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1.

Bestuursverslag Travers Welzijn 2019

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 2019

De belangrijkste resultaten en ontwikkelingen in 2019 zijn in dit hoofdstuk
samengevat. De uitgebreide inhoudelijke rapportage is opgenomen onder
deel twee van het jaarverslag.

1.2.1

Inhoudelijke ontwikkelingen

Het jaar 2019 was een inhoudelijk interessant en uitdagend jaar. Waar
voorgaande jaren de nadruk lag op enkele nieuwe programma’s, in 2019 lag er een duidelijke focus op de kern
van ons welzijnswerk.
De kracht en de noodzaak van het (buurt-)opbouwwerk en het jongerenwerk werd stevig erkend en herkend. De
inzet in het voorliggende veld is nodig om de transformatieopgave binnen het sociaal domein een vervolg te
geven.

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 2019 het bereik en de impact
van ons werk is vergroot. Enkele belangrijke ontwikkelingen zijn als volgt:

•

Krachtig welzijnswerk

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. We zien dat onze welzijnswerkers
meer geconfronteerd worden met individuele problematiek.
Inwoners met psychische kwetsbaarheid worden meer zichtbaar in het voorliggende veld en komen zo in
contact met de medewerkers. Dit vergt een hogere tijdsinvestering waardoor het lastig is om ook de meer
collectieve en preventieve werkzaamheden op te pakken. Met name bij het jongerenwerk is het
doorverwijzen naar zorgverleners niet de eerste actie.
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•

Veiligheid

Het aantal ernstige geweldsincidenten lag in de tweede helft van vorig jaar hoger dan gemiddeld. Het
opbouwwerk ondersteunt politie en gemeente om de incidenten te bespreken in de wijken en buurten. Deze
problematiek vraagt veel van de opbouwwerkers. Helaas zien we ook dat er een grotere groep jongeren
beïnvloedbaar lijkt om ook voor het ‘snelle geld’ te kiezen. Beide signalen vragen om een brede integrale
aanpak met ketenpartners waarin naast een stevige aanpak, ook een preventieaanpak benodigd is. Het
bieden van voldoende perspectief kan voorkomen dat inwoners foute keuzes maken.
•

Voorliggend veld

Om de zorg betaalbaar te houden is er een noodzaak om meer inwoners te activeren of te begeleiden in het
brede voorveld. We zien mooie voorbeelden bij de kerken, de (sport)verenigingen en het welzijnswerk. In
2019 is veel nagedacht over de kansen en de beperkingen van het voorliggende veld. Travers signaleert
mogelijkheden voor deze transformatiegedachten. Wel vestigen we de aandacht op de noodzaak van de
beschikbaarheid van lichte begeleiding en ervaringsdeskundigheid. Dit is ook de inbreng die we neerleggen
in het gemeentelijke debat over de hervorming van het sociaal domein. Deze inbreng bespreken we ook
met onze partners in de stad. Denk hierbij aan WijZ, politie, woningcorporaties, Sportservice Zwolle,
Stadkamer, kerken, vrijwilligersorganisaties, sportverenigingen, wijkverenigingen etc. Er is een duidelijke
richting dat er meer wordt samengewerkt. Partijen wensen ook dubbelingen zoveel mogelijk te voorkomen.
•

Hervormingsagenda

Travers Welzijn en ZwolleDoet! zijn op verzoek van de
gemeente Zwolle betrokken bij enkele grote
programma’s gelinkt aan de hervormingsagenda Sociaal
Domein. Enkele voorbeelden zijn: Dagbesteding,
Maatschappelijke Participatie, Ernstige Psychische
aandoeningen (EPA), Nieuwe Zwollenaren en
Collectivisering. In al deze programma’s zien we dat het
voorliggend veld - de kracht van de buurt en wijk en het
welzijnswerk - een belangrijk instrument is voor meer participatie, minder zorgkosten en een meer tevreden
inwoner. DOCK24, Impacter, Goede dagen en Perspectief, SamenZwolle zijn mooie methoden die passen
in de transformatieagenda. De resultaten van de programma’s zijn goed en geven een mooie basis om
meer opgaven aan de methoden te koppelen. Inwoners vinden een plek om te participeren op veel
verschillende plekken. Circa 100 plekken in het voorveld zijn hiervoor gebruikt.
We zijn gestart om de resultaten ook in meetbare effecten te vertalen. Een eerste scan levert de conclusie
op dat de directe baten hoger zijn dan de investeringen door de gemeente. Indirecte resultaten nog niet
meegerekend.

•

Dijkverzwaring en duurzaamheid

Met het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) werken we samen in de communicatie en
participatie voor de dijkversterking in Zwolle. Vanuit het brugwachtershuisje in Holtenbroek doen we niet
alleen bewonersparticipatie, maar ondersteunen we ook burgerinitiatieven op het gebied van duurzaamheid.
Een mooie verrijking van ons welzijnswerk.

03

•

Participatie, DOCK24 en SamenZwolle

DOCK24, een startpunt voor een route naar perspectief, ontwikkelt zicht verder. De samenwerkingen
worden steeds breder. Met het UWV en diverse (speciaal) onderwijsinstellingen zijn contracten
aangegaan. Ook is het team betrokken bij de intake en begeleidingsfunctie van het Programma ‘Goede
dagen en Perspectief’. De resultaten van DOCK24 en SamenZwolle zijn sterk. We zien een lagere
instroom in de maatwerkvoorzieningen. Ook de inwoners zetten duidelijk stappen op de participatieladder.
•

Vroegtijdige voorschoolse educatie en achterstandsbeleid

De peuteropvangactiviteiten zijn per 1 januari 2019 overgedragen aan Stichting Travers Kinderopvang
(Doomijn) aangezien binnen de gemeente Zwolle de peuteropvang wordt geharmoniseerd. Vanuit Travers
Welzijn wordt al voor een lange periode gewerkt aan VVE en achterstandsactiviteiten voor kinderen en
hun ouders. In 2019 zijn we ter uitbreiding van ons reguliere aanbod een VVE platform gestart waar lichte
ontwikkelingsvragen – thuis en op de locatie - van kinderen tussen 2 en 12 jaar worden opgepakt door
vrijwilligers en studenten. Al langere tijd geven kinderopvanglocaties, basisscholen en het Sociaal Wijkteam
aan dat extra ondersteuning van kinderen met een achterstand noodzakelijk is. Hiernaast doet een VVEspecialist onderzoek naar de stand van zaken in de VVE-peuterspeelzalen en helpt vervolgens bij het
oppakken van problematiek betreffende o.a. de groepsaanpak.

1.2.2

Omzet en subsidie

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

in duizend euro

Subsidies en fondsen

Werkelijk

Pro forma
excl. psz

Werkelijk

2019

2018

2018

5.703

5.304

6.826

465

384

1.183

55

56

56

6.223

5.744

8.065

Opbrengsten activiteiten
Bruto-resultaat horeca

Totaal

Per 1 januari 2019 zijn de activiteiten van de peuteropvang overgedragen naar Stichting Travers Kinderopvang
in overleg met de gemeente Zwolle.
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Subsidies
De subsidies binnen de gemeente Zwolle zijn in 2019 met 2,9% geïndexeerd ten opzichte van het voorgaande
jaar.

Opbrengsten activiteiten
In 2019 is het project Stadsdijken in opdracht van het waterschap Drents Overijssel opgestart, de opbrengsten
hieruit bedragen EUR 55.000. 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.

1.2.3

Resultaat en financiële positie

In onderstaande tabel zijn de financiële gegevens opgenomen:
Stichting Travers Welzijn
in duizend euro

Werkelijk

Werkelijk

2019

2018

Baten *

6.223

8.065

Lasten *

6.185

8.046

37

20

0

1

37

21

65%

68%

1%

0%

1.982

1.945

Algemene reserve

305

190

Niet bestemde reserve uit gemeentelijke subsidies

119

78

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

2,2%

1,1%

Kasstroom

- 707

361

2,1

1,9

Solvabiliteitsratio EV/TV

47%

39%

Solvabiliteitsratio EV/Baten

32%

24%

Saldo baten en lasten
Financiële baten en lasten
Exploitatiesaldo
Ratio's
Personele last versus baten
Exploitatierendement
Eigen vermogen

Liquiditeitsratio

* daling hangt samen met overheveling van Peuterspeelzaalactiviteiten naar Stichting Travers Kinderopvang
Het exploitatieresultaat van Stichting Travers Welzijn bedraagt EUR 37.000 in 2019. Dit is opgebouwd uit een
negatief resultaat van EUR 21.000 (2018: EUR 132.000 negatief) op de reguliere welzijnsactiviteiten en
EUR 58.000 op de overige activiteiten binnen de stichting.
De kasstroom van de stichting is in 2019 EUR 707.000 negatief; deze is met name ontstaan door een afname
van zowel de kortlopende als langlopende schuldposities.
Er wordt binnen de stichting geen gebruik gemaakt van financiële instrumenten (derivaten).
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Het eigen vermogen per balansdatum bedraagt afgerond EUR 2,0 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 door de reguliere
subsidies, bedraagt EUR 119.000. Dit is 2% van de subsidies en ligt daarmee niet boven de grens die genoemd
is in de algemene subsidieverordening.

1.3

Personeel

Tabel kengetallen personeel (peildatum 31 december 2019)
Travers Welzijn
2019
aantal personen

2018
85

83

aantal fte's uit vaste dienstverbanden

73,7

73,5

aantal fte's incl. flex-fte

73,5

73,3

% vaste dienstverbanden

70%

72%

gemiddelde duur dienstverband

8,7

9,9

gemiddelde leeftijd

41

42

% instromers

22%

33%

% uitstromers

20%

18%

parttime% incl. indicatie flex-fte

87%

90%

De formatie is in 2019 stabiel gebleven; instroom en uitstroom zijn in balans.
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 ervoor 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. Ook is Travers Welzijn
betrokken bij diverse ontwikkelingen in het sociaal domein om de transformatie verder vorm te geven.

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.
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Veiligheid in de wijken is een belangrijk aandachtspunt. Ook de problematiek van een grote groep jongeren
vraagt een grotere integrale aanpak. Hierover zijn we met de ketensamenwerkers in gesprek. In deze gesprekken
blijven we ook wijzen op de noodzaak voor meer preventieve maatregelen.

1.5

Vooruitzichten

In maart 2020 zijn de gevolgen van de corona-uitbraak in alle hevigheid duidelijk geworden. Ondanks de
opgelegde maatregelen van de overheid, waarbij de gezondheid van een ieder voorop staat, lopen de activiteiten
binnen Stichting Travers Welzijn vrijwel volledig door. Weliswaar worden de zorgactiviteiten veelal “op afstand”
uitgevoerd, maar de aandacht voor en de vraag van kwetsbare burgers is in deze periode zeker niet minder.

Travers Welzijn is met de gemeente Zwolle in gesprek om de subsidies voor deze activiteiten minimaal te
continueren, hierdoor is er naar verwachting sprake van een zeer beperkte omzetderving. Het eigen vermogen is
voldoende om de verwachte omzetderving op te kunnen vangen, dit geldt eveneens voor de beschikbare
liquiditeiten.

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, daar zijn nog wel grote kansrijke stappen in te
zetten.
Ook in 2020 en verder 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, 19 mei 2020

A.W. Bosch, Raad van Bestuur
A. Riemersma, Directeur Welzijn & Cultuur
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2.

Inhoudelijk verslag Travers Welzijn 2019

Kwantitatieve resultaten

2019

2015

2016

2017

2018

105.200

115.240

115.425

110.326

24

26

25

110.930

120.508

121.039

Wijkcentra en wijkboerderijen
Totaal aantal bezoeken van de wijkcentra
Vrijwilligers
Totaal aantal bezoekers van drie wijkboerderijen

85.758

115.663

113.000

Vrijwilligers
548
439
352
Jongerenwerk (incl. jongerencentra, ambulant jongerenwerk, Make It!, Fakkelteit, huiswerkklas, Deltion Jongeren Team (DJT),
buurtsportcoach/jongeren, Impacter)
Bereik jongerenwerk
Vrijwilligers

4.446

5.494

5.052

5.350

413

456

499

485

386

1.210

1.952

1.385

Bereik ouders/volwassenen
Bereik kinderen
Individuele interventies/trajecten
Kinderwerk (inclusief School’s Cool, buurtsportcoach/kinderen, LEFF)
Bereikte kinderen <12
Vrijwilligers

6.551

772

1461

1.146

1.539

2287

2.223

1.608

2.706

2.357

4.694

4.228

203

231

205

255

183

jongeren 12-21

195

581

Bereik ouders/volwassenen
1.000
Buurt- en opbouwwerk (incl. bezoekvrouwen, taalprojecten, buurtsportcoach/volwassenen)

1.646

1.302

Bereikte bewoners

4.718

4.580

4.933

6.497

9.450

Vrijwilligers
Buurtbemiddeling

508

636

1.166

691

665

Bereikte buren

116

130

103

127

147

Vrijwillige buurtbemiddelaars
Kinderopvang Plus

30

34

28

25

29

Aantal trajecten
VVE Taal en Gezin, Specialist en Platform

47

56

63

68

65

258

267

251

347

394

5

6

8

10

13

2.000

2.200

2.000

195

-

10

4

8

3

-

Bereikte gezinnen
Vrijwilligers
DOCK24
Doe het zelf garage
bezoekers
vrijwilligers
DOCK24 waaronder de Doe-het-zelfgarage en
fietsenwerkplaats
gebruikers

219

vrijwilligers
Totaal aantal vrijwilligers

1.159
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1.604

2.478

731

19

16

1.953

1.653

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.

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.

Jongerenwerk
Prestatie
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 2019 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.

Noord
In Noord zijn er veel contacten met de verschillende jongeren(groepen) via het ambulant jongerenwerk,
straathoekwerk en buurtcoach. Tijdens deze contacten wordt de basis gelegd voor persoonlijke ondersteuning
en/of het bespreekbaar maken van zaken waarop de jongere vastloopt of juist kansen ziet. Dat kan school zijn of
vrije tijd, groepsdruk, problemen thuis, relaties, stage, werk, etc. We proberen jongeren zelf te laten ontdekken
wat voor hen werkt, maar geven ook advies en ondersteuning. Daarbij zoeken we binnen de eigen omgeving
ouder, buurt, netwerk van de jongere naar aanwezige inspiratie- en/of ondersteuningsbronnen. Soms brengen we
jongeren in contact met organisaties of clubs die hen verder kunnen helpen. Regelmatig geven we ook zelf
uitvoering aan een ondersteuningstraject. Zinvolle vrijetijdsbesteding, ontwikkelen van talent en perspectief
(sociaal maatschappelijk) staat hierbij voorop. Op de vrijdagmiddag en zaterdagavond organiseren we samen met
jongeren (60-80 jongeren tussen 16 en 25 jaar) een inloop in het wijkcentrum. Met name allochtone jongeren die
zich in de stad niet welkom of passend voelen, ontmoeten elkaar hier. Dat gebeurt in eigen beheer door jongeren.
Speciale aandacht hebben we voor jongeren die behoren tot de Aureus groep, overlastgevende groepen of
groepen jongeren die het lastig vinden om maatschappelijk aan te sluiten. Het probleem van zich niet verbonden
voelen, onvoldoende toekomstperspectief zien maakt dat jongeren soms keuzes maken die hen lang kunnen
achtervolgen. Deze keuzes worden niet door het verstand, maar door gevoel, gebrek aan perspectief,
ondersteuning vanuit thuis en groepsdruk gemaakt. De keuze is dan, snel veel geld verdienen of voor een plek
strijden in een samenleving die jou - voor je gevoel - liever niet wil of niet ziet staan. Voor onze werkers telt
daarbij dat van het werkelijk delen en integraal oppakken van vroegsignalen tussen beroepenvelden nauwelijks
meer sprake is. Hier valt in Zwolle nog een wereld te winnen. Door te investeren in deze groepen, present te zijn,
levert dit positieve resultaten op bijvoorbeeld jongeren die weer naar school gaan of een stage krijgen.
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Zich weer gezien en gewaardeerd voelen. Vanuit de presentie en groepsaanpak zijn de afgelopen jaar een aantal
van deze jongeren toegeleid naar een betaalde baan (regulier of een werkervaringsplek in combinatie met een
opleiding). Het effect is dat ze model staan voor anderen in de wijk, dat ze zichzelf in de maatschappij plaatsen
en een boost krijgen in hun zelfvertrouwen en een sociaal-maatschappelijke positie innemen.

West
Corebusiness van het ambulant jongerenwerk in West is de inzet op (problematische) jeugd- en jongerengroepen
die zich in de openbare ruimte begeven. De focus gaat hierbij naar passieve groepen die een toekomstig risico
vormen in de leefbaarheid- en veiligheidsbeleving in de omgeving. Het ambulant jongerenwerk gaat proactief en
preventief in gesprek met deze groepen. Door in combinatie met het opbouwwerk ook de omgeving te betrekken
zetten we in op verbinding en wederzijds begrip en werken we depolariserend.
Ook worden jongeren ondersteund in hun wensen om geschikte ontmoetings- en activiteitenplekken te realiseren,
zoals een JOP in het Twistvlietpark, uitbreiding skatebaan aan de Eerderlaan, opknappen van JOP Stinspark en
een mini dojo1 in Level Z. Daarnaast participeert het ambulant jongerenwerk West in de aanpak op de
overlastgevende scooterjongeren, Aureusgroep, de inzet op PEC Zwolle ter voorkoming van voetbalvandalisme
en inzet in de binnenstad.

Mooie effecten zijn bereikt, voorbeelden zijn er met vier structureel overlastgevende en soms criminele jongeren.
Deze zijn na intensieve interventies van het ambulant jongerenwerk weer thuis en/of geplaatst in een werkschooltraject. De scooterjongeren hebben zich georganiseerd (Bikelife038), gedragsregels afgesproken en
hebben een onderkomen georganiseerd. Overlast is nagenoeg verdwenen. En de skatebaan aan de Eerderlaan
wordt intensief gebruikt.

Uitbreiding skatebaan
https://www.destentor.nl/zwolle/hier-kunnen-we-mooi-oefenen-voor-het-echte-werk~a5079702/?referrer=https://www.google.nl/

Bikelife038
https://www.destentor.nl/zwolle/hanzerenners-en-hangjongeren-vinden-elkaar-op-de-wielerbaan-in-zwolle-br-br~a4c1c76b/

Jongeren vertellen ervaringen aan de gemeenteraad
https://www.destentor.nl/zwolle/jongeren-vertellen-over-de-krassen-in-hun-leven-aan-raadsleden-in-zwolle~a970b3b1/

Overleg met jongeren en de buurt over JOP Westenholte en de actie van Bikelife038
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Dojo
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Midden
Midden kent met het Wezenlandenpark, de binnenstad en de daar omheen gelegen parken, eigen vraagstukken
met betrekking tot jongeren. Niet altijd vanuit overlast, maar dat is wel vaak - terecht of onterecht - de beleving
van de omgeving. Overlast legt een behoorlijke claim op het jongerenwerk in stadsdeel midden. Een groot deel
van de jongeren komt hierbij uit andere stadsdelen, de aantrekkingskracht van het centrum is voor hen groot. Er
zijn korte lijnen en goede afspraken bij een deel van de hotspots, zowel met de jongeren, met de omwonenden
als met ambulant jongerenwerkers uit andere stadsdelen. Daarnaast is het ambulant jongerenwerk actief in de
Kamperpoort en de Pierik met veel inzet op individuele jongeren. Deze aanpak is vooral gericht op: preventie en
vergroten toekomstperspectief, voorkomen schooluitval en ondersteuning schoolcarrière en aanpakken overlast
vernielingen en pesterijen in de buurt. Een van de uitgangspunten is de inzet op positieve normen en waarden en
respect voor mensen met een andere achtergrond dan jij.

Oost
Het ambulant jongerenwerk in Oost richt zich op:
▪

Kwetsbare jongeren;

▪

Armoede onder jongeren;

▪

Samenwerking met scholen;

▪

Weerbaarheid, bewegen en gezondheid;

▪

Kansen en talenten van jongeren.

Dit wordt vormgegeven middels de volgende activiteiten: Jeugdhonk Indische Buurt, meidenwerk, straatwerk,
activiteiten voor groep 8, Make It!, huiswerkklas en koppelwerk.
Er is veel aandacht voor de individuele ontwikkeling van jongeren in Oost. Veel jongeren hebben te maken met
belemmerende factoren zoals armoede, verwaarlozing, mantelzorg, GGZ/LVB van ouders.
De jongerenwerkers begeven zich zoveel mogelijk in de nabije omgeving (thuis en op straat) van jongeren en
zetten in op duurzame contacten en het aansluiten bij de belevingswereld van jongeren en de (gezins)netwerken
waar zij zich in bevinden. De jongeren hebben het afgelopen jaar diverse vaardigheden opgedaan; samenwerken,
positief communiceren, grenzen aangeven en een gezonde werkhouding aannemen. Allerlei vaardigheden waar
zij in hun directe omgeving niet zo snel mee te maken hebben.
Het koppelwerk met de jeugdagent is het afgelopen jaar niet uitgevoerd. De samenwerking vindt nu voornamelijk
plaats met een van de wijkagenten. Signalen worden doorgezet en waar nodig worden ze gezamenlijk opgepakt.
Gezamenlijk zijn er drie interventies opgepakt en vanuit doorverwijzing hebben er twee bezoeken
plaatsgevonden.
Het meidenwerk krijgt verder vorm. Eenzaamheid onder jongeren valt steeds meer op. Sommigen geven aan een
vader- of moederfiguur te missen waar ze terecht kunnen voor advies. Verder hebben we te maken met jongeren
die in armoede zijn opgegroeid en/of ouders LVB zijn. Zij hebben hierdoor minder ondersteuning vanuit hun
ouders gekregen en komen (te) vroeg op eigen benen te staan.

