd.  

4. De prijs-product mix van Doomijn is aantoonbaar gericht op de lokale markt. 

Per regio/gemeente wordt gekeken naar het portfolio dat passend is op de vraag. Prijsdifferentiatie heeft 

in 2015 nog niet plaatsgevonden. 

5. Organisatorische en bestuurlijke relatie met het onderwijs is verstevigd door minimaal 1 ‘verbinding’ met 

een onderwijsorganisatie. 

Gerealiseerd. Doomijn heeft een bestuurlijke en organisatorische samenwerking met het openbaar 

onderwijs OOZ; er zijn inmiddels 7 locaties waar in Integrale Kindcentra wordt samengewerkt. 

6. Fonds ondersteunt een creatieve ideeënpool die voortkomt uit samenwerking tussen medewerkers van 

verschillende bedrijfsonderdelen. In 2015 wordt een eerste pitch georganiseerd. 

De Fonds ideeënpool is inmiddels van start (eind 2015 – begin 2016). In 2015 is het niet gelukt een 

eerste pitch te realiseren. 

7. 30% van alle medewerkers (ruim 200) doet in 2015 minimaal 1 activiteit voor of samen met een ander 

bedrijfsonderdeel. 

In het kader van de Travers Academie zijn er diverse trainingen en bijeenkomsten geweest waar 

medewerkers van alle bedrijfsonderdelen bij aanwezig waren. Medewerkers van Travers Welzijn, Hedon 

en ZwolleDoet! werken in diverse projecten samen. Medewerkers van de ondersteunende afdelingen 

hebben in tal van projecten samengewerkt met collega’s van andere bedrijfsonderdelen. 

De groep medewerkers die het minst heeft kunnen deelnemen in gezamenlijke activiteiten is Doomijn 

Noord. 



 
 
 
 
 

 

1.3 Vooruitzichten 2016  

De koers en de ambitie voor de periode tot 2018 ligt inmiddels ‘vast’. Maar wat is vast in de markten waarin 

Travers opereert? Onze ‘droom’ is duidelijk: voortdurend werken aan een betere wereld, een betere leefomgeving 

voor iedereen; jong of oud, sterk of zwak. 

De weg om die droom dagelijks te realiseren is het sterker maken van onze medewerkers; zij kunnen het verschil 

maken voor mensen die ‘binnenboord’ blijven of buiten de boot dreigen te vallen. 

De ambitie verandert daarmee niet, de koers soms wel. Marktomstandigheden kunnen het noodzakelijk maken 

(tijdelijk) de bakens te verzetten. Flexibel omgaan met de omstandigheden is dan een kernkwaliteit. Ook daarvoor 

zijn sterke en zelfbewuste medewerkers nodig.  

 

De strategie blijft eveneens ongewijzigd; door functies als kinderopvang, onderwijs, sport, cultuur en (jeugd)zorg 

te verbinden versterken we de sociale cohesie en daarmee werken we preventief. 

In 2016 zal duidelijk worden wat de toekomst van de sociale wijkteams in Zwolle wordt. Blijft de samenstelling, 

werkwijze en positie hetzelfde of vinden er belangrijke wijzigingen plaats? Travers zal haar sterke positie 

minimaal willen behouden. 

Binnen Cultuur proberen we met nieuwe functies en/of activiteiten het portfolio te verbreden. Activiteiten die 

jongeren aanspreken en die een bijdrage kunnen leveren aan hun ontwikkeling. 

Het afgelopen jaar heeft geleerd dat het ontplooien van activiteiten buiten Zwolle niet eenvoudig is. Vandaar dat 

de strategie meer is gericht op samenwerking met lokale partijen elders.  

Doomijn heeft een stevige positie in Zwolle. Met een marktaandeel van boven de 40% is Doomijn de grootste 

speler in de stad. Die positie kan worden verstevigd. Enerzijds door de samenwerking met het onderwijs te 

intensiveren en succesvolle IKC’s te realiseren. Anderzijds door meer bijzondere kinderopvang op meerdere 

plekken te openen.  

