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1.

Bestuursverslag

1.1

Algemeen

De overkoepelende doelstelling van de maatschappelijke onderneming Stichting Travers is: “de leefbaarheid van
de samenleving verbeteren”.
Het werk, de activiteiten en dus de resultaten van Travers:
1.

“Leveren een aantoonbare bijdrage aan een inclusieve samenleving en vergroten daarmee de
kansen(gelijkheid) voor inwoners/deelnemers.”

2.

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

3.

“Hebben een verbindende kracht in de maatschappelijke omgeving”.

4.

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

5.

“Zijn veilig/vertrouwd en houden rekening met gezondheid en milieu”.

6.

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

7.

“Dragen aantoonbaar bij aan het lerend vermogen van Travers”.

8.

“Komen aangetoond mede tot stand door/dankzij de invloed/inbreng van gebruikers/afnemers”.

9.

“Dragen aantoonbaar bij aan het realiseren van de ambities van Travers”.

10. “Ademen het DNA van Travers; de kernwaarden, de missie, de cultuur en het gedrag”.
Vanuit meerdere werkmaatschappijen voert Travers activiteiten uit op het gebied van kinderopvang, welzijnswerk
en jongerencultuur, onder de merknamen: Doomijn kinderopvang, Travers Welzijn (inclusief ZwolleDoet!) en
poppodium Hedon.
Beleid 2018
In 2018 liep de vorige strategische 4-jarige cyclus ten einde. Begin 2018 zijn we begonnen met een strategische
herpositionering. Vertrekpunt is:


De merken van Travers staan sterk in de markt.



We zitten in een economische hoogconjunctuur.



De bedrijfseconomische positie moet worden verstevigd.



Bedrijfsprocessen klantgerichter maken.

Daaruit vloeien een tweetal hoofddoelstellingen:
1.

Verstevigen van de huidige marktpositie.

2.

Zoveel als mogelijk ‘handen aan het bed’.

De operationele doelen voor het verslagjaar 2018 zijn de volgende:
Welzijn & Cultuur = Travers Welzijn, ZwolleDoet! en Stad & Cultuur (Hedon)
1.

Travers is en blijft een belangrijke partner voor de gemeente Zwolle; dit betekent voortdurende consolidatie
en verdieping van de relatie met bestuur, ambtelijk apparaat en ketenpartijen.

2.

Nieuwe initiatieven ontplooien, bijvoorbeeld op het terrein van de maatschappelijke participatie; het ontstaan
van DOCK24!



3.

Als dominante speler in de doelgroep jongeren tot 24 jaar, is talentontwikkeling een belangrijke innovatieve
pijler.

4.

Collectivisering; platforms als SamenZwolle verbeelden de samenwerking in het Sociale Domein.

In de afzonderlijke jaarverslagen van Travers Welzijn, ZwolleDoet! en Stad & Cultuur (Hedon) wordt uitgebreid
verslag gedaan van de behaalde resultaten.
Doomijn
1.

Na een periode van laagconjunctuur trok de markt voor de kinderopvang medio 2017 weer aan. Daarom was
2018 een jaar waarin Doomijn kon werken aan ‘het vet op de botten’. Doomijn heeft voor autonome groei
gekozen, waardoor het marktaandeel aantoonbaar is verstevigd. Doomijn heeft in 2018 geen
bedrijfsovernames gedaan. Wel is daarentegen de gastouderopvang overgedragen aan een
gespecialiseerde aanbieder.

2.

Travers werkt aan sociale samenhang en leefbaarheid. Lokale aanwezigheid en herkenbaarheid is daartoe
cruciaal. Doomijn heeft daarom veel aandacht besteed aan versteviging van stedelijke locaties.

3.

Al enige jaren ‘bemoeit’ de Rijksoverheid zich stevig met de kwaliteit van de kinderopvang. Maatregelen in
het kader van de IKK (Innovatie & Kwaliteit Kinderopvang) kondigden zich al lang aan. Hoewel Doomijn altijd
al veel aandacht heeft besteed aan de kwaliteit van haar dienstverlening, heeft 2018 in het teken gestaan
van de voorbereiding en implementatie van IKK maatregelen.

4.

Doomijn heeft in 2018 minder rendabele locaties afgestoten. Daarbij wordt voortdurend afgewogen welke
impact een sluiting voor de lokale samenleving heeft. De jaren van economische hoogconjunctuur moeten
worden gebruikt om de solvabiliteit te verhogen.

5.

Er zijn behoorlijke regionale verschillen. In de stad Zwolle was een grotere groei voorspeld dan is
gerealiseerd. Doomijn Noord is zowel qua omzet als resultaat boven de begroting uitgekomen. In Apeldoorn
duurt het langer de verloren gegane marktpositie terug te veroveren. De potentie is aanwezig. De integratie
van kinderopvang OOK binnen Doomijn is voltooid.