Zuid
Het ambulant jongerenwerk is op straat actief in de middagen en avonduren. De focus ligt in de middaguren
vooral op doelgroep 10 t/m 14 jaar waarbij er een koppeling wordt gemaakt met het jeugdwerk. Met name
speeltuinen en schoolpleinen zijn belangrijke vindplaatsen. Contact maken met de doelgroep jeugd gaat over het
algemeen sneller dan met de doelgroep jongeren. Jeugd stelt zich eerder open voor mogelijkheden en initiatieven
en is minder wantrouwig dan jongeren van 13 tot 23 jaar. Dit heeft als voordeel dat er snel een netwerk ontstaat
en dat de doelgroep jeugd op deze manier ook de weg heeft weten te vinden naar het jongerencentrum voor
verschillende activiteiten en inloopmomenten voor jeugd.
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Dit alles zien wij als een preventieve vorm van jongerenwerk: door al op jonge leeftijd een vertrouwensband op te
bouwen vergroten we de kans op waardevolle interventies op latere leeftijd.
Er zijn een aantal plekken in de wijk waar veel kinderen en jeugdigen spelen in de middaguren en waar weinig tot
geen toezicht is van volwassenen. Het ambulant jongerenwerk is betrokken bij een aantal gezinnen die rondom
deze locaties te maken hebben met pestgedrag, waarbij de relatie tussen de volwassenen ook onder spanning is
komen te staan. Door met deze gezinnen goed contact te houden en de kinderen uit beide gezinnen op een
positieve manier te benaderen probeert het ambulant jongerenwerk samen met de jeugdwerker voor verbinding te
zorgen. Samen aanwezig met de bakfiets en sport-spelactiviteiten aanbieden, is een effectief middel om in beeld
te krijgen hoe er met elkaar wordt omgegaan en waar kansen liggen.
In de avonduren ligt de focus vooral op jongeren in de leeftijd 13 tot 23 jaar. Vindplaatsen zijn het winkelcentrum,
schoolpleinen en andere ontmoetingsplekken in parken en speeltuinen. Wat opvalt in het contact met de jongeren
op straat is dat het winnen en behouden van vertrouwen essentieel is. Dit vraagt een geduldige en zorgvuldige
aanpak. Door het contact in eerste instantie kort en laagdrempelig te houden en in te steken op regelmatige
herhaling van dit contact groeit er sneller een vertrouwensband. Jongeren willen graag weten wat het werk van de
ambulant jongerenwerker inhoudt en hebben tijd nodig om te ervaren dat er geen verborgen agenda speelt. Dit is
de belangrijkste reden om te kiezen voor samenwerking met de politie ‘achter de schermen’ en niet op straat
vanuit koppelwerk. De samenwerking met de politie is goed en beide partijen zien de toegevoegde waarde van
het apart van elkaar optrekken.
Er is in de eerste helft van 2019 relatief weinig overlast door jeugd geweest in Zwolle-Zuid. Er waren wel
meldingen van overlast maar deze overlast bleek steeds van korte duur. Dit heeft te maken met het feit dat
jongeren in Zwolle-Zuid elkaar niet in vaste samenstellingen op vaste plekken ontmoeten. Zowel de samenstelling
van de groepen als de locatie waar ze elkaar ontmoeten verschilt sterk. In de tweede helft van 2019 waren er
meer jongeren op straat en nam het aantal overlast meldingen ook licht toe. Het ambulant jongerenwerk heeft
samen met de gemeente en de politie inschattingen gemaakt van de situaties en in een paar gevallen
huisbezoeken gedaan bij melders of op andere wijze contact gelegd, bijvoorbeeld met basisscholen die overlast
op hun schoolpleinen ervaren. De overlast in het winkelcentrum is afgenomen.
De ambulant jongerenwerker ondersteunt een aantal jongeren individueel bij het zoeken naar werk, school of
sociale contacten door samen stappen te zetten en mogelijkheden te verkennen. In sommige gevallen leidt dit tot
contact met ouders tijdens een huisbezoek of contact met scholen, werkgevers, uitzendbureaus of mogelijke
plekken voor dagbesteding. Doel van het individuele contact is altijd het zetten van concrete stappen of het toe
leiden naar een andere daginvulling. Meerdere jongeren zijn via het ambulante jongerenwerk terecht gekomen bij
initiatieven van collega’s of partners.

Organisatie Halloween met jongeren 2019

Er vindt regelmatig overleg plaats met verschillende partners
zoals de politie, het wijkteam van de gemeente, sociaal
wijkteam, sportverenigingen, winkeliersvereniging en de
wijkverenging Zwolle-Zuid. Tijdens deze overleggen staan
veiligheid, het delen van signalen en kansen en het
vormgeven van samenwerking centraal. Dit heeft tot gevolg
dat de lijntjes kort zijn en dat de verschillende partners het
ambulante jongerenwerker snel en makkelijk weten vinden.
Er is duidelijkheid over de rol die het ambulante jongerenwerk
vervult.
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Ook is er een mooie samenwerking ontstaan tussen het
ambulant jongerenwerk en de winkeliersvereniging in de
vorm van sponsoring in ruil voor het gebruik maken van de
faciliteiten in jongerencentrum ReZet. Dit versterkt het
zaalvoetbalproject van het jongerenwerk en het vergroot het
contact tussen de winkeliers en onze doelgroep.
Vaste projecten in 2019 zijn: Zaalvoetbal, Ik Ben Van Mij,
INterACTION2, Taalcafé.

Deelname Ekiden Zwolle 2019/ambulant jongerenwerk
Zuid

Bereik ambulant jongerenwerk januari-juni 2019
Noord
West

Midden

Oost

Zuid

Bereik 2019 t/m juni
975
<12 = 150, 12-21 = 825
915
<12 = 60, 12-21 = 855
Inzet op 8 groepen
Volwassenen: 760
378
<12 = 43, 12-21 = 335
Volwassenen 80
270
Volwassenen 125
<12 = 75
Jongeren: 485
(waarvan 220 unieke jongeren)
Tieners/kinderen: 368
(waarvan 302 unieke jeugd)
Volwassenen: 200

Vrijwilligers
38
52

15

12

30 vrijwilligers en
3 stagiaires
(en 4 groepen)

Huiswerkklas
Aantal activiteiten:

Huiswerkavonden:
Ouderavond:
Schoolbezoeken groep 8:

49 bijeenkomsten (totaal 2018/2019)
1 keer
3 keer

Aantal deelnemers

Jongeren: 64 jongeren (schooljaar 2018/2019)
Jongeren: 68 jongeren (schooljaar 2019/2020)

Aantal deelnemers
per wijk 2018/2019

2018/2019
2019/2020
Holtenbroek
24
18
Aalanden
11
17
Diezerpoort
10
16
Stadshagen
9
7
Zwolle Zuid
3
2
Assendorp
3
5
Wipstrik
2
1
Binnenstad
1
1
Westenholte
1
1
Er zijn jongeren met diverse etnische achtergronden die deelnemen aan de huiswerkklas.
Jongeren met een gemengde en Turkse achtergrond zijn ruim vertegenwoordigd.
Daarnaast zijn er ook veel Irakese, Afghaanse en Eritrese jongeren.

2

Binnen INterACTION zetten jongeren zich in om vragen van organisaties voor te leggen aan jongeren in Zwolle. Vervolgens
worden de antwoorden teruggekoppeld zodat organisaties, die zich op jongeren richting, meer inzicht krijgen in de leefwereld
van hun doelgroep. Tegelijkertijd krijgen jongeren hierdoor meer inspraak en kunnen zij op een positieve manier invloed
uitoefenen.
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Jeugdwerk (4-14 jaar)
inclusief Pedagogisch buurtklimaat
Prestatie
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.
In 2019 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 is er het programma Politiekids (i.s.m. politie) en werken we met de methodiek ‘Samen doen is samen groeien’.
Naast de groepsgerichte aanpak zetten de kinderwerkers zich in voor kwetsbare individuele kinderen, bijvoorbeeld door
School’s Cool.

Noord
In alles wat we doen binnen het jeugdwerk van Travers Welzijn gaat het om het creëren van een veilig opgroeien opvoedklimaat: samen opvoeden, buitenspelen, gezondheid, meedoen, participatie en burgerschap, duurzame
intergenerationele relaties, signalering en preventie, stimuleren van vriendschappen, talentontwikkeling,
ontmoeting, sociale cohesie en tolerantie en openheid, kinderen zijn medeburgers.
Met het project Politiekids en de methodieken ‘kinderwijkplatform’ en ‘Samen doen, is samen groeien’ worden de
sociale competenties van kinderen gestimuleerd om zo te groeien naar een volgende fase waarin ze weer andere
competenties leren. We richten ons op vrijetijdsactiviteiten voor vooral kwetsbare kinderen en het stimuleren van
burgerschap en participatie bij kinderen.
Interventies die hierbij zijn ingezet in Noord:
•

Contact leggen en onderhouden met kinderen, ouders/verzorgers, basisscholen, sociaal wijkteam en politie,
wooncorporaties en verenigingen in de wijk.

•

Proactief inspelen op relevante thema’s en vraagstukken in de wijk, zoals armoede en pestgedrag.

•

Het coachen en empoweren van kinderen. Projecten die gericht zijn op het bevorderen van participatie en
zelfsturing van kinderen, waardoor zij bekrachtigd worden in hun positieve houding, vaardigheden en
functioneren in verschillende levensgebieden. Als “Help de huismeester” creëert zorg voor anderen maar
zeker je eigen leefomgeving.

•

Taalondersteuning voor kinderen door specifieke inzet op leeftijdsgroep 2-12 jaar en de minibiebs.

•

Fietsveiligheid vergroten. Door een gebrek aan fiets- en verkeersvaardigheid bij de ouders zie je dat kinderen
wel kunnen fietsen, maar dat dit roekeloos en gevaarlijk gebeurt. Fietslessen, ondersteund door vrijwilligers
van de fietsenbond, geven een boost in de fiets- en verkeersvaardigheid en veiligheid.

•

Het organiseren van activiteiten die kinderen helpen bij het ontwikkelen van hun talenten, sociale
competenties, mentale/fysieke weerbaarheid en het vergroten van hun netwerk.

•

Aansluiten bij landelijke en stedelijke activiteiten, gericht op opvoeding en ontwikkeling.

•

Inzet op ruzies rondom speelterreinen. Inzet op sociale vaardigheden tussen kinderen en de rol die ouders
spelen in de opvoeding van hun kinderen. Er was spanning tussen kinderen onderling, tussen kinderen en
volwassenen en tussen ouders onderling. Onze aanpak richt zich op een gezonder pedagogisch buurtklimaat
waarbij een positief zelfbeeld en toekomst perspectief van kinderen/ jongeren centraal staat.

•

Het signaleren - en zichtbaar maken - van vraagstukken die leven bij kinderen en ouders en waar nodig
(ondersteund door sociaal wijkteam) individueel of collectief actie op wordt ondernomen.

•

Present zijn in de wijk: laagdrempelige verbindingen, gesprekken in de wijk met jong en oud.

•

Huisbezoeken (individuele casussen).
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West
In West werken we naast dezelfde doelstellingen als in andere wijken, aan de opgave om de jeugd in West op
passende manieren aan elkaar te verbinden. Dit door verschillende (groepen) jongeren aan elkaar te verbinden
en zogenaamde subculturen te realiseren. In West is er op sportgebied voldoende, maar als je daar niets mee
hebt, is er niet zoveel. Om daaraan tegemoet te komen en de jonge jeugd op een andere wijze te verbinden,
organiseren we creatieve pop-ups of guerrilla-activiteiten. Doel is ontmoeten en ontwikkelen van talenten en
interesses, maar ook de stem van de jeugd te laten horen. Dat doen we door het geven van bijvoorbeeld
Fakkelteenz-workshops in het park en op scholen. Thema’s o.a. vuurwerk, bombardement herdenking, etc.
KlimattieZ (een rapgroep vanuit Fakkelteenz) heeft in samenwerking met Ryan Hoeksma, Sander Blok en CCB
het thema ‘Klimaat en Water’ (wat speelt in Stadshagen) middels presentaties (negenmaal) een rap onder de
aandacht gebracht. Er is een buitenspeeldag georganiseerd en een sub-urbanfestival om de skatebaan in
Stadshagen en straatcultuur onder de aandacht te brengen. Greenkidz organiseerde stoere grensverleggende
buitenactiviteiten het hele jaar door.
Met GuerrillaZ (snelle pop-upacties) is ingezet op informeren en bereiken van jeugdgroepen in het winkelcentrum.
Ook leverde deze activiteiten mooie ingangen en contacten op met de Al Amana school.
Met jongeren, politie, sociaal wijkteam en onderwijs organiseren we bijeenkomsten over thema’s als pesten,
sociale media, omgaan met armoede, geld of het gebrek eraan, meidengroepen, lichamelijke en geestelijke
gezondheid en weerbaarheid.
Bijeenkomsten zijn er ook voor de ouders om met hen te kunnen praten over wat de jeugd (hun kinderen)
bezighoudt en hoe ze erover denken en praten.
Er is samen met het buurtwerk, een werkvorm ‘samen tegen cyberpesten’ ontwikkeld welke ingezet wordt op
basisscholen, buitenschoolse opvang en het jeugdwerk.
Daarnaast hebben we alweer een derde lichting Politiekids georganiseerd en afgerond en een vierde lichting
gestart. 50-60% van de deelnemers heeft volgens zichzelf, ouders of school een groei meegemaakt. Dit op het
gebied van: weerbaarheid, sociale vaardigheden, positief zelfbeeld, zelfvertrouwen, vriendschappen sluiten,
schoolprestaties, conflicthantering, gespreksvaardigheid, erbij horen, probleemoplossend vermogen en gezonde
leefstijl. Deelnemers zijn bewuster van leefbaarheid, veiligheid en goeie omgangsnormen en kunnen hier
bewuster aan bijdragen. Grensoverschrijdend of onwenselijk gedrag wordt door deelnemers nu sneller (h)erkend
en aangepast. Ook geeft Politiekids de mogelijkheid om met ouders in gesprek te komen of hen, indien nodig, te
verbinden aan organisaties als bijvoorbeeld het sociaal wijkteam.

https://www.youtube.com/watch?v=AX5qS3-7N9o

Politiekids West

skatebaan Eerdelaan
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De gezamenlijke jeugdactiviteiten in West hebben in deze kinderrijke wijk bijgedragen aan:
•

Eigenwaarde, zelfvertrouwen en positief zelfbeeld.

•

Fysieke en mentale weerbaarheid.

•

Sociale vitaliteit, vaardigheden en netwerk.

•

Participatie op verschillende niveaus en bewustwording van de eigen mogelijkheden.

•

Begeleiding van gezinnen met hulpvragen naar de juiste persoon/organisatie.

•

Culturele en sociale programmering voor jeugd op wijkniveau.

•

Een sterker en positiever klimaattijdens activiteiten en projecten in de buurt.

Veel mensen genieten en kijken ook bij onze jeugdwerk activiteiten dit jaar zo’n 900 mensen die kwamen kijken
en een kleine 1000 views op de filmpjes op YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=KAKyzg8o3GI een filmpje van de KlimattieZ (jeugd West).

Midden
In Midden is er in de Pierik ingezet op meer veiligheid en onderlinge verbinding. Dat met name door middel van
campagne-activiteiten. Hierbij wordt vanuit het jeugdwerk ingezet op het bespreekbaar maken van pestgedrag en
onderlinge verhoudingen. Daarbij wordt in het kader van een sterker pedagogisch buurtklimaat actief ingezet op
de inzet van bewoners/ouders op vrijetijdsactiviteiten voor kinderen.
In de Kamperpoort is verder ingezet op versterken pedagogisch buurtklimaat en sociale veiligheid. Een
opvallende ontwikkeling in de Kamperpoort is het groeiend aantal kinderen (10-14) die deelnemen aan de
activiteiten in de Kamperpoort. Veel van deze kinderen zijn kinderen van voormalige Kamperpoorters die nu niet
meer in de wijk wonen, maar er nog wel een sterke binding mee hebben. Nagenoeg alle kinderen hebben een
rugzakje, ook die van buiten de Kamperpoort. Gevolg is veel hectiek tijdens de activiteiten en ouders die elkaar in
de haren vliegen vanwege het gedrag van hun kroost. Samen met de collega van team Taal & Gezin en de
buurtwerker wordt er actief ingezet op het ontwikkelen van een veilig opvoed- en opgroeiklimaat.
Samen met ouders en vrijwilligers worden er, vooral in de deze twee buurten, ingezet op bewustwording van
gedrag en eigen verantwoordelijkheid. Dat bij zowel kinderen als ouders. Effecten zie vooral bij intensievere
activiteiten als het zomerkamp, jeugdland. Maar ook in de ondersteuning en beleving bij de vuurwerk
preventieaanpak stoeptegelactie, Mussenhagefestival en Pierikfestival.

Jeugdland Oost
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Oost
Het jeugdwerk Oost heeft in 2019 ingezet op:
Kwetsbare jeugd
•

Bakfietsproject Sint Michaelplein en Simon van Slingelandtplein, de jongensclub en kids- en
jeugdclub Vlasakkers. Met de bakfiets, de jongensclub en de clubs in de Vlasakkers geven we kinderen de
(basis-)normen en waarden mee die van belang zijn in het contact met elkaar en tijdens het samenspelen.
Dit wordt gedaan met het inzetten van sport en spel, maar ook met andere activiteiten die aanslaan en
uitdagen.

Samenwerking Scholen
•

Evenement Springplank. Als opening van onze werkplek op basisschool de Springplank is er een
evenement georganiseerd met sport & spel en een hapje & drankje voor de kinderen en ouders van de
school. Daarnaast konden zij hun ‘’gouden’’ idee voor de buurt bij ons inleveren. De beste ideeën worden er
uitgepikt en zullen samen met hen georganiseerd gaan worden.

•

Buurtsport & juniorcoaches. Vanaf september 2019 zijn er elke dinsdagmiddag sport- en spelactiviteiten
georganiseerd op het schoolplein en in de gymzaal van basisschool de Springplank voor de kinderen tussen
de 6 en 10 jaar. Deze activiteiten werden bedacht, voorbereid en aangeboden door twee juniorcoaches uit
groep 7/8 onder begeleiding van de jeugdwerker en een vrijwilliger van Travers.

Bewegen en gezondheid
•

Obstakelrun. De Obstakelrun is georganiseerd samen met het Kinderplatform om kinderen en ouders uit te
dagen om in beweging te komen en daarbij ook samen plezier te ervaren terwijl je dit doet. Door
verschillende onderdelen toe te voegen aan de run kunnen zij zich op meerdere gebieden ontwikkelen en
uitdagen. Daarnaast heeft het een positief effect op de gezondheid.

•

Sportarena. De opblaasbare sportarena is onze trekpleister in de wijk. Met deze eyecatcher hebben wij op
nog 3 evenementen gestaan om kinderen in beweging te krijgen.

•

(Zaal)voetbal. Middels het zaalvoetbal wil het jeugd – en jongerenwerk een positieve en sportieve invloed
uitoefenen op het opgroeien van jeugd en jongeren in o.a. de openbare ruimte. Onze inzet focust zich op de
subcultuur straat/zaalvoetbal, waarbij we jongeren en de wijk aan elkaar verbinden. Het (zaal)voetbal is een
middel om jongeren samen te brengen en op een sportieve manier te leren omgaan met elkaar. De oudere
groep dient als rolmodel voor jongere deelnemers en inspireert ze om zich op een positieve manier in te
zetten voor hun toekomst.

•

Avondvierdaagse. Samen met de bewoners uit de Indische buurt de 5 kilometer lopen bij de
avondvierdaagse. Hierbij lopen kinderen en ouders mee. Deze groep is van tevoren samengesteld.

•

Groene pretdag. Een stedelijk evenement van de jeugdwerkers uit alle stadsdelen in park Wezenlanden. Dit
evenement stond in het teken van lekker buiten bezig zijn in het groen met sportieve activiteiten, zoals
kanovaren en boogschieten.

•

Jeugdland Diezerpoort. Het grootste evenement binnen het jeugdwerk. Samen met een groep vrijwilligers
is dit evenement voorbereid, georganiseerd en uitgevoerd van 12 t/m 26 augustus 2019 in park de
Hogenkamp. Er was een afwisselend programma aan activiteiten voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12
jaar. Het doel was dat kinderen een week vol plezier hadden en zich op verschillende gebieden konden
ontwikkelen. Daarnaast is er met dit evenement bijgedragen aan een positief pedagogisch buurtklimaat.

Kansen voor kinderen/jongeren
•

Kinderplatform. Tijdens het Kinderplatform krijgen kinderen uit de bovenbouw van de basisscholen de kans
om een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in hun wijk. Door van september tot en met juni één keer in
de twee weken samen te komen, te overleggen en in actie te komen wordt er door de ogen van de kinderen
gewerkt aan de verbetering van het leefklimaat in de wijk.
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•

Armoede: Alle kinderen waar we contact mee hebben screenen we op een aantal zaken o.a. armoede en
handelen vanuit maatwerk. Dit is o.a. onze inzet voor het pedagogisch buurtklimaat.

•

Mijn Zwolle van Morgen. Kinderen, ouders en andere buurtbewoners konden tijdens drie zaterdagen in
maart hun verhalen over de buurt komen vertellen en wat zij graag in de toekomst aangepakt of
georganiseerd zien worden.

Presentie heeft in 2019 centraal gestaan 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. De relaties met de kinderen en
jongeren worden steeds sterker en krijgt meer diepgang. De jeugdwerker heeft van veel kinderen de achtergrond
leren kennen en weet hierop in te spelen.

Zuid
De wekelijkse inzet van de bakfiets heeft als effect dat we een netwerk opgebouwd hebben met veel kinderen en
ouders in verschillende buurten van Zwolle-Zuid. Door deze contacten pikken we signalen op uit de wijk waar we
vervolgens als team op in spelen, dit gaat met name om het bevorderen van het pedagogisch buurtklimaat.
Kinderen leren hoe ze op een positieve manier met elkaar in contact kunnen komen en wat samen spelen
inhoudt. Ons plan met de nieuwe bakfiets zorgt ervoor dat de bakfiets een grotere rol krijgt in de wijk, het is een
goed middel om het pedagogisch buurtklimaat te onderzoeken en interventies te plegen waar nodig.
Een flink aantal kinderen heeft middels onze jeugdwerkactiviteiten kennis gemaakt met verschillende vormen van
bewegen/sporten en buiten spelen. Het netwerk in de wijk rondom schoolgaande jeugd is versterkt met de
doorstart van het scholenoverleg en het aansluiten bij/organiseren van ouderochtenden op basisscholen.
Steeds meer groepen 8 (en hun ouders) maken op positieve wijze kennis met het jongerencentrum. De meidenen jongensfeesten en de tienermiddagen worden goed bezocht. Elke maandagmiddag is er een openingsmoment
voor meiden tussen 8 en 12 jaar. Het Kindercafé in de Schellerhoeve is een zelfstandig buurtinitiatief, gedraaid
door buurtbewoners ten behoeve van een fijn speelklimaat voor kinderen. Dit initiatief is verstevigd voor de
toekomst. Kinderen en hun ouders, oma’s, gastouders ondersteunen elkaar bij opvoedingsvragen, hun netwerk
wordt vergroot. Door de verschillende activiteiten op Wijkboerderij de Schellerhoeve hebben veel kinderen en
ouders kennis gemaakt met de Schellerhoeve als speelplek en ‘buurthuis’. Door als jeugdwerker veel aanwezig te
zijn op de Schellerhoeve en daar activiteiten te organiseren komen er meer kinderen in contact met de thema’s
Groen & Ontmoeten en weten ze het jeugdwerk gemakkelijker te vinden wanneer er vragen zijn. Door
grootschalig aandacht te besteden aan de minibiebs weten meer bewoners de bieb op de boerderij en op andere
locaties in de wijk te vinden en zijn zij meer bezig met lezen. Lezen wordt op deze manier voor iedereen
toegankelijk, ook voor mensen die het niet zo breed hebben.