De positie van Doomijn in het Noorden is divers. Er zijn zeer krachtige locaties die hun waarde in de markt 

hebben bewezen. Er zijn ook zwakkere locaties onder andere als gevolg van de opstelling van lokale overheden 

en derden (onderwijs) en demografische ontwikkelingen. Per regio/gemeente kijken wij naar het meest passende 

portfolio. Belangrijk is dat elke keuze die wij maken uit ‘kracht’ gemaakt kan worden, zodat wij niet tot gedwongen 

keuzes behoeven te komen.  

 

Management en ondersteunende afdelingen van Travers ‘staan als een huis’. Dit betekent dat we vanuit die 

kracht verder kunnen bouwen aan onze droom. Travers is een vitale organisatie die alle kenmerken van het 

klimaat van een groeiende onderneming heeft; we zijn gericht op ontwikkeling, we hebben een heldere 

organisatie die wordt bestuurd op hoofdlijnen, de besluitvorming is vlot en interactief, de communicatie helder en 

doelgericht. Het risico: als arrogant worden beschouwd of (nog erger) het zelf uitstralen! 

 

Het is aan ons, de medewerkers van Travers, om dagelijks te blijven werken aan onszelf en daardoor dienstbaar 

te zijn aan de samenleving; zelfbewust maar niet zelfgenoegzaam! 

 

  

Zwolle, 17 mei 2016 

 

A.W. Bosch, Raad van bestuur Stichting Travers  



 
 
 
 
 

 

2. Governanceverslag 2015 

 

2.1  Algemeen 

In 2015 hebben er twee wisselingen in de Raad van Toezicht plaatsgevonden. Daarmee is 40% van de Raad 

vernieuwd. De Raad van Toezicht heeft in haar zelfevaluatie medio 2015 geconstateerd dat de werkwijze van de 

Raad goed is, doch op een aantal punten verder verbeterd kan worden. Met name reguliere opleiding en training 

verdienen meer aandacht. Zowel individueel als qua team heeft de Raad haar rollen als werkgever, 

toezichthouder en adviseur goed kunnen vervullen.  

 

De Raad van Toezicht opereert in een lastige constellatie. Toezichthouders en bestuurders in het publieke 

domein werken ‘onder een vergrootglas’, met name na enkele recente excessen die maatschappelijk tot veel 

commotie hebben geleid en die de wetgever ertoe hebben gebracht de regels aan te scherpen. 

In een raad van toezichtmodel zijn er geen eigenaren en geen commissarissen die de aandeelhouders 

vertegenwoordigen. De toezichthouders hebben daarmee geen gremium aan wie men zich moet/kan 

verantwoorden. Branchecodes, wetgeving, maar bovenal het eigen vermogen tot zelfkritiek, integriteit en 

transparantie, moeten ertoe leiden dat er geen dingen fout gaan. 

 

Om die complexe rol goed te kunnen vervullen zorgt de Raad er voor dat men zo breed als mogelijk inzicht 

verkrijgt in het functioneren van de onderneming, zonder op de zetel van de bestuurder te gaan zitten. Er zijn min 

of meer formele gesprekspartners (accountant, GGD, Ondernemingsraad, Cliëntenraad) die daarbij van dienst 

kunnen zijn, maar ook meer informele kanalen kunnen worden gebruikt, zoals bedrijfsbezoeken, gesprekken met 

directie of management, gesprekken met opdrachtgevers of soms zelfs met klanten. 

Al met al moeten toezichthouders en bestuurders samen zorgen voor een klimaat van transparantie en 

coöperatie, welke helpt om beide taken zo goed als mogelijk te kunnen vervullen om daarmee de 

maatschappelijke verantwoording voor het gebruik van publieke middelen in het sociale domein maximaal te 

kunnen uitoefenen. 