Een uitgebreidere beschrijving van de resultaten van Doomijn staat in de afzonderlijke jaarverslagen.
Overig
1.

Een neveneffect van economische hoogtijdagen is (zeker in het publieke domein) krapte op de arbeidsmarkt.
Daar waar in de recessie veel medewerkers noodgedwongen zijn vertrokken, komen deze niet zomaar weer
terug. Travers probeert op verschillende manieren een proactief arbeidsmarkt beleid te voeren, o.a. door
nauw aan te sluiten bij opleidingen (MBO en HBO).

2.

Travers wil als goede werkgever bekend staan. Daarbij hoort aandacht voor de vitaliteit van alle
medewerkers. In het gehele publieke domein wordt door werknemers de werkdruk als hoog ervaren en de
administratieve last als hinderlijk. Dit geldt ook voor Travers. Preventief beleid dat is gericht op het
voorkomen van ziekteverzuim, heeft voortdurend onze aandacht.

3.

Omdat Travers streeft naar zoveel als mogelijk ‘handen aan het bed’, moeten de bedrijfsprocessen zo
efficiënt als mogelijk zijn ingericht. Alles moet ten dienste staan van de klant. Met dit als vertrekpunt is
Travers in 2018 begonnen het IT-landschap te optimaliseren.

4.

Als gevolg van aangescherpte privacy-wetgeving (AVG) was Travers in 2018 gedwongen veel tijd en
aandacht te besteden aan dit onderwerp. Inmiddels heeft Travers haar zaken op dit terrein op orde.



1.2

Vooruitzichten 2019 e.v.

Voor het sociale domein in Nederland wordt 2019 een spannend jaar. Er is bijna geen gemeente in Nederland
waar er geen tekorten zijn op het sociale domein; meestal ontstaan vanuit de jeugdzorg. Alle gemeenten zoeken
daarom naar bezuinigingsmaatregelen. Zwolle niet uitgezonderd. Travers zal in de relatie met de gemeente het
belang van het sociaal werk als preventieve voorziening moeten blijven benadrukken.
Op het gebied van de jongerencultuur zet Travers stevig in op talent en talentontwikkeling. Om jongeren sterker
te maken is het van belang hun talenten vroeg te ontdekken en ze een plek te geven waar hun talenten kunnen
worden ontwikkeld.
De kinderopvang verkeert in 2019 nog in een periode van economische hoogconjunctuur. Voor veel ondernemers
is het spannend om te ontdekken hoe de maatregelen van de wet IKK doorwerken op de bedrijfsvoering. Ook de
gevolgen van het vreselijke ongeval in Oss zullen in 2019 duidelijk worden. Het gedrag van onderwijsorganisaties
is van toenemende invloed op de kinderopvang. Ziet het onderwijs de kinderopvang als een evenwaardige en
volwaardige complementaire voorziening of denkt men het zelf wel te kunnen uitvoeren?
Voor Doomijn geldt dat de marktposities in de regio’s moeten worden versterkt. Daarvoor zijn ondernemerschap
en goede bedrijfsvoering een voorwaarde. In 2019 zal extra gekeken worden naar mogelijke nieuwe locaties.
Tegelijkertijd zal een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering in 2019 de norm worden.
Travers-breed wordt er in 2019 verder ingezet op duurzaamheid in de breedste zin van het woord,
hiervoor wordt een (gefaseerde) duurzaamheidsagenda ontwikkeld.

Zwolle, 23 mei 2019
A.W. Bosch
Raad van bestuur Stichting Travers



2. Governanceverslag 2018
2.1

Algemeen

Toezicht houden: de Raad van Toezicht (RvT)
De drie rollen van de RvT
In dit onderdeel van het Jaarverslag van Travers legt de RvT verantwoording af over de wijze waarop zij in 2018
invulling heeft gegeven aan haar toezichthoudende rol.
De RvT houdt toezicht op het beleid en de uitvoering van Travers vanuit drie rollen:
1.

Meebeslissen over strategische zaken door goedkeuring of vaststelling van besluiten

2.

Adviseren van en bespreken van mogelijke dilemma’s met het Bestuur

3.

Werkgeversrol richting Bestuur.

Samenstelling en werkwijze RvT
De RvT van Travers heeft een profielschets opgesteld ten behoeve van de samenstelling van de RvT, waarin de
gewenste deskundigheid en ervaring van de toezichthouders individueel en als collectief is beschreven.
Bij de werving van een nieuw lid wordt dit profiel als leidraad gehanteerd.
Om tot een goede onderlinge taakverdeling en een optimale inzet van de afzonderlijke leden te komen werkt de
RvT ter voorbereiding op de agenda van de RvT als geheel met een drietal commissies, in de volgende
samenstelling:
1.