Activiteiten:
•

Wekelijks inzet bakfiets in verschillende buurten

•

Ouderochtenden scholen

•

Incidenteel inzet bij signalen in de wijk

•

Buitenspeeldag

•

Sportspektakeldag

•

Kindercafé

•

Groene Pretdag

•

Minibieb open dagen

•

Farmclub
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•

Moederontbijt

•

Paasactiviteit

Bereik
jeugdwerk
Noord

Kinderen/jongeren/volwassen

Vrijwilligers

750
(< 14 = 600 >21= 451
1281
(< 14 = 1027 >21 =254
303
(< 14 = 220 >21 = 88
860 (<12)
177 (>21)
700 (<12)
32 (12-21)
344 (>21)
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West
Midden
Oost
Zuid

42
49
37
32

Buurt- en opbouwwerk
(inclusief pedagogisch buurtklimaat)
Prestatie
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.
Daarnaast anticipeert het buurt en opbouwwerk, naast bestaande, op ‘nieuwe’ vraagstukken waar bewonersbetrokkenheid
belangrijk is. Dit kunnen vraagstukken zijn als duurzaamheid, klimaat en water. Totaal bereikte bewoners in 2019 is minimaal
6.000 (2017: 6.933 bewoners). Dit is inclusief bezoekvrouwen, taalprojecten en de Doe-het-zelfgarage.

Noord
Het opbouwwerk in Noord kijkt terug op een pittig jaar een jaar met
geweldsdelicten in de wijk en ook ongeplande activiteiten en
interventies. In 2019 is onze aanpak gericht op onder andere het
voorkomen van sociaal isolement, inzet op toename van woningen met
cliënten van zorginstellingen, discussies rond een woonwagenkamp, en
de verhoogde inzet op sociale veiligheid. Presentie, interventies en
projecten op het vergroten van de leefbaarheid lopen door en daar waar
de discussie oploopt zijn we er snel bij om het gesprek aan te gaan en
de-escalerende interventies aan te gaan. Daarbij ontstaan er ook nieuwe
initiatieven waarbij het opbouwwerk vaak een initiërende en uitvoerende
positie krijgt. Bijvoorbeeld DeltaWonen die ook in haar flat
(Palestrinalaan) een buurtkamer wil, bewonersinitiatieven rond inrichting
hofjes/ speeltuintjes etc.
In samenwerking met onze partners worden signalen besproken en interventieplannen ontwikkeld en uitgevoerd.
Dit op persoons-, groep-, complex- of straat- en buurtniveau. De informatiepositie van het opbouwwerk is sterk;
we zijn de spin in het web. Daarbij investeren we veel in het inzetten van proactieve buurtbewoners, dit zorgt voor
grotere betrokkenheid, eigenaarschap, inzet en ontwikkeling van nog niet geactiveerde competenties en
capaciteiten. Bij renovaties en verbetering van de woonomgeving zetten wij in op betrekken en positioneren van
bewoners en bewonersgroepen.
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Bijvoorbeeld op het groenplan Palestrinalaan met verschillende ontwerpsessies maar ook bij 5 ontwerpsessies
betreffende de renovaties van flats, o.a. Elvis Presley. Ruim 80 bewoners hebben hieraan deelgenomen. Ook bij
de renovatie van een zestal appartementen in Holtenbroek 3 heeft het opbouwwerk een initiërende en
(mede)organiserende rol gepakt. Effect is dat bewoners hebben meegepraat over de renovatie en dat 70%
akkoord is gegaan met de plannen

De participatie van bewoners uit Stadshagen en Holtenbroek bij de versterking van de stadsdijken is ook een
bijzondere. Inzetten op eigenaarschap van de bredere leefomgeving, bewustzijn over duurzaamheid en water en
klimaat zijn zeer actuele issues Samenwerking hierin met Deltion, opruimactie studenten met bewoners van het
Westerveldse Bos of het inrichten van de Twistvliettoren i.s.m. Cibap (113 activiteiten voor en met bewoners met
ruim 600 deelnemers/bezoekers. Het heeft een grote invloed op eigenaarschap van bewoners en ontstaan van
nieuwe sociale netwerken en draagvlak voor de ontwikkelde plannen.

Ook is er veel geïnvesteerd in de nieuwkomers in de wijk. Het vervolg van het project Welkom in de Wijk dat zich
specifiek inzet om statushouders te laten meedoen in de buurt en wijk. Er zijn tweewekelijkse inloopmomenten in
het Huis van Kansen, huisbezoeken om statushouders te motiveren aan te sluiten en te investeren in het leven in
Nederland. Taaloefenwerkplaatsen en Taalcoaches. Maar ook gewoon ontmoeten tijdens het Suikerfeest,
Vrouwencafé of Zomeravond op het Plein met 200 kinderen en ruim 100 volwassenen. Verbinden, ontmoeten en
leren kennen van elkaar staat daar voorop. Het maakt dat Holtenbroek, ondanks de grote diversiteit in mensen,
veel sociale vraagstukken en persoonlijke problematiek, toch een wijk is waar mensen graag wonen en het er
naar hun zin hebben. Dat blijkt ook uit de grote deelname (30 mensen) aan de voorbereiding van het wijkfeest
Holtenbroek 60 jaar en de opkomst en deelname tijdens dit feest (3.750 personen). Dit ondanks de complexe
problematiek die er is op het gebied van armoede, schulden, isolement, taalachterstand en een overload aan
mensen met mentale, psychiatrische en/ of relationele problematiek, als ook een toename van de
onveiligheidsbeleving door bewoners vanwege een toename van steek, schietpartijen en auto branden. Travers
trekt hierin op de laatstgenoemde thema's op met politie en gemeente/sociaal wijkteam op het vlak ven
versterken leefbaarheid en veiligheidsbeleving. Dit
door dicht bij de mensen in hun leefomgeving het
gesprek aan te gaan. Hierbij ook feitelijke informatie
te verstrekken en de negatieve emotie niet de
boventoon te laten voeren. Vragen te beantwoorden
en de beleving te delen. Hierdoor blijft het vertrouwen
in de omgeving en de partners in het wijkwerk groot.
Schoonmaakactie #OnzeDijk - 21 juni in samenwerking me
Trashhunters Zwolle, ZRZV, VeVa opleiding Deltion College

West
In stadsdeel West zijn we het opbouwwerk actief in Stadshagen en Westenholte.
Westenholte is/was in veel opzichten een zelfredzaam dorp in de stad, maar waar ook problemen zijn met
groepen hangjongeren, ontwikkelingen in het Stinspark, een uit zijn jasje groeiende voetbalvereniging met
daaraan gekoppelde problemen in de buurt (geluid-, licht-, verkeer- en parkeeroverlast), het minder dorp zijn dan
gedacht (noaberschap) en een wijkvereniging waarin mutaties zijn. Dat zijn de zichtbare vraagstukken, daarnaast
is er behoorlijk wat sociale problematiek als isolement, armoede en botsende leefstijlen. Samen met de
wijkmanager en het sociaal wijkteam investeren we nu vanuit het buurt- en opbouwwerk in Westenholte op de
genoemde opgaven.
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Dit jaar hebben we daarom ook het politiekidsprogramma uitgevoerd in Westenholte. Ten eerste omdat de
behoefte eraan groot was (info uit de buurt, vanuit scholen en het sociaal wijkteam). Daarnaast geeft dit
programma ons enorm veel ingangen en informatie. Daarbij zijn de contacten met de ouders en de jongeren voor
ons van belang om goede ingangen en ambassadeurs te hebben bij de inzet op de eerdergenoemde opgaven.

In Stadshagen investeren we vooral op de sociale stabiliteit, leefbaarheid en verbinding. Ondanks dat de huizen
in Stadshagen nieuw en mooi zijn en er veel krachtige mensen wonen, is er ook veel sociale problematiek.
Armoede, isolement en een groot aantal (vecht)scheidingen. Door o.a. een oververtegenwoordiging van de
burgerschapsstijlen (Motivaction onderzoek3) kind en carrière en opwaarts mobielen (gericht op status, werk &
inkomen) is de aandacht minder op de samenleving gericht en worden kinderen soms overvraagd.

In Schoonhorst zien we positieve ontwikkelingen. De actieve inzet in de buurt heeft er al toe geleid dat er meer
onderling contact is, concrete vergroening in de straten is gerealiseerd en volgens buurtbewoners groeten
mensen elkaar weer. Dat geeft verbinding en vertrouwen. Daarnaast is er concreet ingezet in samenwerking met
politie, corporatie en gemeente op enkele ernstig overlast gevende gezinnen. We zijn niet klaar, maar de
ontwikkelingen zijn positief. Op casus niveau is er een goede samenwerking met het sociaal wijkteam.

In Breecamp zijn we gestopt met het uitvoeringsteam. Hier zijn krachtige mensen actief in een nieuwe
bewonerscommissie. Het opbouwwerk ondersteunt hen en richt zich samen met het sociaal wijkteam op een paar
kwetsbare plekken in Breecamp. De drie speerpunten leefbaarheid, veilig opgroeien en verbinden in Breecamp
zijn aanzienlijk verbeterd. Wel blijven bepaalde straten met kwetsbare bewoners en een diversiteit aan culturen
aandacht en ondersteuning vragen. Aandachtspunten zijn verder een woonwagenlocatie die onderdeel is
geworden van de wijk die er dicht tegenaan is gebouwd. Dit geeft leefstijlproblemen die af en toe escaleren. Het
opbouwwerk maakt deel uit van de inzet op dit vraagstuk. Rond de opgaven water en klimaat, participeert het
opbouwwerk vooral in het verbinden van bewoners en kennisgroepen en het stimuleren van de eigen
verantwoordelijkheid. Duurzaamheid en klimaatadaptatie zijn vraagstukken die mensen in Stadshagen steeds
meer bezighouden. Het opbouwwerk doet ook de projectleiding voor de programma’s van Politiekids. In West
verbinden zich niet alleen de kinderen die meedoen hieraan. Er zijn ook tijdens het programma een viertal
ouderavonden waarbij ouders voorlichting krijgen over het programma en de activiteiten en daar ook vragen over
kunnen stellen. Door de soms forse problematiek waar we mee te maken krijgen (kinderen worden soms
voorgedragen door het sociaal wijkteam) volgen er veel individuele gesprekken en contacten. De samenwerking
met o.a. het sociaal wijkteam maakt dat we hier ook in kunnen doorpakken.

Midden
Het stadsdeel midden is groot. De focus van het buurt- en opbouwwerk ligt op de Kamperpoort, de Pierik en
stukjes van Assendorp en de binnenstad. In het gehele stadsdeel ondersteunen we het sociaal wijkteam in de
opgave maatschappelijke participatie door gesprekken aan te gaan met geïsoleerde of slecht bereikbare
bewoners, gericht op activering. In de Kamperpoort wordt vooral ingezet op sociale stabiliteit en veiligheid,
verbinding en eigenaarschap/participatie. De stadsvernieuwing in de Kamperpoort en de verschillen in
bewonersgroepen, zorgt voor weinig binding tussen oude en nieuwe bewonersgroepen.

3

https://www.motivaction.nl/mentality/de-acht-mentality-milieus
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Voor de een geen probleem, maar voor de ‘oude Kamperpoorters’ voelt dat niet altijd goed. Investeren op
positieve relaties is daarom nodig. Daarnaast is er altijd reuring in de Kamperpoort. Er zijn nog redelijk wat
bronnen van verstoring sociale problematieken en complexe relaties. Daarnaast geven we ondersteuning aan
o.a. zelfbeheer wijkcentrum en de wijkvereniging ‘STRIK’. In de binnenstad ondersteunen we het proces ‘Rondom
de Peperbus’ waar veel signalen van woonoverlast zijn en verloedering i.c.m. lage sociale cohesie wordt
gesignaleerd. Vorig jaar troffen we daar een kwetsbare groep bewoners aan, waarvoor in 2019 een
bewonerscommissie ‘Rond de Peperbus’ is opgezet met een activiteitenprogramma om ieder kwartaal iets te
organiseren dat buren bij elkaar brengt en de overlast terugdringt.
In Assendorp ondersteunen we een drietal bewonersinitiatieven gericht op bestrijding overlast en de organisatie
van verbindende buurtactiviteiten.

In de Pierik zetten we in op twee sporen. Binnen het eerste spoor beogen we met sociale activiteiten de binding
en het onderlinge contact tussen bewoners in de Pierik aan te jagen. Dit doen we middels het festival ‘Pierik op
z’n Leukst’, waarbij we de werkgroep ondersteunen en versterken. Daarnaast coördineren we het Pierikoverleg.
Een overleg met verschillende (bewoners)organisaties om activiteiten voor (en door) de wijk op elkaar af te
stemmen en naar de buurt te communiceren als samenhangend aanbod om zo eigenaarschap en samenhang te
vergroten.
Het tweede spoor behelst de zogenoemde straatcampagnes vanuit ‘Buurt
in de Pierik’. Hierbij gaan we jaarlijks met twee straten een intensief traject
aan. Enerzijds om de leefbaarheid te versterken, anderzijds om de
behoefte van bewoners te inventariseren en om bewonersinzet te
activeren op basis van hun eigen talenten, verantwoordelijkheid en
kwaliteiten voor de buurt en/of stedelijke projecten.

Oost
In Dieze-Oost heeft de buurtkantine Siem twee jaar centraal gestaan waar bewoners laagdrempelig langs
konden komen. Na een opleving eind 2018 heeft dit zich niet door kunnen zetten in 2019. Vandaar dat we per
januari 2020 besloten hebben om te stoppen met deze voorziening. Kleinschalige activiteiten in Siem zijn gestopt
wegens te weinig animo. Anonimiteit en apathie is een kenmerk voor Dieze-Oost, dit hebben we met de huidige
aanpak niet kunnen doorbreken.
Vanuit de signalering zijn we een community pilot gestart rond EPA-bewoners en hun buren. We hebben afscheid
genomen van de dierenweide De Ramshorst. Door inzet van het opbouwwerk die hierin de regierol op zich heeft
genomen zijn we tot een doorontwikkeling gekomen van een nieuwe dierenweide. De dierenweide in Dieze-Oost
start vanaf januari 2020 met een nieuwe beheerder, eigenaar en vrijwilligersgroep. Een nieuwe weggeefwinkel in
Dieze-Oost is in augustus opgestart en wordt goed bezocht door de minima. Het opbouwwerk heeft een duidelijke
positie in het opzetten van een bewonersbedrijf. Met name de sociale kant van instroom van bewoners die
vrijwilligerswerk of participatietrajecten willen volgen wordt door ons georganiseerd. Daarnaast zijn we actief in de
diverse initiatieven rond de energietransitie, zelfredzaamheid en toekomst van deze buurt en dan vooral gericht
op bewaken van de bewonersbelangen
Dieze-Centrum heeft op dit moment geen vraag naar het opbouwwerk en de eerder gedane interventies met en
door bewoners hebben nog steeds een positief effect op de buurt.
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Het samenleven staat in de Indische Buurt regelmatig onder druk door pest en dominant
gedrag. Ook het parkeerprobleem in de buurt eist zijn aandacht. Door een gezamenlijke
aanpak (politie, corporatie, opbouwwerk) kunnen we het beheersbaar houden. Nu het
winter is, is het rustig in de wijk en zijn we een gezamenlijke aanpak aan het opzetten om
ook na deze rustige periode het beheersbaar te houden.
In de Indische Buurt heeft theater de Makkers - met de ondersteuning van het
opbouwwerk - een kerstfilm opgenomen met en door de inwoners. Het maken van de film
werd in veel enthousiasme ontvangen en veel mensen werkten eraan mee. De een in de
film zelf, de ander in de catering of door het beschikbaar stellen van zijn of haar huis als
filmlocatie. Buurtbewoners die elkaar nog niet kenden leerden elkaar kennen en samen
werkten ze aan een mooi product.

Buurtfilm Indische Buurt
KERSTMIST

Wipstrik, in de zeeheldenbuurt is vanuit een onderzoek, uitgevoerd door de wijkvereniging, gebleken dat mensen
behoefte hebben aan ontmoeting, maar niet aan activiteiten. Hiervoor is het project ‘zwaaistenen’ ontwikkeld. Een
project van de wijkvereniging dat ondersteund wordt door Travers. De pilotfase van de Zwaaisteen is een groot
succes gebleken. Daarom wordt de Zwaaisteen in 2020 definitief in de wijk neergelegd.
https://www.destentor.nl/zwolle/proef-in-zwolle-handje-op-de-stoep-zwaai-even-voor-een-glimlach~a446a147

Dieze-West en het Noorden zijn in ontwikkeling met inzake samenlevingsopbouw. Hier een korte opsomming
van aanpak:
•

Wijkvereniging De Bolle Bieste had al enkele jaren problemen om een goede huisvestingsplek te vinden
waar zij hun activiteiten kunnen uitvoeren. Door verschillende interventies vanuit het opbouwwerk zijn zij in
januari gestart bij de obs de Springplank. Het opbouwwerk blijft betrokken bij evaluaties en gang van zaken.

•

Het project generatieverbinding waar ouderen gevraagd is hoe zij in het leven staan t.o.v. zingeving, familie,
bewegen, sociale contacten en eenzaamheid. De resultaten waren positief en eenzaamheid speelde geen
grote rol bij deze groep. De eindpresentatie is gehouden op de Springplank waar kinderen, opa en oma’s met
foto’s, uitkomsten en dialoog een gezellige middag hadden. Dit project stond ook in het kader van
Wij(k)leren.

•

Sinds januari hebben een opbouwwerker en jeugdwerker een werkplek bij obs de springplank. In januari is er
een aftrap georganiseerd voor de ouders en kinderen. Ook is er vanaf januari gestart met een koffieochtend,
wekelijks op de donderdagochtend. Een moment waarbij ontmoeting centraal staat.

•

Door de campagne Mijn wijk van Morgen zijn er verschillende kaarten met ideeën en verhalen
binnengekomen. De opbouwwerker heeft contact gehad met verschillende bewoners. Een van de ideeën
was een ruimte voor bewoners waar zij kinderactiviteiten kunnen organiseren voor de buurt. Door
verschillende interventies vanuit het opbouwwerk is het resultaat dat zij in december starten met een
creatieve vrouwenclub bij de Esdoorn. Een ander initiatief vanuit Mijn Zwolle is de afscheidsceremonie van
de kastanjebomen in de Kastanjestraat.

•

Vanuit het jeugdwerk is de bakfiets tot en met september wekelijks ingezet in het stadsdeel. De
opbouwwerker sluit hierbij aan in het kader van presentie.

•

Vanuit het opbouwwerk is ingezet op het voorkomen van brandjes in een aantal straten. Met resultaat dat het
rustig is verlopen.

In het professionals netwerk heeft het opbouwwerk een sterke positie gekregen, dit in nauwe samenwerking met
de wijkmanager. Door de uitvoeringsteams is er regelmatig onderling contact om in te zetten op beheersbaarheid.
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Daarnaast kiezen we voor gerichte samenlevingsopbouw die zich inzet op de maatschappelijke ontwikkelingen
die nu spelen. Een belangrijk drijfveer hierin is dat we een structurele aanpak willen hebben op het
armoedevraagstuk (inkomen, sociale inzet en weerbaarheid). Daarnaast participeren we mee op de voornemens
in de omgevingsvisie.