De Raad van Toezicht gebruikt, om die taak goed uit te kunnen voeren, niet alleen formele overlegmomenten. 

Meerdere informele contacten binnen en rondom de organisatie moeten zorgen voor een helder beeld bij de 

toezichthouders. 

 

2.2 Raad van Toezicht 

De samenstelling van de Raad was in 2015 als volgt: 

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

In 2014 herbenoemd voor een 2e termijn. Aftredend in mei 2018. 

• Mevrouw drs. I.J.C. Jacobs RO (1972), op voordracht OR, tevens voorzitter audit- en riskcommissie 

Afgetreden op 1 september 2015. 

• De heer mr. C. Karharman (1975) 

Afgetreden op 1 december 2015. 

• De heer P.T.G. Lafranca (1965), lid audit- en riskcommissie. 

Vanaf 1 september 2015 voorzitter audit- en riskcommissie. 

Aftredend in september 2016, niet herkiesbaar 

  



 
 
 
 
 

 

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

In 2014 herbenoemd voor een 2e termijn. Aftredend in juni 2018. 

• Mevrouw M. Drijver (1954), aangetreden op 1 december 2015. Herkiesbaar. 

• De heer E. ter Burg (1973), lid audit- en riskcommissie, tevens op voordracht van de Ondernemingsraad. 

 Aangetreden op 1 september 2015. Herkiesbaar. 

 

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

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

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

 

2.3 Toezicht en advies 

De Raad is in 2015 zes maal bij elkaar geweest. Tijdens drie bijeenkomsten is gesproken over de koers van de 

onderneming. Eén vergadering is geheel gewijd geweest aan een acquisitie. Inhoudelijke thema’s en rapportages 

over bedrijfsvoering en resultaten vormen tijdens alle vergaderingen de hoofdmoot.  

De volgende onderwerpen zijn in 2015 aan de orde geweest: 

 

Omgeving & markt: 

 Samenwerking met het openbaar onderwijs in Zwolle 

 Marktpositie Doomijn in Noord Nederland 

 Aanbesteding welzijnswerk elders 

 

Bedrijfsvoering: 

 Travers Academie 

 ICT beleidsplan en informatiebeveiligingsbeleid 

 Vermogensbeleid Travers 

 Integraal risicomanagement 

 Klokkenluidersregeling en integriteitscode 

 

Strategie & werkwijze: 

 Koers & ambitie 2018 

 Introductie in werkwijze Sociale Wijkteams in Zwolle 

 

Overig: 

 Benoeming directeur Doomijn 

 Werving nieuwe leden RvT 

 

De Raad van Toezicht heeft in haar mei-vergadering decharge verleend aan het bestuur.  

De Raad kent een tweetal commissies; de remuneratiecommissie en de audit- en riskcommissie.  

De remuneratiecommissie heeft in 2015 de beoordeling van de bestuurder voorbereid, voorgelegd aan de 

voltallige Raad van Toezicht en besproken met de bestuurder. 

  



 
 
 
 
 

 

De audit- en riskcommissie heeft in 2015 de volgende onderwerpen besproken: 

 Jaarrekening 2014 in aanwezigheid van de accountant 

 Vermogensbeleid 

 Beleid informatiebeveiliging 

 Integraal risicomanagement 

 Begroting 2016 

 

 

2.4 Werkgever en remuneratie 

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

Een tweetal (gesubsidieerde) stichtingen vallen onder de reikwijdte van de WNT, maar Travers vindt zelf dat zij 

als maatschappelijke onderneming verplicht is om maximale transparantie en openheid te betrachten over de 

besteding van publieke middelen, waaronder de salarissen van haar bestuurders.  

Om die reden wordt in de jaarrekeningen van alle gesubsidieerde stichtingen de bezoldiging van de 

topfunctionarissen vermeld. De toezichthouders van Travers hanteren overigens niet de norm van de WNT, 

namelijk 15% en 10% van het bestuurderssalaris voor respectievelijk de voorzitter en de leden, maar 6% en 

respectievelijk 4%. 