Remuneratiecommissie: Aukje van Kalsbeek (voorzitter, vanaf 01-04-2018) en Margriet Drijver

2.

Commissie Klant en Kwaliteit: Mirjam Koster (voorzitter), Margriet Drijver (van 01-01-2018 tot 01-04-2018) en
Aukje van Kalsbeek (vanaf 01-04-2018)

3.

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

De RvT hecht er veel waarde aan om, naast het reguliere contact met het Bestuur, ook bij andere geledingen in
de organisatie bekend te zijn en met hen in contact te staan.
De Commissie Klant en Kwaliteit onderhoudt het contact met de Centrale Cliëntenraad.
Edwin ter Burg en Margriet Drijver doen dit met de Ondernemingsraad.
Met de directie wordt regelmatig contact onderhouden door hen regelmatig uit te nodigen om deel te nemen aan
reguliere vergaderingen op het moment dat strategische onderwerpen geagendeerd zijn.
Met de Controller vindt het contact plaats tijdens vergaderingen van RvT en Commissie Audit en Risk op het
moment dat zaken als begroting, jaarverslag en jaarrekening aan de orde zijn.
Ook nemen leden van de RvT regelmatig deel aan interne en externe bijeenkomsten die door het Bestuur worden
georganiseerd. In 2018 waren dat onder andere de Nieuwjaarsbijeenkomst voor het personeel en een interne
strategiesessie.
De RvT evalueert jaarlijks haar eigen functioneren. Een maal per twee jaar doet zij dit onder begeleiding van een
extern deskundige. De zelfevaluatie vond plaats op 28 maart en werd voorbereid door de scheidende en
aantredende voorzitters. Uitgangspunten voor deze zelfevaluatie waren de conclusies en afspraken die zijn



voortgekomen uit de vorige zelfevaluatie die in januari 2017 heeft plaatsgevonden onder leiding van de heer Theo
Stubbé (Blauw B.V.).
Rooster van aftreden
Op grond van het reglement Raad van Toezicht is er een rooster van aftreden opgesteld, waarbij een lid van de
Raad van Toezicht zitting heeft voor een periode van vier jaar. Het rooster is zodanig opgesteld dat de continuïteit
in de samenstelling van de Raad van Toezicht gewaarborgd is. Een aftredend lid kan nog eenmaal voor een
periode van vier jaar worden herbenoemd.


Mevrouw M. Drijver, voorzitter (vanaf 01 april 2018)
Datum aftreden: 1 december 2019
Hernoembaar: Ja



De heer E. ter Burg
Datum aftreden: 1 september 2019
Hernoembaar: Ja



De heer W. Versteeg
Datum aftreden: 1 september 2020
Hernoembaar: Ja



Mevrouw M.H. Koster – Wentink
Datum aftreden: 17 mei 2021
Hernoembaar: Ja



Mevrouw A.G. van Kalsbeek
Datum aftreden: 1 april 2022
Hernoembaar: Ja



De heer J. Prooi
Datum aftreden: 1 april 2018
Hernoembaar: Nee

De RvT heeft in 2018 6 maal vergaderd.
De vergaderingen vinden in de regel plaats op het hoofdkantoor van Travers in Zwolle.
Voorafgaand aan de vergadering in juli is een bedrijfsbezoek gebracht aan een van de vestigingen van Doomijn
in Apeldoorn.
In de vergaderingen van de commissies en de RvT zijn de hieronder opgenomen onderwerpen besproken:
Strategie en werkwijze


Strategie Doomijn



Strategie Welzijn & Cultuur



Travers Ambitie 2022



Transitie Ondersteunende diensten – bevindingen Eshuis



Omgeving en Markt:


De ontwikkelingen in Apeldoorn (voormalig OOK)

Bedrijfsvoering:


Jaarrekening en jaarverslag 2017



Kwartaalrapportages



Begroting en Jaarplan 2019



Risicomanagement



Verkoop activiteiten van het gastouderbureau



Verkoop locatie pand Binnenveen 2a te Nijeveen



Benoeming accountant verslagjaar 2018 – tevens procedure en werving & selectie 2019 en verder



Vereenvoudiging juridische structuur

Overig:


Remuneratie bestuur en RvT



Opstellen Toezichtskader



Inrichting Topstructuur Travers



Input Commissies

In de mei - vergadering heeft de RvT na bespreking van de Jaarrekening en het Jaarverslag 2017 mede op basis
van de rapportage van de accountant decharge verleend aan de bestuurder.
Ontwikkelen Toetsingskader
De RvT heeft eind 2017, begin 2018 de behoefte uitgesproken om haar rol en positie meer in overeenstemming
te brengen met moderne opvattingen over toezichthouden in een maatschappelijke omgeving. Zij heeft zich
daarvoor laten inspireren door het inzicht dat de toezichthouder in een not-for-profit organisatie verantwoordelijk
is voor de “lange-termijn maatschappelijke waardecreatie” van de organisatie (Hartger Wassink).
Gedurende heel 2018 is in de opvolgende vergaderingen aandacht besteed aan het opbouwen van een hierbij
passend toetsingskader. Dit is gebeurd door eerst te bepalen wie de maatschappelijke doelgroepen voor Travers
zijn. In de tweede stap zijn bij deze groepen kenmerkende waarden benoemd. Als laatste zijn tien (voorlopige)
toetsingscriteria geformuleerd die voortkomen uit deze waarden. De RvT beoordeelt aan haar voorgelegde
strategische documenten in de komende periode aan deze criteria en heeft de bedoeling om werkendeweg tot
definitieve criteria te komen. Daarmee heeft zij een instrument in handen om weloverwogen afwegingen te
kunnen maken, dilemma’s explicieter te bespreken en voorgenomen besluiten van het Bestuur te toetsen.
De tien voorlopige toetsingscriteria luiden als volgt:
‘Strategieën, beleidsinitiatieven en activiteiten die Travers onderneemt’:
1.

Leveren een aantoonbare bijdrage aan een inclusieve samenleving en vergroten daarmee de
kansen(gelijkheid) voor inwoners/deelnemers;

2.

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

3.

Hebben en verbindende kracht in de maatschappelijke omgeving;

4.

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



5.

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

6.

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

7.

Dragen aantoonbaar bij aan het lerend vermogen van Travers;

8.

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

9.

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

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

Zwolle, 23 mei 2019

M. Drijver
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Travers



Jaarrekening



ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER
(na voorstel resultaatbestemming)

ACTIVA

31-12-2018

31-12-2017

€

€

1.538.216

1.784.929

32.380

Vaste activa
1.

Materiële vaste activa
Vorderingen

2.

Debiteuren

32.380

3.

Belastingen

64.166

54.951

4.

Vorderingen op gelieerde entiteiten

504.318

304.431

5.

Overige vorderingen en overlopende activa

102.058

105.457

702.922

497.219

Liquide middelen

1.913.406

2.003.866

Totaal activa

4.154.544

4.286.014

6.



PASSIVA

31-12-2018

31-12-2017

€

€

3.046.189

3.022.850

476.718

469.940

Crediteuren

67.922

131.004

10. Belastingen

135.529

128.383

7.

Eigen vermogen

8.

Voorzieningen

Kortlopende schulden en overlopende passiva
9.

11. Schulden ter zake van pensioenen

3.541

3.629

12. Schulden aan gelieerde entiteiten

138.314

135.538

13. Overige schulden en overlopende passiva

286.331

394.670

631.637

793.224

4.154.544

4.286.014

Totaal passiva



ENKELVOUDIG EXPLOITATIEOVERZICHT

2018

2017

€

€

Baten
A.

Subsidies

-

-

B.

Overige opbrengsten

208.938

198.503

Totaal baten

208.938

198.504

2.753.572

2.369.795

91.103

192.244

-102.513

870

Lasten
C.

Personeelskosten

D.

Afschrijvingen

E.

Huisvestingskosten

F.

Organisatiekosten

G.

Interne doorbelastingen

956.720

1.027.086

-3.516.701

-3.403.682

182.181

186.313

Bedrijfsresultaat

26.757

12.191

Financiële baten en lasten

-3.418

-2.365

Nettoresultaat

23.339

9.826

Totaal lasten

H.



ENKELVOUDIG KASSTROOMOVERZICHT

2018

2017

€

€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor afschrijvingen
Mutatie voorzieningen

26.757

12.191

223.855

217.372

6.778

-131.296

Mutaties in werkkapitaal
Mutatie vlottende activa

-

-

Mutatie vorderingen

-205.703

-27.286

Mutatie kortlopende schulden en overlopende passiva

-161.587

127.703

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

-109.900

198.684

Ontvangen rente

1.990

3.520

-5.408

-5.885

-113.318

196.319

-112.952

-38.145

135.811

-

22.859

-38.145

Investeringen in financiële vaste activa

-

-

Desinvesteringen in financiële vaste activa

-

-

Rente-inkomsten beleggingen

-

-

Koersresultaat verkochte beleggingen

-

-

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-

-

-90.460

158.173

Stand begin boekjaar

2.003.866

1.845.693

Stand einde boekjaar

1.913.406

2.003.866

Mutatie geldmiddelen

-90.460

158.173

Betaalde rente
Kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa
Desinvesteringen in materiële vaste activa
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutatie geldmiddelen
Liquide middelen