Zuid
In Zuid zien we net als voorgaande jaren een grote groep vrouwen die te maken hebben met eenzaamheid,
overbelasting, armoede, weinig netwerk en verminderde weerbaarheid. Buurt- en opbouwwerkers en onze
bezoekvrouwen investeerden in 2019 veel in het vergoten van het netwerk, door o.a. de vrouwengroepen, de
fietscursus, individuele ondersteuning en door het aanbieden van thema gerichte (b.v. weerbaarheid, voorlichting,
PMT, gezonde leefstijl) activiteiten. De investering in de doelgroep vrouwen (525 bereikte vrouwen) levert veel op.
We zien dat de vrouwen steeds beter participeren in de wijk, ze voelen zich meer betrokken bij de wijk en we zien
dat er onderling bij de vrouwen netwerken ontstaan waardoor ze zich minder alleen voelen.
De vrouwen die individueel worden begeleid door onze bezoekvrouwen hebben vaak te maken met complexe
problematiek. De hulpvragen lopen uiteen van taal coaching, relatieproblemen, financiële problemen en
opvoedingsproblematiek. We zien de complexiteit van de problematiek toenemen en het gevaar op overbelasting
van de bezoekvrouwen blijft aanwezig. Goede samenwerking met sociaal wijkteam en andere organisaties die
zich bezig houden met nieuwkomers is essentieel. De bezoekvrouwen in Zuid hebben 22 intensieve trajecten met
wijkbewoners begeleid in 2019.
Onder andere door de drie vrouwengroepen, Internationale vrouwendag en individuele gesprekken maken
vrouwen stappen in hun ontwikkeling en breiden zij hun sociale (vang)netwerk uit. Kwetsbare vrouwen zijn
minder eenzaam, omdat zij meer deelnemen aan het maatschappelijk leven. Door het bemiddelen van vrouwen
naar iets wat past bij hun interesses en mogelijkheden worden er zichtbare stappen op de participatieladder
gemaakt.
Het afgelopen jaar is meer dan succesvol te noemen m.b.t. onze doelstellingen rondom armoede. We wilden een
betere samenwerking met partijen die zich inzetten voor armoede en bewoners en professionals meer bewust
maken van armoede in hun wijk. Beiden zijn zonder meer gelukt. Met het kenniscafé “Financiële krapte” hebben
we rond de 70 bewoners en professionals bereikt. Van daaruit hebben we een werkgroep kunnen opzetten met
ervaringsdeskundigen die samen met onze stagiaires het beleefhuis “ Wat als…” hebben opgezet.
Belangstellenden kunnen in een uurtje ervaren en beleven hoe het is om dagelijks te worden geconfronteerd met
dilemma’s op financieel gebied. Het beleefhuis werd bezocht door maar liefst 200 belangstellenden;
wijkbewoners, politici, hulpverleners, bewindvoerders, directieleden, HR medewerkers, etc. In november 2019
hebben we in samenwerking met Hogeschool Viaa een 2e beleefhuis in gericht in een klaslokaal. Dit is door
ongeveer 200 studenten, docenten en bezoekers van de Open dag bezocht. Bezoekers zijn verrast, ontroerd en
geraakt door de opzet. We zien dat zij zich bewust worden van hun eigen vooroordelen en dat zij ervaren wat
stress rondom financiën doet met mensen.
Naast deze twee beleefhuizen hebben we mee geholpen bij de opzet van twee beleefhuizen in Den Haag en
Harderwijk en zijn er voor 2020 aanvragen vanuit Twente, Kampen, Groningen, Hoogeveen, Fonds Kinderhulp en
Stichting Openbaar onderwijs voor het opzetten van een beleefhuis. De werkgroep Armoede heeft een training
opgezet voor externe partners om lokaal beleefhuizen op te zetten. De werkgroep groeit met nieuwe vrijwilligers
en we zien de betrokken vrijwilligers ook zelf groeien in hun ontwikkeling. In 2020 gaan we het beleefhuis sterker
borgen als burgerinitiatief om bewustwording van de gevolgen van armoede blijvend op de kaart te zetten.
https://www.rtvfocuszwolle.nl/verborgen-armoede-ervaar-je-in-het-beleefhuis-zwolle-zuid/amp/
https://www.destentor.nl/zwolle/vijftig-minuutjes-armoede-ervaren-in-zwolse-huurwoning~abb8341d/
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In Zwolle-Zuid is de positie van de welzijnswerkers stevig verankerd in de wijk. De samenwerking met andere
wijkpartners is goed, we worden gezien als een waardevolle samenwerkingspartner.
Het aanschuiven of organiseren van structurele netwerkoverleggen levert veel kennis op over de wijk, de
bewoners en zorgt voor korte lijnen. Het opzetten van het stadsdeelteam en de wijkavonden – i.s.m. het
wijkmanagement gemeente Zwolle - zorgt ervoor dat burgers meer inspraak krijgen en invloed uitoefenen op de
leefbaarheid in hun eigen wijk. We besteden veel aandacht aan present zijn in de wijk door o.a. de inzet van de
bakfiets, de aanwezigheid bij activiteiten in de wijk en de ondersteuning bij wijkinitiatieven (zoals bij de Burendag,
Hallware, etc.) Present zijn in de wijk zorgt ervoor dat we een goed beeld hebben van de sfeer van de buurt, de
mensen echt leren kennen en daarmee goed weten wat behoeftes en wensen zijn vanuit bewoners. We zien dat
door aan te sluiten bij de wijkbewoners en het ondersteunen van hun initiatieven de leefbaarheid wordt vergroot.
Activiteiten gericht op participatie en taalontwikkeling verlopen goed dankzij de inzet van deskundige
coördinerende vrijwilligers. Er is een goede structuur van bijeenkomsten vanuit het Taalteam en de
samenwerking tussen Taalteam Zuid en de Stadkamer/Taalpunt is in 2019 sterk verbeterd. Ook zie je dat er een
betere uitwisseling is tussen de bezoekvrouwen, het Taalteam en het SWT. Dat zorgt ervoor dat er steeds meer
wijkbewoners met taalproblematiek (en bijkomende problemen) de juiste hulp krijgen.
Bereik bewoners door buurt – en opbouwwerk (inclusief bezoekvrouwen)
Noord
West
Midden
Oost
Zuid

1.720
1.410
650
1.121
1.251

Taalactiviteiten (stedelijk)

Deelnemers

Vrijwilligers

Taaloefenwerkplaats

76

9

Taalkoppels

28

18

(exclusief koppels noord)
Spreekgroep

10

1

Buurtbemiddeling

Prestatie
Vroegtijdige aanpak van burenproblemen, om escalatie te voorkomen. Streven is om 60% van de casussen naar tevredenheid
op te lossen. Verwacht aantal trajecten: 120.

In 2019 ontving Buurtbemiddeling Zwolle 147

Aantal aanmeldingen per jaar

aanmeldingen, maar liefst 20 meer dan in
2018 en een absoluut record sinds de start.

200

We zijn blij met deze groei. Uit de landelijke

150

Veiligheidsmonitor blijkt immers dat zo’n 5%

100

van de Nederlanders vaak overlast heeft van

50

zijn buren.

0
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In 30% van de gevallen namen Zwollenaren uit eigen initiatief contact op met buurtbemiddeling, nadat ze
informatie hadden gevonden op internet of op een andere manier over de mogelijkheden hadden gehoord. Dit
percentage is hoger dan de ruim 20% in vorige jaren.
In totaal namen 44 mensen uit eigen beweging contact op. Woningcorporaties en wijkagenten waren zoals altijd
de belangrijkste verwijzers. Van de 44 aanmeldingen die via de woningcorporaties werden aangemeld, waren er
29 van DeltaWonen, 8 van woningcorporatie SWZ en 7 van Openbaar Belang. In totaal 34 aanmeldingen
kwamen via de politie. Vaak spelen er verschillende problemen tegelijkertijd. Zoals altijd gingen de klachten het
meest over een vorm van geluidsoverlast. In veel gevallen hadden buren (ook) last van pesten, schelden,
roddelen of op andere wijze verstoorde relatie.

Relatief veel complexe casussen
Evenals als vorig jaar, hadden we ook in 2019 te maken met 34 complexe casussen. Daarbij gaat het om
psychosociale problematiek, waarbij o.a. 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. Daarnaast hadden we vier conflictsituaties waarbij het niet om directe buren of
buurtgenoten ging. Desondanks hebben we in die situaties advies gegeven en/of gesprekken gevoerd gericht op
het helpen bereiken van een oplossing. Vooraf is niet te zeggen of bemiddeling zinvol is. De ervaring leert wel dat
de kans op succes minder groot is bij complexe situaties. Toch kunnen gesprekken zinvol zijn, omdat ze tot meer
duidelijkheid kunnen leiden. Een niet succesvolle bemiddeling kan dan toch een positief effect sorteren.
Buurtbemiddeling is en blijft echter bij uitstek een instrument voor het oplossen van beginnende niet al te
complexe problemen. Het meest effectief is het om buurtbemiddeling in te zetten in wanneer buren er niet meer
zelf uitkomen en er nog geen andere interventies hebben plaatsgevonden.

Ongeschikt voor buurtbemiddeling
Een situatie is niet altijd geschikt voor buurtbemiddeling. Bijvoorbeeld wanneer een van de buren fysiek,
psychisch en/of sociaal niet in staat is tot deelname aan een bemiddelingsgesprek. Dit is ook het geval wanneer
sprake is van verslaving, een te hoge mate van escalatie, of een lopende juridische procedure. Afgelopen jaar
bleken er 12 situaties ongeschikt voor buurtbemiddeling.
Bereik bewoners door buurt – en opbouwwerk (inclusief bezoekvrouwen)

Noord
West
Midden
Oost
Zuid

2.120
1.410
650
1.121
987
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Jongerencentra: ReZet, Level Z en 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
jongeren in kwetsbare en risicovolle situaties. Aantal bereikte individuele jongeren (dus niet bezoekers) in de drie
jongerencentra in 2019 is minimaal 2.000..
De inzet binnen de drie jongerencentra ReZet, Level Z en Free2Move is gericht op het vergroten van het perspectief van
jongeren. Jongeren worden hier gestimuleerd verantwoordelijkheid en zeggenschap te nemen en hun vaardigheden en
competenties te ontwikkelen. Door o.a. ABC-methode, inzet rolmodellen, kennis van en aansluiten bij de leefwereld wordt
betrokkenheid onder jongeren vergroot. Jongerencentra worden buiten de uren voor jongerenwerk ook ingezet op activiteiten
voor de buurt(kinderen en volwassen).

ReZet, Zuid
ReZet heeft een goed jaar gedraaid in 2019, qua bezoekersaantallen, aantal activiteiten en openingsmomenten,
interventies en effecten. We zijn meer open en omdat onze personele bezetting beter is hebben we meer
bezoekers gehad en hebben dus meer contacten kunnen leggen. De contacten zijn ook regelmatiger en daardoor
effectiever. We komen tot meer activiteiten en interventies; zowel in als buiten het jongerencentrum. Deze zijn
bovendien met (nog) meer aandacht gedaan en van betere kwaliteit. Dit is een direct gevolg van het herstellen
van de functie ambulant jongerenwerk in Zwolle-Zuid. De totale bezoekersaantallen (7.779 jeugd/jongeren) zijn
zeer goed te noemen, evenals het aantal unieke individuele bezoekers (602 jongeren, 318 kinderen/tieners).
Daarnaast zien we een enorme groei in gepleegde interventies. Deze groei laat zich verklaren door de volgende
elementen:
•

Er zijn meer openingsmomenten en activiteiten, dus er zijn meer interventiemomenten.

•

De contacten met de jongeren zijn duurzamer en intensiever en ze komen vaker terug. Dat zorgt voor meer
acties op maat van de jongerenwerker.

•

Door de aanwezigheid van de ambulant jongerenwerker en een betere samenwerking met ketenpartners
hebben we beter overzicht van de sociale kaart, waardoor we beter en gerichter kunnen interveniëren.

•

Binnen Travers wordt er sinds begin 2019 gebruik gemaakt van CRVS, dit biedt ons de mogelijkheid om
beter te registeren hoeveel interventies we plegen. We komen er nu achter dat we meer interventies plegen
dan we dachten.

Interventies 2019
ReZet: Meer dan 1900 (grote en kleine) interventies op preventie, weerbaarheid, gedrag, begeleiding, opvoeding,
ondersteuning school en werk, ondersteuning en luisterend oor dagelijkse gebeurtenissen in het leven van de
jongeren en tieners, we verbonden en spraken we jongeren aan op kwaliteiten, talenten, interesses en kansen en
verbinden jongeren en tieners binnen en buiten het jongerenwerk aan passende projecten en ook hulpverlening.
Ambulant jongerenwerk: Meer dan 900 (grote en kleine) interventies op preventie, weerbaarheid, gedrag,
begeleiding, opvoeding, ondersteuning school en werk, ondersteuning en luisterend oor dagelijkse
gebeurtenissen in het leven van de jongeren en tieners, we verbonden en spraken we jongeren aan op
kwaliteiten, talenten, interesses en kansen en verbinden jongeren en tieners binnen en buiten het jongerenwerk
aan passende projecten en ook hulpverlening.
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ReMovez en meidenwerk
Op alle dinsdagavonden, vakanties uitgezonderd, is ReZet geopend voor meiden tussen de 13 en 21 jaar. Op
deze avonden werken we aan het vergroten van de weerbaarheid van de meiden. Dit doen we voornamelijk
middels dans (drie keer per maand), maar ook middels andere kunstvormen zoals zang, fotografie, beeldende
kunst (een keer per maand). In 2019 zijn 38 ReMovez-openingsmomenten geweest, 28 dansworkshops en 10
workshops op andere gebieden. Op deze avonden zijn 346 bezoekers (waarvan 38 unieke bezoekers)
afgekomen. De meiden hebben ook drie dansvoorstellingen gegeven. Twee optredens in Hedon en één optreden
voor de buurt in sportpark De Siggels. De tweede helft van 2019 is er toegewerkt naar een grote eindvoorstelling
die maart 2020 plaats gaat vinden. Daarnaast is ReMovez een veilige plek voor meiden om zich te uiten en
onderwerpen bespreekbaar te maken zoals jong moederschap, sexting en depressie.

Meidengroep en meidenfeesten
In 2019 heeft wekelijks de meidengroep plaats gevonden in ReZet. Dit is een verandering ten opzichte van 2018,
toen de meidengroep twee wekelijks was. Hierdoor zijn er meer openingsmomenten geweest: 38. De
meidengroep (8-12 jaar) is een vaste groep en heeft in 2019 23 meiden bereikt. Sommige meiden worden gepest
op school, tot slaan en schoppen aan toe. Veel van de meiden zitten op het speciaal basisonderwijs en hebben
moeite met samen spelen. Hier wordt tijdens de meidengroep veel aandacht aan besteed. Deze meiden hebben
behoefte aan een leuke groep met elkaar. Daarnaast is er in ReZet twee keer een meidenfeest (8-14 jaar)
georganiseerd voor in totaal ongeveer 50 meiden.

Samenwerking met ketenpartners.
Naar aanleiding van een pilot in 2018 met een preventiemedewerker Tactus Verslavingszorg, die we graag nog
willen uitbreiden en door ontwikkelen zodra daar politiek en financieel draagvlak voor is, zijn we op een andere
manier gaan samenwerken met onze ketenpartners. In deze pilot is een preventiemedewerker van Tactus drie
maanden lang, elke twee weken op vrijdagavond in het jongerencentrum geweest. Tijdens deze drie maanden
heeft hij deel uitgemaakt van het team van vrijwilligers en de reguliere bardiensten gedraaid. Door de presentie
was de medewerker van Tactus in staat om dichter bij de jongeren te komen en laagdrempelig contact op te
bouwen, leunend op de sfeer en openheid in het jongerencentrum. Vanuit dit contact konden er makkelijker
interventies plaatsvinden vanuit de expertise van Tactus en met meer effect, omdat de gesprekken hierover op
een vrijblijvende basis en vanuit goed contact ontstonden.
Van dit effect wilden we graag meer gebruik maken en dit meer inzetten in de samenwerking met partners. Waar
we anders bijvoorbeeld met professionals van verschillende organisaties om tafel zouden zitten en projecten
zouden verzinnen of afspraken zouden maken, hebben we waar dat kon organisaties uitgenodigd om mee te
draaien op inloopavonden in het jongerencentrum. En dan niet de standaard presentaties of preventieactiviteiten
te doen, maar aan de bar of bijvoorbeeld tijdens een potje poolbiljart met de jongeren in gesprek te gaan. Dit
hebben we al eerder gedaan met de wijk- en jeugdagenten en Tactus, dit jaar zijn ook RMC/leerplicht, Impacter,
de wijkmanager Zwolle-Zuid, de nachtburgemeester, BUZ en een werkgroep armoedevraagstuk langs geweest.
Zij waren zonder uitzondering enthousiast over de gesprekken die zij hebben gevoerd met de doelgroep en de
antwoorden die ze hebben gekregen.

Tienermiddag
In 2018 signaleerden we veel tieners in de wijk en op straat. Zij en hun ouders hadden grote behoefte aan
activiteiten. Daarom hebben we de tienermiddag nieuw leven ingeroepen en hebben we deze activiteit in 2019
een heel kalenderjaar gedraaid met 33 openingsmomenten. In totaal hebben 774 tieners dit bezocht, waarvan
155 unieke bezoekers.
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We doen in 2019 meer om jongeren weerbaarder te maken. We zijn zeer tevreden met de resultaten die we
boeken hierop. We werken als team aan hetzelfde proces en jongeren snappen wat ze aan ons hebben.
Stagiaires en vrijwilligers dragen dit op hun manier ook uit. Dat verhoogt de betrokkenheid en eigenaarschap
binnen het jongerencentrum.
Bereik
•

7.779 jongeren, waarvan 920 individuele jongeren (602 unieke jongeren en 318 unieke tieners).

•

67 volwassenen

•

75 vrijwilligers

•

20 stagiaires

Ambulant jongerenwerk
30 vrijwilligers
3 Stagiaires

Free2Move, Noord
Jongeren die zich niet aangetrokken voelen tot andere vormen van jongerenwerk en meer verbinding hebben met
sport, bezoeken F2M. Het zijn vaak eenlingen met de nodige problemen in hun rugzak, vroegtijdige
schoolverlaters, jongeren met verschillende stoornissen en een afstand tot sociale- en maatschappelijke
participatie. Binnen F2M krijgen ze een plek, structuur en coaching om op eigen tempo zichzelf weer te
herontdekken. Rolmodellen en cultuurdragers, maar ook persoonlijke coaching zijn hierbij uitstek de
ondersteunde factoren. Vanuit F2M worden jongeren gestimuleerd hun leven weer op te pakken, Ritme, fysiek
belastbaar worden, afspraken nakomen en gezien en gewaardeerd worden om wat je wel doet/kunt. In 2019
hebben ruim 20 jongeren een individueel coaching traject gevolgd. Vier jongeren zijn daarbij ondersteund naar
werk, drie zijn er opnieuw begonnen met een beroepsopleiding en in twee aantoonbare gevallen is schooluitval
voorkomen. Daarnaast hebben we i.s.m. de reclassering twee jongeren een taakstraf op maat kunnen bieden en
zes stagiaires die bijzondere aandacht behoefden van uit zowel de opleiding als vanuit F2M hebben hun stages
met succes afgerond. Vanaf september doet F2M mee aan een groot landelijk onderzoek vanuit het lectoraat van
4 hogescholen (waaronder Windesheim) over het effect en de pedagogische waarde van vechtsport op jongeren.
F2M is bijzonder in dit onderzoek omdat zij vanuit een agogische aanpak de jongeren in contact laten komen met
o.a. vechtsport. Jongeren komen zelf naar F2M of worden verwezen door school, hulpverleningsorganisaties,
sociaal wijkteam of mensen uit hun omgeving. Als jongeren eraan toe zijn worden ze ondersteunt in het vinden
van voor hun een passende plek, welke dat is bepalen ze zelf.
Bereik
+/- 300 deelnemers.
20 vrijwilligers

Level Z, West
Het jongerencentrum Level Z is steeds meer het centrum voor jongeren in Stadshagen.
De verbinding met de wijk krijgt gestalte door de grote diversiteit aan groepen die er gebruik van maken.
Overdag, als jongeren op school zitten, wordt het centrum gebruikt voor activiteiten met volwassenen;
ontmoetingsplek voor vrouwengroepen, als taalwerkplaats maar ook als huiswerkklas of plek waar een kennis
café voor professionals wordt georganiseerd.
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Er wordt het zomer- en winterfeest voor de wijk er gehouden en worden er presentaties van jeugd en jongeren
(Fakkelteenz, NieuwZkidz en KlimattieZ) voor onderwijs en ouders georganiseerd. Tieners en jongeren hebben er
samen en naast elkaar een plek. Ook jongeren die het centrum minder bezoeken kunnen er terecht op speciale
avonden, georganiseerd i.s.m. het ambulant jongerenwerk (gericht op speciale muziek, voetbalwedstrijden of
andere interessante thema’s voor jongeren). In de zomerperiode, als de interesse van jongeren meer op buiten is
gericht, zijn we met activiteiten bij de Milligerplas, Twistvlietpark of worden jongerengroepen opgezocht in de wijk.
Ook is Level Z (jongeren en jongerenwerkers) medeorganisator van activiteiten zoals het Suburban Festival,
wijkfeest, buitenspeeldag, LAN-party’s etc.
Inhoudelijk richt het werk in Level Z zich op het bieden van een veilige plek, vergroten van perspectief voor
jongeren en kans- en talentontwikkeling. Dit uit zich in de breedheid van de gevoerde programma’s, variërend van
huiswerkklas en inzet op mediawijsheid (online en offline identiteit, digitaal pesten etc.) en politiek bewustzijn, tot
faciliteren scooterboys met klussen aan de scooter, kickboksgroepjes, dj-trainingen, Make It! trajecten etc.
Ontwikkelingen waar we trots op zijn. Ook zetten we in op bewustwording en zelfredzaamheid door kookavonden
waarin jongeren gezond leren koken. Daarnaast hebben we in samenwerking met het buurtwerk een
huiswerkklas opgestart en hebben we een vorm van beheer die ook een bijdrage vraagt van de jongeren. Ook
hebben we het afgelopen jaar gastcolleges gegeven op scholen (Deltion, Landstede, Windesheim) waarbij onze
jongeren een rol spelen of een bijdrage leveren. Zijn we bij de gemeenteraad geweest voor een bijzondere
bijeenkomst met o.a. jeugdzorg organisaties en jongeren over de jeugdtransitie.

Bereik
180 <12 jaar 640 jeugd en jongeren 12-21 jaar + 130 volwassenen.
Daarnaast zijn er nu 16 structurele en 50 incidentele vrijwilligers
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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 peuterspeelzalen en kinderdagverblijven.

Bereik

65 nieuwe trajecten zijn in 2019 aangemeld
•
13 trajecten liepen vanuit 2018 door in 2019.
•
43 trajecten zijn gestart in 2019, 42 trajecten zijn afgerond
•
6 trajecten zijn in 2019 aangemeld, maar worden gestart in 2020
•
Er zijn 9 consulten gedaan; dit waren allemaal kindgerelateerde vragen
We hebben twee avonden een cursus gegeven aan een kinderdagverblijf organisatie. Dit ging vooral over observeren en
signaleren.

•

Locatie
•

35 keer lag de vraag alleen op de locatie

•

5 keer lag de vraag alleen thuis

•

16 keer lag de vraag zowel thuis als op locatie

Soort vragen
•

Gedrag, ontwikkeling en opvoeding 13 keer

•

Gedrag en ontwikkeling 16 keer

•

Gedrag en opvoeding 6 keer

•

Gedrag 9 keer

•

Ontwikkeling 8 keer

•

Opvoeding 3 keer

Locaties Kinderopvang
•

De meeste trajecten lopen binnen de peuterspeelzalen van Doomijn (32), gevolgd door de
kinderdagverblijven van Doomijn (10). Er zijn twee bso-trajecten geweest binnen Doomijn. Hiernaast zijn we
op 6 verschillende locaties voor kinderopvang geweest:
o

kdv Smallsteps (4)

o

kdv More Than Kids (3)

o

kdv Kleine Reus (2)

o

kdv Oppashuis (1)

o

kdv Pi (1)

o

Prokino psz (1)

Duur trajecten

0-3 maand

13

3-6 maand

15

6-9 maand

9

9-12 maand

3
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VVE aanbod
•

Taal & Gezin

Prestatie
Taalstimuleringsprogramma’s voor doelgroepkinderen.
70% van alle ouders van 2-5 jarigen met een risico op een grote achterstand neemt deel aan een effectief VVE-programma.
In 2019 streven wij naar 250 deelnemende gezinnen..
Programma’s:
•

Instapje (1-2 jaar) thuissituatie

•

Opstapje (2-4 jaar) thuissituatie

•

Opstap (4-6 jaar) thuissituatie

•

VVE Thuis (2-6 jaar) op VVE-locaties

Aantal deelnemende gezinnen

2018

2019

123

88

Instapje, Opstapje, Opstap
Ons Grote Avontuur

-

3
(2 start begin 2020)

VVE Thuis
Taalcoaching
Totaal

201

259

23

44

347

394

In het jaar 2019 zijn we gestart met het gerichter kijken naar de wensen en behoeftes van ouders. Door middel
van een intakefase (formulier) kwamen we meer te weten over de (voor)geschiedenis van het gezin. Wat heeft dit
gezin/deze moeder/deze vader nodig, wat wil hij/zij leren van ons en wat zijn de doelen van deze gezinnen. Taal
en Gezin kijkt dan naar een passend aanbod, een STAP-programma, een aanbod op maat of een
aanbod/doorverwijzing voor ouders. Zo is Taal en Gezin meer gericht op de context van het kind gaan werken en
is er veel samenwerking geweest met interne en externe partijen zoals: de jeugdwerker, de buurtwerker, de
peuterspeelzaal en/of een Sociaal Wijkteam.