 

Travers definieert de volgende functies als topfunctionarissen: 

 Voorzitter Raad van Toezicht 

 Leden Raad van Toezicht 

 Voorzitter Raad van Bestuur 

 Directie 

 

In 2016 is er wederom een vacature in de Raad van Toezicht. Begin 2016 zal worden gestart met het werving- en 

selectietraject. 

 

 

Zwolle, 17 mei 2016 

 

Ir. J.J. Prooi 

Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Travers 

  



(na voorstel resultaatbestemming)

ACTIVA  31-12-2015  31-12-2014 

 €  € 

Vaste activa

1. Materiële vaste activa          2.050.206          1.840.609 

Vorderingen

2. Debiteuren               36.205               46.314 

3. Te ontvangen subsidies                         -               25.832 

4. Belastingen               61.933               51.201 

5. Vorderingen op gelieerde stichtingen             146.267             459.230 

6. Overige vorderingen en overlopende activa             130.900               70.081 

            375.305 652.657 

7. Liquide middelen          1.858.627          1.953.404 

Totaal activa          4.284.138          4.446.671 

ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER



PASSIVA  31-12-2015  31-12-2014 

 €  € 

8. Eigen vermogen          3.003.103          2.977.739 

9. Voorzieningen             396.048             622.066 

10. Crediteuren             217.519               55.908 

11. Belastingen               71.911               77.748 

12. Schulden ter zake van pensioenen                 9.937 7.949

13. Schulden aan gelieerde stichtingen 182.485             269.723 

14. Overige schulden en overlopende passiva             403.135             435.539 

            884.986             846.866 

Totaal passiva          4.284.138          4.446.671 

    

Kortlopende schulden en overlopende passiva



2015 2014

 €  € 

Baten

A. Subsidies                         -               24.525 

B. Overige opbrengsten             282.883             283.608 

Totaal baten             282.884             308.134 

Lasten

       

C. Personeelskosten          1.671.730          1.961.314 

D. Afschrijvingen 208.264 347.051 

E. Huisvestingskosten               78.053             322.263 

F. Organisatiekosten          1.136.637          1.014.906 

G. Interne doorbelastingen -2.820.133 -3.663.850 

Totaal lasten 274.550 -18.316 

Bedrijfsresultaat 8.333 326.450

H. Financiële baten en lasten 17.031 20.842 

Nettoresultaat 25.364 347.292

ENKELVOUDIG EXPLOITATIEOVERZICHT OVER 2015



ENKELVOUDIG KASSTROOMOVERZICHT OVER 2015

2015 2014

 €  € 

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 8.333 326.450

Aanpassingen voor afschrijvingen 226.534 389.082

Mutatie voorzieningen -226.018 -61.952

Mutaties in werkkapitaal

Mutatie vlottende activa                         -                         - 

Mutatie vorderingen 277.353 356.646

38.119 -169.248

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 324.322 840.978

Ontvangen rente 20.558 25.357

Betaalde rente -3.527 -4.515

Kasstroom uit operationele activiteiten 341.353 861.820

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa -446.952 -1.452.126

                        - 486.000

Desinvesteringen in materiële vaste activa 10.821 173

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -436.131 -965.953

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Investeringen in financiële vaste activa                         -                         - 

Desinvesteringen in financiële vaste activa                         -                         - 

Rente-inkomsten beleggingen                         -                         - 

Koersresultaat verkochte beleggingen                         -                         - 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten                         -                         - 

Mutatie geldmiddelen -94.777 -104.133

Liquide middelen

Stand begin boekjaar 1.953.404 2.057.538

Stand einde boekjaar 1.858.627 1.953.404

Mutatie geldmiddelen -94.777 -104.133

Mutatie vooruitbetalingen op  materiële vaste activa

Mutatie kortlopende schulden en overlopende passiva
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