Er zijn doorverwijzingen gedaan naar: opbouwwerker, Taalteam, peuterspeelzaal, wijkagent, KO Plus,
Bezoekvrouw, Sociaal Wijkteam, Jeugd Sport Fonds, Fietsles, Voorleesexpress, Taalles, Vrouwengroep,
bezoekvrouwen, Veilig thuis, IB-er (school), Zwemvangnet, mama café, Sociale raadslieden, Steunouder, GGD,
vrouwencafé, koffie & kids, Stadkamer, verloskundige praktijk, Pento, KarWij, Taalpunt en Kentalis.
Soms werd de hulp niet gerealiseerd vanwege wantrouwen van ouders. Door de taalbarrière en het
cultuurverschil was er soms nog geen draagvlak.

•

VVE-Platform (start 1 oktober 2019 / incidentele subsidie)

Prestatie
Het organiseren van een platform van vrijwilligers en studenten die ingezet worden op de volgende activiteiten:
•

VVE kinderen met een beperking, ontwikkelingsachterstand of gedragsproblematiek kunnen door het inzetten van
vrijwilligers deelnemen aan de peuterspeelzaal/kinderopvang, groep 1 en 2 van de basisschool en er is individuele
aandacht voor het aanleren van vaardigheden.

•

Taalcoaching van kinderen - in de thuissituatie - uit groep 3, 4 en 5.

•

Huiswerkbegeleiding van kinderen uit groep 6, 7 en 8.
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•

Inzetten van vertaalmaatjes Zwolledoet!.

•

Het organiseren van trainingen voor vrijwilligers en studenten zodat zij met voldoende basiskennis de vrijwilligers taken
uitvoeren.

•

Zichtbaar maken op www.samenzwolle.nl en verbinden van preventief aanbod in het voorliggend veld voor kinderen van
0–6 jaar en hun ouders.

➢

Momenteel zetten 14 studenten (social work jaar 1 en 2 Windesheim en Viaa) en 7 vrijwilligers zich
in voor het VVE-platform.

➢

Er zijn sinds 1 oktober 26 huiswerkbegeleiding- en taalcoachingvragen opgepakt. Dit zijn vragen
betreffende kinderen tussen de 4 en 12 jaar oud. In totaal worden er 30 kinderen uit Zwolle op deze
manier geholpen. Een student of vrijwilliger bezoekt de kinderen 1 keer per week in de thuissituatie.
Het kind en de vrijwilliger oefenen spelenderwijs met taal.

➢

5 studenten bieden 1 op 1 begeleiding aan kinderen op 4 verschillende peuterspeelzalen van
Doomijn, 1 student biedt 1 op 1 ondersteuning op een kinderopvang (niet van Doomijn) voor
ontwikkelingsobservatie.

➢

1 vrijwilliger ondersteunt een kleuterjuf op een basisschool, met als doel leesbevordering.

➢

1 vrijwilliger biedt één keer per week een taalactiviteit aan, aan kinderen 3+ op een kinderdagverblijf
van Doomijn.

➢

Er zijn gesprekken me een basisschool voor het opzetten van een huiswerkklas.

De aanmeldingen komen van pedagogisch medewerkers, het sociaal wijkteam, medewerkers Team Taal &
Gezin, IB’ers en leerkrachten van basisscholen.
Het VVE-platform werkt nauw samen met Team Taal en Gezin, Kinderopvang Plus en de VVE-specialist.
De studenten en de vrijwilligers krijgen begeleiding en intervisie vanuit het VVE-platform. Deze begeleiding vindt
1 keer in de twee weken op de vrijdagochtend plaats. Naast intervisie wordt er gewerkt aan
deskundigheidsbevordering zoals het signaleren van huiselijk geweld, verschillende problematieken en
cultuurverschillen.
Voor het aanmelden van een kind wordt nu nog gebruik worden gemaakt van de link:
https://traverswelzijn.nl/diensten/vveplatform/ (in de toekomst kan dit via de website
www.samenzwolle.nl/samenkids).

•

VVE-specialist (start 1 oktober 2019/ incidentele subsidie)

Prestatie
Alle Zwolse VVE peuterlocaties hebben extra ondersteuning gekregen en hebben een individuele en groepsgerichte aanpak
die recht doet aan de ontwikkelingsvragen van de peuters die ingeschreven zijn op desbetreffende locatie. Waar nodig is hulp
ingezet vanuit het platform van vrijwilligers en studenten.
Aan het eind van het subsidiejaar is er een overzicht beschikbaar van de geleverde inzet per locatie inclusief de effecten op de
medewerkers en de doelgroep.

•

De afgelopen periode is er geïnvesteerd in het bezoeken en meedraaien op alle VVE-peuterspeelzalen van
Doomijn en Prokino. Tot nu toe 20 zalen.

•

Er worden veel bevlogen medewerkers gezien, die plezier hebben in hun werk. Tegelijkertijd worden er
medewerkers gezien die ondersteund kunnen worden bij de groepsdynamica van de doelgroep. Denk hierbij
aan veel VVE-kinderen, jonge kinderen en kinderen met hun eigen problematiek en de systemen hiervan.
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•

Daarnaast is er behoefte bij de medewerkers aan duidelijkheid, rondom verslaglegging, het hoge
verwachtingspatroon en het - zoals zij ervaren - weinig extra uren om hun werk goed voor te kunnen
bereiden.

•

De VVE-specialist werkt samen met de pedagogisch coaches om aansluiting te vinden bij de teams, om
elkaar aan te kunnen vullen in de werkwijze zodat dit resultaat in een betere afstemming op de werkvloer.

•

De VVE-specialist heeft een workshop gegeven over het kinderbrein voor de vrijwilligers en de stagiaires van
het VVE-platform en stagiaires van Travers en Doomijn.

•

Voor de aankomende tijd gaan we workshops aanbieden die aansluiten bij de vragen die spelen onder de
pedagogisch medewerkers.

•

De resultaten van de vragenlijst zullen gedeeld worden met de PSZ en daarnaast zal er een algemene
rapportage komen. Aan de hand van o.a. deze uitkomsten wordt de vervolg inzet – i.s.m. managers,
pedagogisch coaches en locaties - bepaald van de VVE-specialist.

Voor aanmelding wordt gebruik gemaakt van https://traverswelzijn.nl/diensten/vve-specialist/

•

VVE Peuterspeelzalen (incidentele subsidie)

Prestatie
1.

Terugbrengen bezetting van 16 naar 14 peuters per dagdeel: waarborgen kwaliteit ve

2.

Locatie Doomijn Mussenhage in stand houden; belang peuteropvang in wijk Kamperpoort

3.

IKC vorming en doorgaande lijn

1.

Terugbrengen bezetting van 16 naar 14 peuters per dagdeel: waarborgen kwaliteit ve

Daar waar de totale bezetting van de peuters in een groep voor meer dan 60% bestond uit kinderen met een veindicatie, is de bezetting (teruggebracht van 16 naar) 14 peuters per dagdeel. In 2019 bleken op veel
opvanglocaties het aantal individuele ondersteuningsaanvragen in ontwikkeling en/of gedrag, als ook zorgen om
de thuissituatie van de kinderen te groeien. Daar waar de kwaliteit van het aanbod hierdoor in het gedrang kwam,
heeft Doomijn het aantal kindplaatsen ook terug gebracht naar 14.

Resultaten
•

Letterlijke en figuurlijke ruimte

•

Emotionele veiligheid en rust op de groep

•

Betere aansluiting bij groepsdynamiek en (individuele) ontwikkelbehoefte

•

Meer en beter gedifferentieerd aanbod, ook voor jong 2-jarigen

Er kan beter en makkelijker in kleine subgroepen worden gewerkt, waardoor het differentiëren van aanbod en
begeleiding (ook op individueel niveau) beter uitvoerbaar wordt.
We zien dat een kleinere groep meer emotionele veiligheid biedt, waardoor ieder kind makkelijker tot ontwikkeling
komt. De rust en (letterlijke) ruimte die ontstaat, draagt hier ook toe bij. In 2019 heeft Doomijn kinderopvang aan
de Vve-specialist van Travers Welzijn gevraagd een onderzoek te doen onder alle pedagogisch medewerkers op
de werkvloer. Hiertoe hebben we in een scan een vragenlijst ontworpen. Afdeling Pedagogiek, Kwaliteit en
Ontwikkeling van Doomijn wilde graag van de medewerkers zelf weten hoe zij in staat zijn onze kwaliteit hoog te
houden. Zo weet Doomijn waar ontwikkelbehoefte ligt voor (locatie specifieke) opleiding in ve-aanbod.
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Pedagogisch medewerkers geven hierin aan dat het goed lukt om aan te sluiten bij de groepsdynamiek, en ook
om activiteiten te laten aansluiten bij de ontwikkelbehoefte van de groep. Het bijstellen van de groepsgrootte
draagt hieraan bij.

2.

Locatie Doomijn Mussenhage in stand houden; belang peuteropvang in wijk Kamperpoort

De bezetting op deze peuteropvang fluctueert. Een groot deel van de kinderen heeft een meervoudige zorg- en
ondersteuningsvraag. Deze peuteropvanglocatie zit niet vol. Wel wordt het aanbod door twee pedagogisch
medewerkers gerealiseerd.
We begrijpen de opvatting van de gemeente Zwolle dat toegankelijke ve peuteropvang, ter ondersteuning van het
pedagogisch buurtklimaat, van belang is. Vandaar dat Doomijn hier peuteropvang biedt, al is dat op deze locatie
niet rendabel.

Resultaten
•

Toegankelijke peuteropvang in de wijk

•

Effectieve ondersteuning in opvoeding

Subsidie is ingezet om deze locatie open te kunnen houden. Daarnaast heeft Doomijn geïnvesteerd in de
binnenruimte; er is geverfd, kantoor- en toiletruimte zijn aangepast en er is passend meubilair en materiaal
aangeschaft. In de wijk is aansluiting gezocht en geflyerd. Ouders geven aan tevreden te zijn over de
peuteropvang. Desondanks neemt de bezetting niet toe.
Bezetting in 2019 (min – max kinderen per dagdeel in de eerste week van de maand)
1 januari

1 april

1 juli

1 oktober

1 december

5 - 12

8 - 10

9 - 10

9 - 10

8-9

3.

IKC vorming en doorgaande lijn

Bij het ve-programma Piramide worden peuters gevolgd en getoetst (Cito). Deze gegevens worden aangevuld
met het Zwols Overdracht Formulier. Bij peuters die extra zorg vragen, vindt een warme overdracht plaats tussen
de pedagogisch medewerkers en de leerkracht van groep 1 van de basisschool. Directeuren van het po en
managers kinderopvang hebben regelmatig overleg in het kader van IKC-vorming en doorgaande lijn.
Pedagogisch medewerkers sluiten aan bij kindoverleggen van scholen waar zij aan verbonden zijn, en, daar waar
er sprake van is bij (I)KC, bij doorgaande lijn-overleggen.
Resultaten
•

Korte lijnen en warme overdracht bij zorgkinderen

•

Aansluiting vinden in manier van observeren, volgen en toetsen pov en po

•

Integraal werken

•

Aansluiting visie en doel

•

Soepel overgang voor kind van pov naar po

•

Overeenstemming methodiek

•

Samenwerking met GGD-JGZ (consultatiebureau), sociaal wijkteam en Travers Welzijn

•

Samenwerking met de Stadkamer
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Daar waar de peuteropvang gevestigd is in een basisschool, zijn de lijnen kort en is een warme overdracht
realiseerbaar. Op sommige IKC’s wordt hier bovenop nog gevraagd om een overdrachtsformulier vanuit de
afgesproken lijn. Locaties gevestigd in een wijkcentrum hebben korte lijnen richting de scholen, waar de peuters
naar uitstromen.
De (papieren) toetsen van Cito die gebruikt worden zijn sterk verouderd. De pedagogisch medewerker is met
individueel toetsen bovendien kostbare tijd van de groep af. Doomijn vindt dat bij toetsen sprake is van een score
op één moment, dat geen goed beeld geeft van de ontwikkeling en talenten van het kind. Bovendien komt het
vaak voor dat een kind door bijvoorbeeld een taalbarrière niet toetsbaar is.
Gesprekken met schooldirecteuren leren ons dat de leerkrachten niets met onze toets gegevens doen. In groep 1
en 2 wordt al een jaar niet meer getoetst. In 2020 buigt de afdeling Pedagogiek, Kwaliteit en Ontwikkeling van
Doomijn zich over een onderzoek en advies wat betreft (afschaffen van) toetsmomenten.
Het Citovolgsysteem (ve) blijkt zowel inhoudelijk als methodisch minder goed aan te sluiten bij het primair
onderwijs (van OOZ). Dit merken pedagogisch medewerkers tijdens de (warme) overdracht en tijdens integrale
overlegmomenten. Soms blijkt het lastig visie en doelen bij elkaar te brengen. In 2020 zal gezocht worden naar
verbetering in de doorgaande lijn en integraal werken met het po door betere inhoudelijke aansluiting van
observatiegegevens. Deze leveren automatisch een betere aansluiting in doorgaande lijn en een beter
aansluitende overdracht op. Het overdrachtsformulier wordt actief gebruikt door Doomijn en door ouders.

Bureau Toegankelijk Zwolle
Prestatie
Faciliteren en ondersteunen van de projectcoördinator van het Bureau Toegankelijk Zwolle (BTZ). De projectcoördinator van
BTZ geeft ondersteuning aan het te ontwikkelen inclusiebeleid en uitvoering van de gemeente Zwolle.

Belangenbehartiging, adviseren, signaleren, bewustwording creëren rondom inclusie en toegankelijk in de hele
stad Zwolle. Dat georganiseerd door en met ervaringsdeskundigen ondersteunt door de projectleider Toegankelijk
Zwolle
Gerealiseerde activiteiten:
1.

Training buschauffeurs Keolis en RM-taxichauffeurs

2.

Start schouwing 40 publieke gebouwen

3.

Lezing Toegankelijk maken evenementen/festivals

4.

Campagne Houd de lijn vrij!

5.

Opstellen LIA-agenda

6.

Schouwing dijken

7.

Schouwing Stedelijk museum en Sassenpoort

8.

Blinde/Slechtziende lunch

9.

Rolstoelbasketbaltoernooi

10. Documentaire 80% Ongeschikt
11. Aanscherpen beleid op rateltikkers en geleide lijnen
12. Club Cele – Human Library
13. Gastlessen Greijdanus/Windesheim
14. Openbare toegankelijke toiletten
15. Toegankelijke speeltuinen
16. Losse schouwingen (Milligerplas, TAK-straat)
17. Schouwing ZAC en SVI
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18. Checklist Woningbouw (huurder en bezoeker)
19. Groei Toegankelijk Zwolle
Toegankelijk Zwolle is van 20 naar 35 ervaringsdeskundigen gegroeid, na een oproep bij ZwolleDoet! geplaatst te
hebben. Ook worden er vanuit de Gemeente of Travers mensen doorverwezen. Het bereik is nu vele malen
groter. Naast de inwoners van Zwolle worden er vele instellingen en organisaties bereikt.
In 2019 is de focus erg naar buiten gericht geweest. In 2020 mag de focus ook meer naar binnen, zodat intern de
groei goed georganiseerd wordt. En Toegankelijk Zwolle dus stabiel blijft, de ervaringsdeskundigen goed
gepositioneerd en gefaciliteerd worden. Er zal een professionaliseringsslag gemaakt moeten worden: vergoeding
vragen voor geleverde diensten, marketing/communicatie beter opzetten. We worden steeds meer en vaker
gevraagd. Het is belangrijk om zichtbaar te zijn en blijven. De ervaring heeft laten zien dat het actief benaderen
van mensen en organisaties die in verbouwing of verandering zitten, erg effectief is. Dan is er ruimte en openheid
tot gesprek. Dit mag nog meer gedaan worden.

Ondersteuning van Jongerenraad Zwolle
Prestatie
Procesbegeleider/coach.

In samenwerking met de 6 Zwolse wethouders bevordert de jongerenraad in 2019 en 2020 de participatie van
jongeren bij de volgende onderwerpen:
•

Schoolhuisvesting (Michiel van Willigen)

•

Toegankelijkheid, OV (William Dogger)

•

Duurzaamheid (Monique Schuttenbeld)

•

18-/18+ (Klaas Sloots en Michiel van Willigen)

•

Imago (René de Heer)

•

Huisvesting (Ed Anker)

Daarnaast heeft de jongerenraad zich beziggehouden met het verbeteren van de externe communicatie, het
verbeteren van de uitgaans- en vrijetijdsmogelijkheden van jongeren, de maatschappelijke diensttijd, LHBTI,
diversiteit en ambassadeurs van de vrijheid junior. De jongerenraad maakt deel uit van de stuurgroep van BUZ en
de stuurgroep van Impacter Zwolle.

Resultaten
1.

Speerpunten i.s.m. wethouders

Rondom de volgende thema’s zijn in 2019 afspraken gemaakt met de betreffende wethouders over het uitnodigen
van betrokken partijen:
•

Schoolhuisvesting (Michiel van Willigen)

•

Toegankelijkheid, OV (William Dogger)

•

Duurzaamheid (Monique Schuttenbeld)

•

18-/18+ (Klaas Sloots en Michiel van Willigen)

2.

Verbeteren van de externe communicatie van de jongerenraad

Het aantal volgers op social media is toegenomen. De jongerenraad heeft een nieuwe website ontwikkeld.
Studenten van Cibap hebben een contentstrategie en campagne ontwikkeld. https://www.jongerenraadzwolle.nl/
3.

Jongeren invloed geven op beleid
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Door deelname aan 48 bijeenkomsten en het geven van 20 adviezen is de invloed van jongeren op 35
organisaties of (beleids)thema’s toegenomen.
4.

Uitgaan/ vrijetijdsmogelijkheden voor jongeren verbeteren

In samenwerking met een aantal horecaondernemers en de gemeente Zwolle is de pilot ‘uitgaan 18-‘ ontwikkeld.
Er is een onderzoek uitgevoerd naar de uitgaansbehoefte van jongeren in Zwolle. De pilot is in januari gestart met
het geven van 16+ feesten i.s.m. 6 Zwolse horecapartners. De jongerenraad heeft samen met Bureau Ruis een
project ontwikkeld voor culturele activiteiten voor jongeren in de (binnenstad). In samenwerking met BUZ wordt de
pilot doorontwikkeld. De jongerenraad maakt deel uit van de stuurgroep van het project.
5.

Impacter

De jongerenraad heeft samen met medewerkers van Travers een plan ontwikkeld rondom het Actieprogramma
Maatschappelijke Diensttijd. Het project Impacter is gehonoreerd en loopt t/m februari 2020. De jongerenraad
maakt deel uit van de stuurgroep van Impacter en heeft bijgedragen aan de planvorming rondom Impacter
Overijssel.

In 2019 hebben 23 jongeren als vrijwilliger deel uit gemaakt van de jongerenraad
De jongerenraad heeft in 2019 ca. 200 jongeren bereikt. Dit is exclusief het communicatiebereik en het indirecte
bereik.

Doe-het-zelfgarage/DOCK24 participatiebedrijf
Prestatie
Dock24 is een ‘sociale, maatschappelijke participatie en ontwikkellocatie’ met als doel door middel van training, ontwikkeling,
participatie en lerend werk bewoners van Zwolle verder te helpen door ze zelfstandig te maken. Het gaat om bewoners die
weinig ontwikkelingskansen hebben gehad en die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt of onderwijs.
De bedoeling is dat bewoners uitstromen met voldoende werk- en leervaardigheden en dat ze hebben ontdekt waar hun
(kern)kwaliteiten liggen. Daarnaast wordt er vanuit de locatie verbinding gelegd met andere leer- en participatiemogelijkheden in
de stad. De Doe-het-zelfgarage is een onderdeel van Dock24.
Los van de deelnemers welke een traject volgen via de trajectcoaches van Dock 24 denken wij in 2019 (incl. de Doe-hetzelfgarage 800 mensen actief te laten zijn waarvan 200 in een traject. Hiervoor hebben we wel grote afhankelijkheid van de
aanlevering van kandidaten vanuit UWV en WRA.

DOCK24
DOCK24 is een startpunt voor sociale en maatschappelijke participatie in de stad en wordt uitgevoerd door
Travers Welzijn/ZwolleDoet! In een samenwerking van de gemeente, onderwijs, maatschappelijke partners en
maatschappelijk voorveld. Er wordt gebruik gemaakt van de aanwezige infrastructuur. DOCK24 staat voor leren,
ontwikkelen, kansen en groei en biedt:
1.

Ontwikkeltrajecten waarin mensen kunnen groeien en hun mogelijkheden kunnen ontdekken. Het doel is
om inwoners binnen een jaar, tot anderhalf jaar uit te laten stromen naar activiteiten, vrijwilligerswerk,
scholing of (re-integratie) naar werk. De trajecten worden uitgevoerd i.s.m. sociaal wijkteam, Tiem, RMCleerplicht, Thorbecke SG, Talentstad, START.Deltion en UWV.

2.

Een laagdrempelige en veilige startplek.

3.

Programma's gericht op het creëren van een groter perspectief op sociaal en maatschappelijk participeren
(Doe-het-zelfgarage, fietsenwerkplaats, kleding-, electro-, creatief-, meubellab, kleedkracht).

4.

Diensten waar inwoners van Zwolle gebruik van kunnen maken (Doe-het-zelfgarage, Fietsenwerkplaats,
KarWij (hulpvragen en klussen)).
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In samenwerking met SamenZwolle worden vanaf januari 2019 ook inwoners ondersteund bij het vinden van
daginvulling (Goede dagen en perspectief (voorheen dagbesteding)). Zie rapportage ZwolleDoet.

Samenvatting resultaten, signalen en ontwikkelpunten
Tabel totalen DOCK24 2019
2018

2019

Afgesproken
DOCK24

Werkelijk
200

2018/2019

Afgesproken

Hoofdlijn

Werkelijk

219

200

95

314

400

700

731

1.131

n.v.t.

100

318

318

1.144

1.763

1)

Trajecten)
DOCK24
Programma’s &
Diensten
Goede dagen &

n.v.t.

2)

perspectief
619

Toelichting tabel totalen:
1)

Circa 70% zet stappen op de participatielader. De aanmeldingen voor DOCK24 (ontwikkel-,
participatietrajecten) vanuit Tiem en sociaal wijkteam zijn in 2019 60% lager uitgevallen dan in 2018. Dit
terwijl er capaciteit is voor 200 trajecten. 10% procent van de aanmeldingen betreft jongeren (16-23
jaar). In de periode eind 2018 tot en met december 2019 stromen 148 deelnemers uit. Er is duidelijke
afname te zien bij de tredes 1 en 2 en een toename bij trede 4, 5 en zelfs naar 6. Een aantal mensen
blijft op dezelfde trede, maar ontwikkelt zich wel binnen de trede (communicatieve vaardigheden, fysieke
en mentale weerbaarheid). Zie de bijlage voor voorbeelden van plekken waar deelnemers actief zijn.

2)

Circa 60% niet op maatwerkplek Dagbesteding. Dit kan verder omhoog na hernieuwde afspraken voor
67+. De aanmeldingen voor Goede dagen & Perspectief is verdriedubbeld dan de afgesproken
aantallen. Het verschil (t.o.v. aanmeldingen trajecten) heft elkaar niet op aangezien het om verschillende
aanmeldprocessen gaat (Participatiewet, WMO/dagbesteding).

Ontwikkeltrajecten maatschappelijke participatie
Resultaten
•

In 2019 starten 95 nieuwe inwoners een ontwikkeltraject. In totaal volgen 125 Zwollenaren een traject (start
traject in 2018). Daar zitten ook inwoners bij die vanuit de wijk of vanuit de samenwerkende organisaties in
beeld zijn gekomen, maar in afstemming met het sociaal wijkteam.

•

Vanuit het sociaal wijkteam en Tiem zijn het aantal aanmeldingen in 2019 lager t.o.v. 2018 (219
aanmeldingen). Binnen de kerngroep sociaal wijkteam, Tiem (inclusief RMC-leerplicht) en DOCK24 is dat
belangrijk onderwerp van gesprek en bespreken we hoe de capaciteit van DOCK24 optimaal benut kan
worden (200 trajecten). Eén van de acties die in 2019 wordt opgestart is de Participatie Pilot Oost.
Inwoners die wonen in het werkgebied van sociaal wijkteam Oost met een uitkering vanuit de Participatiewet
én een indicatie WMO waar (nog) geen aandacht is geweest voor participatie worden bewust opgepakt door
het sociaal wijkteam in samenwerking met DOCK24 en Tiem. Om een begin te maken, is door de
deelnemende partijen gestart met een selectie uit de groep inwoners van stadsdeel Oost: 45+, 27- en
alleenstaande moeders. Deze mensen zijn kwetsbaar én zij en hun directe omgeving (kinderen) hebben baat
bij meer perspectief.
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Eind 2019 zijn de groepen bekeken en is besloten dat zowel voor een individuele benadering, maar voor de 45+
groep voor een collectieve aanpak is gekozen, waarbij middels een plenaire bijeenkomst bewoners worden
uitgenodigd om ze te informeren en enthousiasmeren om maatschappelijk te participeren. Dat wordt in 2020
uitgevoerd. In totaal gaat het binnen de pilot om zo’n 70 inwoners.
•

In de periode eind 2018 tot en met december 2019 stromen 148 deelnemers uit. Er is duidelijke afname te
zien bij de tredes 1 en 2 en een toename bij trede 4, 5 en zelfs naar 6 (zie figuur 1 hieronder). Een aantal
mensen blijft op dezelfde trede, maar ontwikkelt zich wel binnen de trede (communicatieve vaardigheden,
fysieke en mentale weerbaarheid). Zie de bijlage voor voorbeelden van plekken waar deelnemers actief zijn.

Instroom startrede, uitstroom starttrede

•

Voorbeelden van plekken waar de deelnemers ervaring hebben opgedaan, nog actief zijn of naar zijn
doorgestroomd: Bruggenbouwers, Buurthulppost KarWij, Kadera, De Pol, De Riethorst, De Terp,
Dimence restaurant, Dimence/WijZ, Driezorg Fermate, Eemhoeve, Focus, Free2Move, Gewoon
appeltaart, Gift City, Harry’s kringloophal, Havezathe, Humanitas, IJsselheem/ Nieuwe Haven, In Balans,
InteraktContour, ISK, Klooienberg, Leger des Heils, naailes De Terp, Riethorst. Schellerhoeve,
Stadkamer, SVI, Taal en taart, taalles in groep, taalles vluchtelingenwerk, Taalmaatje, thuisbezorger
pizzeria, Travers P&O, Vogellanden, WijZ thuisadministratie, programma’s DOCK24, Kari’s Crackers,
stichting Kringloop Zwolle

•

DOCK24 is één van de convenantpartners binnen de aanpak en samenwerking rondom nieuwe
Zwollenaren. Vanuit DOCK24 wordt in 2019 de werkgroep inburgering, taal en maatschappelijke
participatie getrokken. Verdere deelnemers zijn: Present Zwolle (Klets & Koek), Vrouwenplatform
Carree, Hart voor Zwolle, St. Voor Elkaar Zwolle, Limor, Humanitas Match, Samen Zwolle, Windesheim,
WIJZ/ op orde, Travers Welzijn. De werkgroep heeft ingezet op a) In beeld brengen van structuren,
werken deze, aanvullingen, suggesties, b) In beeld brengen wat partijen doen als het gaat
maatschappelijke participatie (begeleiding, activiteit) en c) Eenduidige visie, aanpak m.b.t. vergroten van
de zelfredzaamheid van nieuwe Zwollenaren
M.b.t. ontwikkeltrajecten kunnen nieuwe Zwollenaren in traject bij DOCK24. Vanuit de nieuwe aanpak
worden al verschillende statushouders aangemeld. In juli ’19 wordt met de vakgroep statushouders
(coaches die de nieuwe Zwollenaren begeleiden) en trajectcoaches van DOCK24 afgestemd over het
versterken van de samenwerking, maar ook wat nodig is om nieuwe Zwollenaren een sluitend traject te
bieden met perspectief.

•

DOCK24 denkt mee hoe er duurzaam gewerkt kan worden aan herstel en participatie in Zwolle voor
mensen met EPA (mensen met een ernstige psychische aandoening). Er wordt onderzocht hoe
aangesloten kan worden bij de aanpak en wat trajectcoaches zouden kunnen betekenen.
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•

Er wordt samengewerkt met veel verschillende organisaties in het voorveld om deelnemers een
passende plek te geven. De samenwerking met deze partijen is goed en partijen zijn bereid om mee te
denken om voor de deelnemers een passende plek te vinden. Afgelopen jaar zijn wel enkele
organisaties die wat meer arbeid gerelateerd vrijwilligerswerk bieden, gestopt of hebben de draai
gemaakt naar dagbesteding i.p.v. vrijwilligerswerk.

•

De kerngroep (sociaal wijkteam, Tiem, DOCK24) is ook in 2019 actief. Deze is samengesteld met een
gezamenlijke opdracht voor sociaal wijkteam, Tiem én DOCK24. De partijen zijn samen verantwoordelijk
voor het laten slagen hiervan. Doel is om te komen tot een constructieve samenwerking en
communicatie. Afgelopen jaar is gewerkt aan:
o

Stroomlijnen van een lean proces t.b.v. de samenwerking tussen sociaal wijkteam, Tiem en
DOCK24

o

Opdracht in breder perspectief (2020 e.v.) Tussenstappen richting hervorming. Eenzelfde
mechanisme vanuit verschillende wetten voor beweging naar het voorveld. Ondersteunend aan
sociaal wijkteam:
▪

Participatie, inclusief deel dagbesteding: DOCK24 (ook voor integrale
thuisondersteuning)

▪

Wonen, inclusief deel dagbesteding, integrale thuisondersteuning: Samen Zwolle
(2019 voor dagbestedingsdeel), zie verder in deze rapportage

DOCK24 programma’s & diensten
Resultaten
•

In 2019 zijn de volgende programma’s & diensten uitgevoerd waar 731 inwoners gebruik van hebben
gemaakt:
o

Doe-het-zelfgarage en Fietsenwerkplaats waar deelnemers, en inwoners zelf hun auto of fiets
kunnen onderhouden (mensen met een kleine portemonnee) of dat kunnen leren (zelfredzaamheid).

o

In samenwerking met het sociaal wijkteam geeft DOCK24 fietsen uit aan Zwollenaren om de
mobiliteit te vergroten. Er worden onderhoudsworkshops georganiseerd om inwoners te leren hoe
zelf kleine reparaties uit kunnen voeren.

o

Kleding lab en meubel lab waar deelnemers eigen kleding en meubels kunnen maken, herstellen of
dat kunnen leren.

o

Electro lab, waar deelnemers de beginselen van elektrotechniek kunnen leren en repareren van
elektrische apparatuur.

o

DOCK24 KarWij en diverse welzijnsorganisaties zetten samen vrijwilligers in om hulpvragen van
Zwollenaren op te lossen.

o

Creatief lab vanuit Zwolle Doet! Waar deelnemers laagdrempelig deel kunnen nemen aan diverse
creatieve activiteiten.

o

In en rondom het pand zijn deelnemers ingezet voor diverse werkzaamheden (bijvoorbeeld tuin of
onderhoud), dit biedt deelnemers ook de mogelijkheid om werkzaamheden te verrichten die meer
individueel uit te voeren zijn.
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o
Programma

Aantal

Hulpvragen BHP opgelost

96

Hulpvragen KarWij opgelost

236

Bezoekers Doe-het-zelfgarage

187

Deelnemers Programma’s

80

DOCK24 (Electro, kleding,
meubel, KarWij en fietsen,
Kleedkracht
Aantal uitgegeven fietsen

122

Aantal trajecten jongeren (16 –

10

18 jaar) l School van de straat

•

Er is een samenwerking tussen Start. Deltion en DOCK24 middels de DOCK24 klas (Entree, niveau 1).
Binnen deze klas worden jongeren ondersteund en begeleid die niet passen op een school of binnen
een schoolstructuur. Een aantal jongeren volgt eerst een voortraject binnen programma’s van DOCK24,
voordat ze doorstromen naar de Entree klas.

•

Naast START.Deltion, is er vanaf najaar 2019 ook samenwerking met Thorbecke Scholengemeenschap,
Talentstad:
o

Leerlingen, studenten die niet voldoende mee kunnen komen binnen de schoolsetting, die
dreigen uit te vallen, niet klaar zijn voor een stage of net wat extra nodig hebben voor een
baan, kunnen een ontwikkeltraject (volledig programma of modules) volgen via DOCK24.

o

Met de verbinding tussen activiteiten en programma’s van DOCK24 en lesprogramma’s van de
scholen kunnen we meer maatwerk bieden. We beogen:

o

▪

Vervolgen van onderwijs door leerlingen of stap naar werk

▪

Lagere zorgkosten

▪

Zinvolle daginvulling

▪

Behoud van dagritme en werk/leer belasting

Verkennen en vormgeven van inhoudelijke programma’s tussen DOCK24 en de scholen.
Bijvoorbeeld gastlessen vanuit jongerenwerk over weerbaarheid, pesten, mediawijsheid,
verbindingen vanuit school met de wijk, lessen vanuit onderwijs op DOCK24, bijvoorbeeld taal,
burgerschap

•

Intensieve samenwerking in de fietsenwerkplaats tussen docenten en leerlingen van het Thorbecke
Scholengemeenschap en deelnemers en locatie DOCK24. Binnen deze samenwerking wordt er kennis
gedeeld en kunnen leerlingen in een “echte”/ andere omgeving werken aan fietsen die via het sociaal
wijkteam worden uitgeven aan Zwollenaren die daarvoor geen/beperkte middelen hebben.

•

Binnen de ontwikkeltrajecten voor jongeren is een concrete samenwerking tussen jongerenwerker, Make
It!, Vuurkracht en Impacter ingezet. Er wordt gekeken welke plek voor een jongere het best passende is
en daarbij is een combinatie van verschillende projecten en activiteiten mogelijk.

•

Een deel van de Gasthuisdijk zal ingericht worden voor een Urban House (werktitel). Het Urban House,
met o.a. de Fakkelteit, is onderdeel van het hybride productiehuis van Hedon. Eind 2019 is een start
gemaakt met de realisatie daarvan. In 2020 krijgt dat vervolg.
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Wijkboerderijen en buurtweiden
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
worden ingezet voor participatietrajecten en dagbesteding.
•

Schellerhoeve; streefaantal bezoekers: 35.000

•

Eemhoeve; streefaantal bezoekers: 35.000

•

Klooienberg; streefaantal bezoekers: 40.000

Op alle boerderijen zijn alle dagelijkse openingstijden gerealiseerd en hebben de beheerders ondersteuning
gegeven op activiteiten. Dierwelzijn staat hierbij op nummer een naast allerlei andere groene en verbindende
activiteiten. Er zijn activiteiten opgezet en uitgevoerd in het kader van sociale samenhang, activering &
participatie en natuur & milieu educatie. Daarnaast hebben individuen en groepen met een eigen visie op natuur
en milieu de mogelijkheid gekregen om hun ideeën vorm te geven. Zoals de Permacultuur-groepen4, Veltcultuur5, moestuin, bijenvereniging, stadsvogels/avifauna.
Bijzondere activiteiten op de Klooienberg zijn o.a. de verbinding met bewonersparticipatie op de stadsdijken en
de uiterwaarden, de jaarlijkse activiteiten rond de schaapskudde en het maaien en hooien. Daarnaast zijn er de
activiteiten rond de stadsdijken, deze brengen mensen ook naar de Klooienberg. Zij maken zo ook kennis met de
verschillende unieke mogelijkheden van de wijkboerderij de Klooienberg. Van genieten in de uiterwaarden tot de
mooie natuurspeelplekken, tuinieren en dierverzorging. Daarnaast is er ook eenmaal per maand een theehuis
open, georganiseerd en gerund door bewoners.
Op de Eemhoeve wordt er intensief gebruik gemaakt van de nieuwe aanbouw. De bewonersbetrokkenheid op de
boerderij is daardoor erg gestegen. Wat zich vervolgens weer ontwikkelt tot allerlei nieuwe netwerken en
samenwerkingsvormen. Een van die groepen is initiatiefnemer om de omgeving van de Eemhoeve op te knappen
en gebruiksvriendelijker te maken. Hiervoor hebben zij in afstemming met ons een aantal fondsen aangeschreven
en ondersteuning gekregen financieel van Gemeente Zwolle en Provincie Overijssel.
Door het organiseren van nieuwe activiteiten door Bezoekvrouw, beweeg en leefstijl coach en team Taal & Gezin
zijn er veel nieuwe mensen die zo kennismaken met de wijkboerderij De Eemhoeve.
In Zuid op de Schellerhoeve zijn er mooie samenwerkingen en initiatieven rond bijvoorbeeld het
schaapsscheerdersfeest en het project ‘Bezig op de boerderij’. Ook komt er steeds meer variatie in de aanwezige
dieren. Samenwerking is er met het onderwijs; basisscholen maken gebruik van ons aanbod NME en komen
tijdens schooluren op bezoek. Met het Zonecollege (voorheen Groene Welle) en ROC Deltion, hebben we een
goede samenwerking, gericht op activiteiten in groen en op dierwelzijn en het klussen aan gebouwen. De
waardering van deelnemers en bezoekers van de boerderijen is groot. Aandachtspunt blijft nog wel het vinden
van vrijwilligers.

4

https://www.permacultuurzwolle.nl/

5

https://www.velt.be/
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Op de Schellerhoeve is het filter jaren niet onderhouden.
Een vrijwilliger heeft onderzoek gedaan naar de staat van
het filter en wat er zou moeten gebeuren om deze weer
in gebruik te nemen. Inmiddels is een deel van het
onderhoud gedaan en krijgt de betreffende vrijwilliger een
vrijwilligersvergoeding om het filter weer operationeel te
(laten) maken. Voor hem een mooie stap richting betaald
werk.

Buurtweiden
Prestatie
Ondersteuning van vrijwilligers en besturen van de buurtweiden; ruimte bieden aan kwetsbare buurtgenoten. Geven van
informatie en voorlichting, bij bijvoorbeeld veranderde regelgeving of bij escalaties.

De buurtweiden gaan op zich goed. Wel staan er een aantal onder druk omdat er onvoldoende continuïteit was/ is
in het vrijwilligersbestand. Bij de Stinsweide heeft dat ertoe geleid dat men tijdelijk de stekker eruit heeft
getrokken. De renovatie Stinspark is de motor om met een al actieve groep de Stinsweide weer vorm te geven.
Gebrek aan vrijwilligers heeft de enige vrijwilliger van de Ramshorst doen besluiten om te stoppen.
Gedurende de afgelopen maanden is men druk geweest om hier een nieuwe groep bewoners op te verbinden.
Dat is gelukt. De Ramshorst is overgegaan in het coöperatief Wij-bedrijf Dieze. Ook de Aa-weide stond onder
druk maar hier is uiteindelijk ook weer een mooie vrijwilligersgroep actief. Zijn alle zorgen weg? Nee; het
vrijwilligersbestand en draagvlak uit de directe omgeving is van belang. Hier gaan we nog meer op investeren;
o.a. in samenwerking met de wijkteams van Travers.
Ook blijven de zorgen rond dierwelzijn groot. Er worden nog steeds dieren ‘gedropt’. Aandacht voor ‘dier oké’
acties en communicatie over regelgeving plus informatie bij calamiteiten blijven noodzakelijk. Gelukkig doen Alle
locaties buurtweiden, (behalve de Gerenweide), kinderboerderijen en wijkboerderijen doen mee aan Dier Ok.
Ook zijn er steeds meer buurtweiden actief met educatie en werken o.a. samen met scholen.
Er vindt meer een twee deling plaats binnen de buurtweiden: buurtweiden met 1 beheerder en manier van werken
die al tientallen jaren hetzelfde is, nauwelijks vernieuwen en zich alleen op dieren richten. Deze buurtweiden zijn
kwetsbaar, maar gaan ook niet mee met maatschappelijke veranderingen. Dit is vooral zichtbaar bij buurtweiden
met oudere vrijwilligers. Deze buurtweiden krijgen het moeilijker. Er zijn ook buurtweiden die gaan verbreden: niet
alleen dieren houden, maar juist die ontmoetingsplek in de wijk willen worden, verbindingen leggen en activiteiten
organiseren en dat als cruciaal zien om sterk te blijven staan in de toekomst.
Het is moeilijker vrijwilligers te vinden die zich structureel willen inzetten op buurtweiden.
Men heeft meer oog voor dierenwelzijn: er wordt vaker een bewuste keuze gemaakt om samen te werken met
een dieren opvang of er worden afspraken gemaakt ter bevordering van dierenwelzijn/ duurzamer omgaan met
dieren. Hangt samen met de aandacht voor dierenwelzijn binnen de gemeente Zwolle.
NME partners en aanbieders in Zwolle hebben behoefte aan locaties waarvan uit activiteiten en ontmoeting kan
plaats vinden en zijn op zoek naar de plaatsen waar de doelgroep voor natuureducatie al komt. Dit biedt kansen
voor de buurtweiden om zich meer als de al aanwezige locaties in de wijken en buurten te profileren en te
verbreden
Op de buurtweiden zijn ongeveer 98 vrijwilligers actief.

44

2018

Locatie

2019

Aantal bezoekers

2018

2019

Aantal vrijwilligers

Openstelling

Totale

gebouwen

gebruiksuren

Vrij toegankelijke

ook buiten

uren

openingsuren
gebouwen

Schellerhoeve

39.520

39.210

83

79

3.540

4.124

Klooienberg

44.585

43.680

275

202

2.555

3.905

Eemhoeve
Totaal

36.403

38.149

81

71

2.920

3.078

120.508

121.039

439

352

9.015

11.107

Wijkcentra Holtenbroek, Kamperpoort en Indische Buurt
Prestatie
Naast de openstelling en beheer wijkcentra het stimuleren van vrijwilligerswerk, sociale contacten en faciliteren van sociale en
maatschappelijke participatie trajecten.
Wijkcentrum Holtenbroek; streefaantal bezoekers minimaal 90.000
Wijkcentrum Ons Eigen Huis (Kamperpoort); streefaantal bezoekers minimaal 10.000
Wijkcentrum de Vlasakkers (Indische Buurt); streefaantal bezoekers minimaal 7.000

Wijkcentrum Holtenbroek
Openingsuren voor wijkcentrum Holtenbroek

3.890

Bezoekersaantallen voor zaalhuur in en extern

49.500

Bezoekersaantallen die gebruikmaken van de inloop en ontvangstruimte

21.600

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

18.200

Peuterspeelzaal

2.400

Totaalaantal bezoekers t/m juni 2019 in wijkcentrum Holtenbroek

91.700

Openingsuren gelijk gebleven aan 2018. Inzet 3,7 fte + 12 vrijwilligers en 2 stagiairs.
Het sociaal wijkteam is met een kleiner team actief en dat maakt de inloop van cliënten ook kleiner. De
inloopmomenten van de formulierenbrigade en aansluitende activiteiten zijn daarentegen druk bezocht. De
verhuur loopt naar verwachting; er wordt nog altijd gezocht naar meer permanente verhuur welke aansluit bij het
doel van het wijkcentrum. De klimaatbeheersing is een stuk beter na het plaatsen van de nieuwe warmtepomp,
tijdens de winter als de zomer waren er geen klachten van gebruikers. Er is gestart, in het kader van
duurzaamheid, met het ophalen van gescheiden afval en op het wijkcentrum zijn zonnepanelen geplaatst.

Wijkcentrum Eigen Huis
Openingsuren voor wijkcentrum Eigen Huis

2400

Bezoekersaantallen voor zaalhuur in en extern

5350

Bezoekersaantallen die gebruikmaken van de inloop en ontvangstruimte

3300

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

2000

Peuterspeelzaal

1650

Totaalaantal bezoekers t/m juni 2019 in wijkcentrum Eigen Huis
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12.300

Openingsuren zijn gelijk gebleven aan die in 2018. Inzet 0,7 fte + 8 vrijwilligers, 2 stagiairs en 6 extra vrijwilligers
voor de schoonmaak. Er zijn nieuwe vrijwilligers geworven die de openstelling tijdens de inloop willen verzorgen.
Gedeeld beheer gaat redelijk vraagt wel veel ondersteuning en begeleiding. Voor vrijwilligers die draaien tijdens
de openingsmomenten is er BHV georganiseerd. Beperkte mogelijkheden van gelijktijdig gebruik van
verschillende groepen is een zorg. Evenals gebruik van het wijkcentrum door de “nieuwe Kamperpoorters” deze
is beperkt.

Wijkcentrum Vlasakkers
Openingsuren voor wijkcentrum Vlasakker

2.200

Bezoekersaantallen voor zaalhuur in en extern

5.200

Bezoekersaantallen die gebruikmaken van de inloop en ontvangstruimte

2.150

Peuterspeelzaal

1.650

Totaalaantal bezoekers t/m juni 2019 in wijkcentrum Vlasakkers

9.000

De openingsuren zijn gelijk gebleven aan die in van 2018. Inzet 0,45 fte + 5 vaste vrijwilligers.
De openstelling wordt daarnaast geregeld door zelfstandige groepen in eigenbeheer.
Verhuur is lastig door de kleine en beperkt indeling van het gebouw. Het team Oost van Travers organiseert
verschillende (vooral jeugd en jongeren activiteiten.
.

Buurtsportcoach/beweeg- en leefstijlcoach
Noord
Richt zich op alle bewoners in Noord en specifiek op hen die niet of weinig bewegen. Een groot deel van de
doelgroep heeft een multiculturele achtergrond. Er worden laagdrempelige beweegactiviteiten georganiseerd
waar bewoners steeds actiever en enthousiaster aan meedoen. Daarnaast wordt er informatie en voorlichting
gegeven over gezonde en betaalbare voeding. Er worden bijvoorbeeld op verschillende plekken (buurtkamer,
Huis van Kansen, Wijkcentrum Holtenbroek en de Eemhoeve) laagdrempelige bijeenkomsten georganiseerd om
mensen te informeren over voeding en gezondheid, waarbij Smoothie workshops worden gehouden en
receptenboekjes uitgedeeld. Ook zijn er verbindingen met de wereldkeuken. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden
voor individuele begeleiding. Dat voor mensen die nog niet durven en moeite hebben zich te bewegen in groepen.
Zij worden wel naar de groepsactiviteiten toe geleid, dat op hun eigen tempo.
Er worden fiets-, veilig verkeers- en fietsreparatielessen gegeven vanuit het project “Fietsen geeft Vrijheid” Dit
project wordt mede vormgegeven vanuit een samenwerking met de gemeente Zwolle AFAC en beleid F10
fietsstad Zwolle, Windesheim opleiding Mobiliteit project Smart Cycling Futures en PMT, Tour de Force en de
ANWB (zie ook de beschrijving verder in deze evaluatie Fietspilot Holtenbroek) en beweeglessen op vaste
momenten (yoga, body balance, bewegen op muziek en meditatie). Deze lessen worden ook ter inspiratie en als
kennismaking tijdens allerlei bijeenkomsten in Holtenbroek en Aalanden aangeboden. De verbinding van eten en
bewegen is een goed middel. Cultureel zie je dat sport en bewegen in andere culturen, zeker door vrouwen geen
gemeengoed is. Ontmoeten met eten echter wel. Steeds meer vrouwen nemen deel nu er vertrouwen en een
bewustzijn ontstaat over gezond leven. Ook (allochtone)mannen worden bereikt een groep die hier tot sinds kort
niet voor open stond maar wel geconfronteerd werden met hartfalen hoge bloeddruk en overgewicht
Voor kinderen en gezinnen draaien we in Noord het programma LEFF gericht op kinderen met problematisch
overgewicht. Geven we veilig verkeerslessen aan kinderen
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Bereik

400 volwassen deelnemers
25 jongeren >12 <21
40 kinderen <12

Oost
In Zwolle-Oost is de nadruk gelegd op sport en bewegen binnen activiteiten en projecten die er gedraaid zijn. Er
is een nauwe samenwerking met onderwijs, Sportservice Zwolle, sportaanbieders en ondersteunende
organisaties om de jeugd, maar ook volwassenen (meer) in beweging te krijgen en een gezonde leefstijl aan te
houden. Elke week werd er minimaal één activiteit georganiseerd waar dit naar voren kwam. Het doel was met
het aanbod, veelal buiten aangeboden, zo veel mogelijk buurtbewoners te betrekken en te enthousiasmeren om
mee te doen. Waar mogelijk legden wij de verbinding met (ondersteunende) sport- en beweegaanbieders.
De sportarena is in het jaar 2019 aangeschaft en regelmatig ingezet in de verschillende wijken. Deze blikvanger
trok veel kinderen en ouders naar de plek waar de activiteiten of evenementen georganiseerd werden. Kinderen
leerden samen te spelen, hun talenten en kwaliteiten te ontwikkelen op het gebied van sporten en bewegen en
we kregen inzicht in het beweeggedrag van deze doelgroep.
Daarnaast zijn er op verschillende plekken dusdanig verschillende evenementen georganiseerd om de
buurtbewoners in beweging te krijgen. Specialistisch liggen er nog meerdere kansen op het gebied van o.a.
weerbaarheid en de gezonde leefstijl bij kinderen en jongeren. Voor volwassenen, maar ook kinderen wordt er
ingezet op samenwerking en een Diezeloop georganiseerd. Dit sluit aan bij de trend van hardlopen.

De buurtsportcoach in Oost richt zich op jeugd/jongeren met de volgende doelen:
•

Door middel van sport en spel beweging stimuleren

•

Gezonde voeding aanbieden

•

Bewustwording: Wat is een gezonde leefstijl

•

Weerbaarheid en zelfvertrouwen bevorderen

Er is bewust gekozen voor deze doelgroep, omdat er opvallend veel jongeren zijn met overgewicht in Dieze-Oost.
Jongeren vinden het lastig om buiten hun eigen buurt (eigen netwerk) mee te doen met sportactiviteiten. De
jongeren van 12+ in de Indische buurt roken bijna allemaal en Jongeren zijn zich onvoldoende bewust wat
gezonde voeding is.

Bereik

106 jongeren, 650 kinderen, 140 volwassenen, 28 vrijwilligers

Fietspilot Holtenbroek
Prestatie
In de periode september 2018 – september 2020 wordt een pilot in Zwolle in de wijk Holtenbroek uitgevoerd gericht op mensen
die niet fietsen (kinderen en volwassenen). De fiets wordt zodanig ingezet dat alle relevante doelgroepen worden gestimuleerd
om meer te participeren (isolement doorbreken) en te bewegen. Onderdelen van aanpak zijn:
•

Organiseren van fietslessen en verkeersveiligheid lessen;

•

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

•

Kosteloos beschikbaar stellen van fietsen en programma bieden waarbij mensen leren kleine reparaties aan hun eigen
fiets te doen;
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•

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

Fietsen geeft vrijheid
Januari – december 2019

Daarnaast wordt ook ingezet op het versterken en verduurzamen van de samenwerking rondom fietsen,
gezondheid en participatie binnen de gemeente Zwolle (domein overstijgend) en met verschillende partijen in de
stad. Het gaat om gebiedsgericht werken. 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.

Context van de pilot
Door de Tour de Force (TdeF), een samenwerkingsverband van 23 overheden, organisaties en bedrijven om het
fietsen in Nederland te stimuleren, is bevorderen van fietsen om gezondheid en de participatie te verbeteren
onder kinderen, mensen met overgewicht te activeren en mobiliteit te vergroten bij migrantenvrouwen en
vluchtelingen één van de speerpunten. In twee plaatsen, Rotterdam en Zwolle, worden pilots met zogenaamde
preventiecoalities gestart. Deze zijn onderdeel van het nieuwe beleid vanuit het ministerie van VWS waarbij
preventie een speerpunt is.

Resultaten tot en met december 2019
•

Er is geïnvesteerd in de samenwerking met partijen die zich inzetten voor fietsen, gezondheid en participatie
(Tour de Force, Gemeente Zwolle, Gezonde Stad, Hogeschool Windesheim, ANWB (Kinderfietsenplan),
AFAC, DOCK24). Er zijn afspraken gemaakt over rollen en activiteiten. De start financiering voor de pilot is
mogelijk gemaakt door een bijdrage van CROW.

•

Het kosteloos beschikbaar stellen van fietsen wordt vanaf september 2018 gedaan i.s.m. de
Fietsenwerkplaats bij DOCK24. De AFAC 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. Binnen DOCK24 kunnen
mensen actieve stappen zetten in het sociaal en maatschappelijk participeren. Daar zijn ook mensen bij die
kunnen meedoen met de fietspilot.

•

In november ‘18 start een eerste groep deelnemers met fietslessen in Holtenbroek. Er is veel belangstelling.
Ingezet wordt dan ook om op meerdere momenten fietslessen te organiseren. Hiervoor worden vrijwilligers
geworven. Motivatie om mee te doen aan de fietslessen, o.a.: kinderen naar school brengen, met de fiets
naar de markt i.p.v. met de bus (kost geld) Deelname aan de pilot betekent naast het krijgen van fietslessen,
meedoen aan de onderhoudsworkshop/training 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 te blijven fietsen. Onderzoekers van Windesheim hebben
een monitoring opgesteld om de resultaten van de deelnemers in beeld te gaan brengen.

•

Najaar 2018 zijn gesprekken gevoerd met een aantal basisscholen in Holtenbroek over samenwerking
rondom de pilot. In 2019 is verder met hen gesproken over samenwerking m.b.t. fietslessen en
verkeersveiligheid lessen voor kinderen op de scholen. Scholen geven aan vooralsnog geen mogelijkheden
te hebben om actief bij te dragen door volle onderwijsprogramma’s.
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Het valt op dat er via het sociaal wijkteam veel fietsen worden uitgegeven aan kinderen. Binnen het
jeugdwerk Holtenbroek, programma’s zoals Politiekids ziet de jeugdwerker kinderen die niet voldoende
fietsvaardig zijn en/of niet veilig fietsen (verkeersregels, achterom kunnen kijken e.d.). We besluiten om te
verkennen of we fietslessen, verkeersveiligheidslessen in 2019 kunnen organiseren.
•

Er zijn in het eerste pilotjaar (september ’18 – september ’19) 2 groepen gestart. Per groep kunnen zo’n 10
deelnemers meedoen. De eerste groep kan fietsen. Om meer gevoel en beleving te ontwikkelen bij het
fietsen zijn verschillende activiteiten ingezet, waaronder een bezoek aan het fietsmuseum in Nijmegen. Met
de deelnemers die kunnen fietsen wordt besproken hoe fietsen duurzaam onderdeel kan worden van hun
leven. Tevens worden deze deelnemers als ambassadeurs ingezet.

•

Voorjaar 2019 is een procesontwerp ontwikkeld voor het leerproces binnen een living lab. Voor de zomer (juli
2019) vinden gesprekken plaats over dissatisfiers, satisfiers en sociale norm met deelnemers. Op basis
daarvan wordt gekeken of de acties die nu worden ingezet aansluiten bij de behoeften van de deelnemers,
m.b.t. fietsstimulering. Eventuele aanvullende, nieuwe acties worden na de zomer toegevoegd aan de pilot
en in december 2019 geëvalueerd.

•

De samenwerking met Hogeschool Windesheim wordt najaar 2019 verder uitgebreid met een verbinding met
het Ambulatorium, opleiding PMT van Windesheim. Hierdoor kan vanaf september een grotere groep
deelnemers bediend worden. Vanaf november 2019 hebben is er extra ondersteuning bij de fietslessen voor
volwassenen op de maandagochtend van 10:00-12:00 door 2 PMT studenten van Windesheim. En een
extra fietsles moment voor volwassenen op de woensdagochtend, van 10:30-12:30, met hulp van 3 PMT
studenten van Windesheim. Zij zetten in op helpen bij het leren fietsen, betere houding, meer zelfvertrouwen
en ontspannen fietsen, ondersteunen in het overwinnen van angst, 1 op 1 ondersteuning maar ook mee
fietsen door de wijk met een groep vrouwen die al goed en veilig kunnen fietsen.

•

November 2019 is kennis en ervaring vanuit de fietspilot gedeeld tijdens een consortiumbijeenkomst
georganiseerd door Smart Cycling Futures. Thema was de stand van zaken in de living labs en de eerste
lessen die eruit te trekken zijn. Aanwezig waren vertegenwoordigers van de verschillende living labs in de
steden Amsterdam Utrecht, Zwolle en Eindhoven, SCF-onderzoekers en andere consortiumleden en
fietsexperts.

•

In oktober 2019 wordt gestart met fietslessen voor kinderen: Veilig leren fietsen (fietslessen). Er is gekozen
om in te zetten op kinderen uit groep 6,7,8 omdat voor hen veilig fietsen belangrijk wordt bij – het in de
toekomst - fietsen naar de nieuwe school. Door signalen vanuit scholen en ouders begrepen wij dat er
behoefte is aan ondersteuning in het veilig deelnemen in het verkeer. Een aantal kinderen fietst zeer slecht,
opstappen en afstappen is al een probleem. Ook zijn er kinderen die wel kunnen fietsen maar bang zijn om
te fietsen tijdens drukke verkeerssituaties bijvoorbeeld. Via het netwerk rondom de pilot hebben we 2
deskundige vrijwilligers kunnen vinden die de fietslessen willen geven.
De kinderen leren met meer behendigheid te fietsen, fietsen door de wijk en naar het centrum, diverse
parcoursen, leren ontspannen en met zelfvertrouwen te fietsen, angsten overwinnen, een deel theorie o.a. de
verkeerregels. Weten waar je op moet letten, en hoe je te gedragen als je deelneemt in het verkeer.
Momenteel nemen 9 kinderen mee aan deze veilig fietsen is cool lessen.

•

Bijna 35 vrouwen kunnen december 2019 zelfstandig fietsen, waarvan een heel groot deel al niet meer
deelneemt aan de fietslessen. En er zijn nog een aantal vrouwen die druk aan het oefenen zijn om
zelfstandig te kunnen fietsen. Vrouwen kennen de theorie, hebben deelgenomen aan de reparatielessen. De
dames die echt goed kunnen fietsen hebben inmiddels ook een fiets gekregen. Er komen nog wekelijks
nieuwe deelneemster naar de fietslessen toe.
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Aantallen in tabel
Aantal deelnemers fietsprogramma tot nu toe

40

Aantal kinderen “veilig fietsen”

9

Aantal vrijwilligers

4
Inzet van 3 studenten PMT Windesheim

Effecten van de fietspilot
Door deelname aan de pilot kunnen meer inwoners fietsen. Ze zijn mobieler en pakken vaker de fiets i.p.v.
openbaar vervoer. Voor sommigen betekent het kunnen fietsen en het hebben van een fiets vergroten van de
leefwereld, makkelijker sociale contacten onderhouden, het geeft hen vrijheid en zelfstandigheid, draagt bij aan
hun gezondheid, meer beweging en meer buiten zijn. Meerdere deelnemers geven aan dat hun wereld is
vergroot, omdat ze voorheen niet mobiel waren en geen middelen had voor de bus. Een aantal deelnemers gaat
nu naar school, heeft een baan gevonden en gaat op de fiets naar hun stageplek toe.
Leren fietsen draagt bij aan het vergroten van de gezondheid. Meerdere deelnemers geven aan zich gezonder te
voelen en flink wat kilo’s afgevallen te zijn, mede door meer te zijn gaan fietsen en dus meer bewegen en minder
vaak thuis zitten.
Deelnemers worden vanuit de fietslessen verbonden aan verschillende programma’s die hun verder helpen:

Deltion Jongerenteam (DJT)
Prestatie
I.s.m. onder andere Deltion, Sociaal Wijkteam, Trias, Jeugd-GGZ worden niet schoolse hulpvragen van leerlingen sneller en
beter opgepakt. Travers Welzijn richt zich vooral op vragen van kwetsbare jongeren binnen opleidingen op niveau 1 (Entree) en
niveau 2. Juist omdat uit ervaring blijkt dat juist déze jongeren de weg naar de hulpverlening, GGZ en jongerenwerk moeilijk
weten te vinden. Ze zijn soms ‘klaar met hulpverlening’ en voor hen zijn de drempels hoog. Door de jongerenwerker binnen de
school te laten werken, kan (weer) vertrouwen ontstaan waardoor een jongere weer stappen wil en kan maken. Hiernaast
maakt de jongerenwerker gebruik van de wijkgerichte netwerken waar de jongere woont.

Gemiddeld lopen er 10 ondersteuningstrajecten. Dit zijn structurele trajecten, waarbij elke week of om de week
gesprekken plaatsvinden, met tussendoor veel App contact. Door aanwezigheid en zichtbaarheid van de
jongerenwerker binnen de opleiding, vinden er gemiddeld 2 ad-hoc gesprekken per week plaats (soms uitlopend
op een traject) met studenten. In het schooljaar 2018-2019 zijn er veel gesprekken geweest met docenten over
ondersteuning van studenten en het opzetten van hulpverleningstrajecten. Ook is er externe hulpverlening de
school binnen gehaald.
Andere taken:
•

MDO-gesprekken.

•

Intensief contact met leerplicht en Financieel Spreekuur.

•

Voorlichting in de klas over DJT.

•

Ontwikkelen van programma “Levenslust”.

De gemiddelde inzet per traject is 4 maanden. In het schooljaar 2018- 2019 heeft de jongerenwerker met 61
studenten officieel contact gehad in een langduriger traject. Daarnaast zijn er met 20 studenten korte
gesprekken geweest.
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Voor de periode september-december 2019 is de volgende inzet gepleegd:
•

Er hebben in totaal 22 structurele, ondersteunende trajecten plaatsgevonden (met minimaal 3
contactgesprekken), waarvan de jongerenwerker er doorlopend gemiddeld 8 tot 10 te gelijk in zijn caseload
had.

•

Ad hoc hebben zich verschillende vragen/consultaties voorgedaan. Dit impliceerde in één, hooguit twee
gesprekken. In dit kader zijn er 11 consulten geweest.

•

Er hebben vijf verschillende MDO’s en 5 preventieve klassenbesprekingen plaatsgevonden.
Bij de MDO’s zijn verschillende organisaties/expertises aangesloten. Extern zijn er doorgaans medewerkers
van de Reclassering en leerplichtambtenaren aangesloten.

De volgende issues/leefgebieden vragen/signalen zijn aan de orde geweest in de trajecten:
•

Financiële problemen (DUO, verzekeringen, belastingaangifte);

•

Veelal verwijzing naar het FIZ;

•

Problemen met motivatie voor school/stage en schooluitval;

•

Taal gerelateerde vragen; het Inburgeringsprogramma, taalmaatjes en passende activiteiten zoeken;

•

Ondersteuning bij het zoek naar een woning;

•

Optuigen/versterken van de hulpverlening en/of aansluiten bij het Sociaal Wijkteams of soort gelijke;

•

Juridische vraagstukken (o.a. zoeken naar een pro-deo advocaat, betalen van diverse boetes, etc.);

•

Diverse (psycho)sociale (gedrags)problematiek; (o.a. incidenten met docenten en mede studenten);

•

Drugs gerelateerde problematiek.

Fakkelteit
Relevant en actueel beeld en geluid materiaal is te vinden via de documentaire van de Fakkelteit
https://youtu.be/R9xkUgz7kGA en op https://www.instagram.com/fakkelteitzwolle/

In 2019 zijn we verder gegaan met het stimuleren van
een gezonde leefstijl. Elke maandag avond koken en
eten we samen met de jongeren in wijkcentrum
Holtenbroek. Op verzoek van de jongeren hebben we
ons muzikale aanbod uitgebreid met DJ & producer
inloopavonden. De zangcoach lessen zijn goed bezocht,
10 jongeren hebben bij onze zangcoach les gevolgd en
hun zang skills ontwikkeld met als eindresultaat
performances in Hedon en het Bevrijdingsfestival
Overijssel. Ook hebben jongeren de lessen gevolgd om
beter hun stem te kunnen gebruiken in hun dagelijks
leven, werk of bij hun rap.
Twee deelnemers zijn vanuit de Fakkelteit begeleid in het voorbereiden, uitvoeren, evalueren en factureren van
workshops. Deze jongeren kunnen nu een groep van 15 jongeren workshops over spoken-word & rap geven.
Drie voorkomende en terugkerende thema’s die actueel zijn bij onze bezoekers:
•

Seksualiteit (ontwikkeling, behoefte, identificatie, nieuwsgierig etc.)

•

Middelengebruik (drank, softdrugs, experimenteren, dealen)
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•

Psychische en (sociaal) emotionele vitaliteit (medicatie, moodswings, in combinatie met middelengebruik,
jeugdtrauma’s, instabiele thuissituatie, indicaties, aandoeningen, budgetbeheer, hulpverlening, begeleid
wonen, dakloos, geen school)

Op bovenstaande thema’s hebben we diverse interventies gepleegd en/of ontwikkelen we een aanbod met
partijen die hier een rol in kunnen vervullen.
Er zijn iedere maandag en woensdag inloopavonden (uitgezonderd enkele schoolvakanties) met gemiddeld
20-25 bezoekers per avond geweest. Elke avond is er een thema ingebracht door de bezoekers.

Optredens

Festival Woest (Talententraject), Sub-Urban Festival, Halve marathon van Zwolle, BFO, Kerstspecial
Hedon, Buskapfestival

Workshops

Festival Woest (270 deelnemers, Landstede (25 deelnemers), Fakkelteenz (30/35 deelnemers),
samenwerking theater Gnaffel

Betrokken bij

Week van het geld, Ik Ben Van Mij/ sexting project, herdenking bombardement Bollebieste
https://www.facebook.com/rtvfocuszwolle/videos/vb.437955629660076/514524662604880/?type=2&theater

Afgelopen half jaar heeft er een kleine verschuiving plaats gevonden op het gebied van het type bezoekers dat de
FT bezoekt. Meer dan voorgaande jaren komen jongeren vanuit verschillende instanties of met een bijzondere
achtergrond bij ons over de vloer. Sommigen komen met reguliere bezoekers mee (Trias, Frion en RIBW),
anderen vanuit georganiseerd verband (Uitwijk) en enkelen komen op eigen houtje. Dit betekent in de basis een
aantal punten voor FT.
•

Het aantal bezoekers met indicaties, ziektebeelden, aandoeningen, begeleid wonen, sociale angsten
en/of lager niveau (LVB) groeit.

•

De kwetsbaarheid van het aantal bezoekers is groter (beïnvloedbaar, niveau, behoefte aan kaders,
begeleiding).

•

De noodzaak voor duidelijke kaders en afspraken is van groot belang om een veilige, prettige en
werkbare sfeer te bewaken. Dit voor zowel de bezoekers als de begeleiders. Ook het adequaat naleven
en uitdragen is van groot belang, zodat we kunnen voorkomen of inspelen op situaties zoals
middelgebruik, gedrag, taalgebruik, intimidatie, conflict etc.

•

Een gedeelte van deze bezoekers komt niet per se voor het schrijven en performen, maar meer voor de
veiligheid en sfeer. De vraag is of zij bij de Fakkelteit op hun plek zijn.

In 2020 verhuist de Fakkelteit naar DOCK24 en wordt onderdeel van een bredere focus op het verbinden van
jongeren aan cultuurparticipatie. Niet alleen met een focus op rap, maar ook met een doorontwikkeling naar meer
aandacht voor dans, theater, zang en beeldend.

Gemiddeld aantal deelnemers per

25

inloopavond
Individuele begeleiding

8

Vrijwilligers

8
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Make It!

Noord

Bereik 2019 t/m juni

Interventies

12 intensieve trajecten

In stadsdeel Noord hebben we ca. 40 jongeren geholpen met vragen over school,

Rond de 40 informele trajecten

werk en huisvesting. Dit waren meestal kortdurende interventies.
Er hebben 12 trajecten plaats gevonden met intensief contact. In sommige
gevallen ging dit om multi-problem problematiek.
Vragen die steeds terugkwamen: Hoe kan ik beter met mijn geld omgaan, vragen
over DUO en hoe kan ik een juist (bij)baan vinden?
Ook problemen t.a.v. boetes, politiecontacten en justitiële vraagstukken.

West

12 trajecten,

•

contacten met jongeren) kortdurend ondersteund.

120-150 informele
trajecten/ondersteuning

Er zijn tussen de 120-150 jongeren (veelal verweven in de reguliere

•

12 jongeren hebben een structureel traject gevolgd.

Terugkerende vragen waren:
•

Luisterend oor voor alle dingen, waarvan veelal spanning situatie thuis,
gescheiden ouders.

•

“Help mij een geschikt baantje te vinden”

•

“Weet niet wat voor een opleiding ik wil kiezen”

•

“Problemen met politie/ justitie en wat nu? Kan ik nu nog wel…”

Drie jongeren die andere jongeren verder hebben geholpen. Vier vrijwilligers zijn
erin gezet. 10 trajecten zijn uitgevoerd door een jongerenwerker.
Doorverwijzers waren sociaal wijkteam, ex-aequo, JP. Van den Bent, Veilig Thuis,
DOCK24, Bureau Jeugdzorg
Midden

3 intensieve trajecten

3 intensieve trajecten (wekelijks contact)

(wekelijks contact)

1 nieuw traject

1 nieuw traject

6 kortdurende trajecten, interventies

6 kortdurende trajecten,

1 intensief traject (wekelijks contact)

interventies

1 nieuw traject (sporadisch contact)
6 jongeren met hulpvragen op het gebied van huiswerkbegeleiding, sociale stage,
huisvesting. Veelal koppelt de jongerenwerker deze vraagstukken aan bestaande
projecten. In september starten we in Midden met een huiswerkgroep in
samenwerking met de Theodora Kapel en IJsselheem.

Oost

9 actieve en 33 informele

In stadsdeel Oost hebben we 33 jongeren geholpen met incidentele vragen of

trajecten

school/werk en huisvesting.
Er hebben in 2019 9 trajecten plaats gevonden.
Resultaten van de inzet zijn veelal gericht op zaken zoals contacten met DUO
(aanvraag en informatie), het vinden van een bijbaan en andere dagelijkse zaken
die eraan bijdragen om te kunnen functioneren op school, in de maatschappij en
vrije tijd. Er is geen terugkerende vraag van dezelfde jongere naar voren
gekomen. We hebben er 2 jongeren opnieuw contact gezocht nadat zij een eerder
traject hadden afgesloten.

27 kortdurende trajecten
(18 trajecten vanuit school, 1
Zuid

traject vanuit RMC en 4
trajecten vanuit sociaal
wijkteam)

Vergroten van zelfvertrouwen, gestart met een passende opleiding, werk
gevonden, netwerk vergroot, zinvolle vrijetijdsbesteding/vrijwilligerswerk,
doorverwezen naar verschillende instanties.
Veelal het vergroten van weerbaarheid in combinatie met het zoeken naar een
passende opleiding, dan wel werk en het vergroten van netwerk. Daarnaast
gerelateerde problematiek aan het gebrek aan weerbaarheid, zoals
middelengebruik, automutilatie en zwangerschap.
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Challenge Day: Leef je Droom
Dit jaar hebben er 40 jongeren deelgenomen. Door de Impacter coaches zijn alle deelnemers gebeld. Hier zijn 5
Impacter trajecten uitgekomen. Zowel uit de evaluaties als de telefoongesprekken gaven de deelnemers aan dat
ze de dag als waardevol hebben ervaren. Het was een leuke en inspirerende dag. Het heeft hun geholpen de
eerste stappen te zetten.
In 2019 zijn we begonnen met een ‘loketfunctie’ voor het aanbod voor jongeren.
https://traverswelzijn.nl/diensten/jongerenwerk/ We willen ons aanbod beter aan laten sluiten bij de vraag van
partners en jongeren. Door het grote aanbod van het jongerenwerk is het soms onoverzichtelijk van
buitenstaanders wat passend zou kunnen zijn voor een jongere. Dit werkt. Zo zijn er in 2 maanden tijd 14
verwijzingen geweest binnen Travers Welzijn. Dit alleen al op basis van een melding op onze dienstenpagina. In
2020 wordt er ingezet op een digitale nieuwsbrief over ons jongerenwerk.

School’s Cool
Noord

2 trajecten afgerond in 2019, 4 trajecten momenteel actief en 3 leerlingen op de
wachtlijst. Het streven is om hen op korte termijn te koppelen aan een geschikte
mentor.

Zuid

In 2019 zijn er 4 intakes geweest waarvan 2 trajecten lopen, één nog opgestart moet
worden en één traject afgesloten is wegens andere vraag vanuit scholier en ouder.

West

3 trajecten afgerond, 4 trajecten opgestart (intake) 2 trajecten actief en twee op de
wachtlijst. 1 aanmelding voor volgend schooljaar

Midden

Door het jaar heen krijgen we aanmeldingen. Waar nodig – en beter passend –
verwijzen we door naar andere instanties. Bij 5 aanmeldingen; geen traject omdat de
vragen gericht waren op huiswerkbegeleiding of de casuïstiek meer op hulpverlening
zat. Uiteraard verwijzen we hier ook door of organiseren we zelf het aanbod op maat,
zoals een huiswerkgroep in de Kamperpoort.

Oost

In oost hebben er het afgelopen schooljaar geen trajecten plaats gevonden. In het
voorjaar van 2019 hebben we 3 basisscholen bezocht om kinderen, ouders en
docenten te informeren over School’s Cool.

Vrijwilligers/ mentoren

Binnen School’s Cool Zwolle waren in 2019 10 vrijwilligers actief als coach/mentor

LEFF
Er is in 2019 een efficiënte samenwerking gestart met het sociaal wijkteam en JGZ om gezinnen voor LEFF te
werven. De afspraak is gemaakt dat alle medewerkers die met jeugd te maken hebben en waarvoor LEFF een
goed project zou zijn, gezinnen benaderen om aan LEFF deel te nemen. Deze samenwerking heeft ertoe geleid
dat er 11 gezinnen zijn doorverwezen naar LEFF.

54

Aantal activiteiten:

20 lessen van 2 uur op basisschool de Toonladder.

Aantal deelnemers:

Er zijn 11 gezinnen aangemeld
Herkomst gezinnen:
•

Noord: 6 gezinnen

•

Oost: 3 gezinnen

•

Zuid: 1 gezin

•

West: 1 gezin

2 gezinnen zijn na een aantal bijeenkomsten afgehaakt. Bij een gezin was er een medische reden bij de
ouder en bij het andere gezin was de motivatie niet optimaal.
9 gezinnen nemen nog steeds enthousiast deel aan de bijeenkomsten. Het aanbod ronden we af in
2020, daarmee eindigt het project.

Impacter
Impacter Zwolle is een project uit het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd (MDT). 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. In zogenaamde proeftuinen
experimenteren verschillende organisaties in Nederland met het organiseren en uitvoeren van de MDT. Met
Impacter geven we jongeren van 14 t/m 27 jaar inzicht in hun eigen vaardigheden, drijfveren en talenten.
Jongeren ervaren hoe mooi het is om iets voor de samenleving te doen en doen zelfvertrouwen op.

In 2019 hebben 187 jongeren meegedaan aan Impacter! Van hen hebben 88 jongeren een persoonlijk en
individueel traject gevolgd, 99 jongeren hebben een groepsklus gedaan of hebben zich vrijwillig ingezet voor het
project. In 31% van de persoonlijke trajecten betrof het jongeren die geen opleiding of betaald werk hadden. Met
8% van het totaal, is het aantal uitvallers relatief laag. Impacter wordt door de deelnemende jongeren erg positief
beoordeeld. Jongeren geven hun Impacter traject gemiddeld het rapportcijfer 8,9. Alle deelnemers geven aan
meer inzicht in hun competenties te hebben. Ook geven alle jongeren aan dat ze veel plezier hebben gehad, dat
ze zinvol werk hebben gedaan en dat ze goede begeleiding hebben gekregen.

In het afgelopen jaar hebben we diverse succesvolle methodes ontwikkeld die jongeren in staat stellen actieve
betrokkenheid te tonen. We hebben gemerkt dat jongeren meer betrokken zijn, wanneer ze zich volledig eigenaar
voelen van hetgeen zij doen. Daarom kiezen jongeren binnen Impacter hun eigen coach, hun eigen doel en hun
eigen plek. Daarnaast hebben jongeren binnen alle lagen van het project invloed. Onze verwachting dat
vertrouwen in jezelf leidt tot vertrouwen in de samenleving, werd onderstreept door de ervaringen uit onze
proeftuin. Veel jongeren die iets voor zichzelf deden, voelden na de MDT de behoefte om iets voor de
samenleving te doen.
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Jaarrekening
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BALANS PER 31 DECEMBER
(na voorstel resultaatbestemming)

ACTIVA

31-12-2019

31-12-2018

€

€

1.179.701

1.256.880

4.165

5.892

Vaste activa
1.

Materiële vaste activa
Vlottende activa

2.

Voorraden
Vorderingen

3.

Debiteuren

26.497

43.729

4.

Te ontvangen subsidies

11.398

11.250

5.

Vorderingen op gelieerde entiteiten

26.854

12.754

6.

Overige vorderingen en overlopende activa

32.633

36.212

97.382

103.945

Liquide middelen

2.899.715

3.606.067

Totaal activa

4.180.963

4.972.784

7.
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PASSIVA

8.

Eigen vermogen
Algemene reserve
Bestemmingsreserves

9.

Voorzieningen

10. Langlopende schulden

31-12-2019

31-12-2018

€

€

304.678

190.140

1.677.223

1.754.402

1.981.901

1.944.543

628.659

774.462

130.353

260.707

29.957

56.912

233.826

244.871

Kortlopende schulden en overlopende passiva
11. Crediteuren
12. Belastingen
13. Schulden ter zake van pensioenen
14. Schulden aan gelieerde entiteiten
15. Vooruitontvangen subsidies
16. Overige schulden en overlopende passiva

Totaal passiva
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5.944

4.571

36.308

379.497

511.349

674.645

622.666

632.577

1.440.050

1.993.073

4.180.963

4.972.784

EXPLOITATIEOVERZICHT OVER 2019

2019

2018

€
*)

€

5.702.759

6.826.309

465.068

1.183.348

54.721

55.539

6.222.548

8.065.196

4.018.411

5.474.745

Baten
A.

Subsidies

B.

Opbrengsten activiteiten

C.

Bruto resultaat horeca
Totaal baten

Lasten
D.

Personeelskosten

E.

Afschrijvingen

F.

73.460

71.347

Huisvestingskosten

692.705

969.503

G.

Organisatiekosten

121.585

195.831

H.

Kosten activiteiten

860.840

502.914

I.

Interne doorbelastingen

418.393

831.228

6.185.394

8.045.568

37.154

19.628

205

1.234

37.359

20.862

Totaal lasten

Bedrijfsresultaat
J.

Financiële baten en lasten

Nettoresultaat

*) Per 1 januari 2019 zijn de activiteiten die betrekking hebben op peuteropvang overgeheveld naar Stichting Travers Kinderopvang.
In 2018 betroffen de totale opbrengsten gerelateerd aan peuteropvang EUR 2.648.064 en de totale kosten eveneens
EUR 2.648.064.
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KASSTROOMOVERZICHT OVER 2019

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat

37.154

Aanpassingen voor afschrijvingen

74.177

64.968

-130.353

260.707

22.260

-42.543

Mutatie langlopende verplichting harmonisatie peuterspeelzalen
Mutatie voorzieningen

19.628

Mutaties in werkkapitaal
Mutatie vlottende activa

1.727

-1.548

Mutatie vorderingen

6.563

-38.808

Mutatie kortlopende schulden en overlopende passiva

-677.956

245.747

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

-666.429

508.151

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

4.791

5.711

-4.586

-4.477

-666.224

509.386

-46.939

-148.760

6.813

810

-40.126

-147.950

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Investeringen in financiële vaste activa

-

-

Desinvesteringen in financiële vaste activa

-

-

Rente-inkomsten beleggingen

-

-

Koersresultaat verkochte beleggingen

-

-

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-

-

Mutatie geldmiddelen

-706.352

361.434

Liquide middelen
Stand begin boekjaar

3.606.067

3.244.633

Stand einde boekjaar

2.899.715

3.606.067

Mutatie geldmiddelen

-706.352

361.434

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
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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 gerapporteerde 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
In de jaarrekening 2019 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

Jaar

Gebouwen

25

Verbouwing

20

Computers en software

5

Apparatuur en installaties

5

Inventaris/inrichting

10

Transportmiddelen en werkmaterieel

5

Elektrische apparatuur

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.
Voorzieningen voor groot onderhoud zijn gevormd voor eigendomspanden en voor de panden
die structureel gehuurd worden door gesubsidieerde entiteiten.
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.
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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.
Langlopende schulden
Langlopende schulden worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis
van de effectieve rentemethode. Indien er geen sprake is van agio of disagio of transactiekosten is de
geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de schuld.
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.
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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 waarderingsgrondslagen. 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

Aanschafwaarde per 1 januari 2019

Gebouwen en

Andere vaste

verbouwingen

bedrijfsmiddelen

€
1.161.426

€
892.937

Totaal
€
2.054.363

Overdracht middels activa-passiva transactie

-

-254.103

Investeringen boekjaar

-

46.939

46.939

-27.646

-223.699

-251.345

1.133.780

462.074

1.595.854

Desinvesteringen boekjaar
Aanschafwaarde per 31 december 2019
Cumulatieve afschrijving per 1 januari 2019
Overdracht middels activa-passiva transactie

-254.103

160.890

636.591

797.481

-

-210.972

-210.972

Afschrijving boekjaar

17.868

56.305

74.173

Cumulatieve afschrijving desinvesteringen

-23.420

-221.111

-244.531

Cumulatieve afschrijving per 31 december 2019

155.338

260.813

416.151

1.000.539

256.341

1.256.880

978.445

201.256

1.179.701

31-12-2019

31-12-2018

€

€

4.165

5.892

27.447

44.629

Boekwaarde per 1 januari 2019
Boekwaarde per 31 december 2019

Vlottende activa
2.

Voorraden
Voorraad Horeca
Vorderingen

3.

4.

Debiteuren
Saldo per 31 december
Af: voorziening dubieuze debiteuren

-950

-900

Balanswaardering per 31 december

26.497

43.729

Te ontvangen subsidies
ZonMW Impacter (Kunnen Doen)

148

-

Oranjefonds Welkom in mijn Wijk

11.250

11.250

11.398

11.250
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5.

Vorderingen op gelieerde entiteiten
Rekening-courant Stichting Doomijn Kinderopvang Noord
Rekening-courant Stichting Vrijwilligerscentrale ZwolleDoet!
Rekening-courant Stichting Travers Fonds

6.

Overige vorderingen en overlopende activa
Rente
Nog te ontvangen energiebelasting
Overige overlopende activa

7.

Liquide middelen
Kas
Bank

31-12-2019

31-12-2018

€

€

1.044

-

25.177

12.754

633

-

26.854

12.754

4.653

5.711

23.900

18.150

4.080

12.351

32.633

36.212

2.266

4.884

2.897.449

3.601.183

2.899.715

3.606.067

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

304.678

190.140

1.179.701

1.256.880

Bestemmingsreserve personele frictie en innovatie

297.522

297.522

Bestemmingsreserve duurzaamheid

200.000

200.000

1.981.901

1.944.542

Bestemmingsreserve materiële vaste activa
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Algemene reserve *)
Stand per 1 januari
Vermogensmutatie beginstand voorziening voor jubileumuitkeringen
Onttrekking i.v.m. dotatie bestemmingsreserve materiële vaste activa

31-12-2019

31-12-2018

€

€

190.140

149.781

-

-

77.179

-82.981

-

-

37.359

20.862

-

102.478

304.678

190.140

Onttrekking i.v.m. dotatie bestemmingsreserve verschuiving sociaal domein en innovatie
Onttrekking i.v.m. dotatie bestemmingsreserve duurzaamheid
Dotatie uit resultaatbestemming
Resultaat boekjaar

37.359

Dotatie bestemmingsreserves

-

Dotatie uit vrijval bestemmingsreserve sociaal domein en innovatie
Stand per 31 december

-

*) 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

118.747

77.563

Algemene reserve gevormd vanuit overige inkomsten

185.932

112.577

304.679

190.140

Algemene reserve gevormd vanuit reguliere subsidies
Stand per 1 januari

77.563

72.050

Dotatie resp. onttrekking bestemmingsreserve materiële vaste activa

26.615

52.026

-

14.600

Dotatie resp. onttrekking uit bestemmingsreserve duurzaamheid
Dotatie uit vrijval bestemmingsreserve verschuiving sociaal domein

-

71.011

14.569

-132.125

Stand per 31 december

118.747

77.563

Algemene reserve gevormd vanuit overige inkomsten
Stand per 1 januari

112.578

77.736

50.564

-135.012

Onttrekking uit bestemmingsreserve duurzaamheid

-

-14.600

Dotatie uit vrijval bestemmingsreserve verschuiving sociaal domein

-

31.467

22.790

152.987

185.932

112.578

1.256.880

1.173.899

Onttrekking uit resultaatbestemming

Onttrekking uit bestemmingsreserve materiële vaste activa

Dotatie uit resultaatbestemming
Stand per 31 december
Bestemmingsreserve materiële vaste activa
Stand per 1 januari
Onttrekking
Dotatie
Stand per 31 december
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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-77.179

-

-

82.981

1.179.701

1.256.880

Bestemmingsreserve verschuivingen sociaal domein en innovatie (Welzijn) en Dock24
Stand per 1 januari

31-12-2019

31-12-2018

€

€

297.522

400.000

-

-102.478

Onttrekking
Dotatie
Stand per 31 december

-

-

297.522

297.522

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 2019:
Toevoeging aan de algemene reserve

9.

37.359

Voorzieningen
Voorziening voor groot onderhoud
Voorziening voor personele frictie en reorganisatie
Voorziening voor jubileumuitkeringen

Voorziening voor groot onderhoud
Stand per 1 januari

575.332

734.038

53.327

32.508

-

7.916

628.659

774.462

734.038

690.121

Overdacht middels activa-passiva transactie

-130.766

-

Af: onttrekkingen

-101.340

-45.028

73.400

88.945

575.332

734.038

Bij: dotatie
Stand per 31 december
Aan de voorziening ligt een onderhoudsplan ten grondslag, deze wordt periodiek getoetst.
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31-12-2019

31-12-2018

€

€

32.508

118.028

Voorziening voor personele frictie en reorganisatie
Stand per 1 januari
Overdacht middels activa-passiva transactie

-29.380

-

Af: onttrekkingen

-3.128

-115.500

Bij: dotatie

53.327

29.980

Stand per 31 december

53.327

32.508

7.916

8.856

Voorziening voor jubileumuitkeringen
Stand per 1 januari
Overdacht middels activa-passiva transactie

-7.916

-

Af: onttrekkingen

-

-3.136

Bij: dotatie

-

2.196

Stand per 31 december

-

7.916

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 2018 bedraagt € 1.203 negatief.

10. Langlopende schulden
Verplichting harmonisatie PSZ (langlopend deel)
Stand per 1 januari

260.707

-

-

260.707

Bestemming subsidiegelden voor dekking verplichting harmonisatie PSZ
Af: aflossingen
Stand per 31 december

-130.354

-

130.353

260.707

De verplichting betreft resterende subsidiegelden uit de jaren 2018 en eerder vanuit het peuterspeelzaalwerk.
Deze dienen -in overleg met de gemeente Zwolle - binnen een periode van 3 jaar ingezet te worden ter dekking van
de verwachte frictiekosten die samenhangen met de harmonisatie van het peuterspeelzaalwerk in Zwolle.
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Kortlopende schulden en overlopende passiva
11. Crediteuren

29.957

56.912

12. Belastingen
Loonheffing

233.826

244.871

5.944

4.571

13. Schulden ter zake van pensioenen
Te betalen pensioenpremies
14. Schulden aan gelieerde entiteiten
Rekening-courant Stichting Travers Fonds

-

39.903

Rekening-courant Stichting Stad & Cultuur

2.554

2.252

Rekening-courant Stichting Travers Kinderopvang

13.458

165.157

Rekening-courant Stichting Travers

20.296

169.972

Rekening-courant Kinderopvang OOK B.V.

-
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Rekening-courant Stichting Doomijn Kinderopvang Noord

-

2.130

36.308

379.497

-

119.568

15. Vooruitontvangen subsidies
Gem. Zwolle bestemd voor verlies dekking opbouwwerk 2019
Gem. Zwolle bestemd voor bijdrage jeugdontmoetingsplekken Stadshagen
en Westenholte
Gem. Zwolle inzake Welzijn (contract) 2019
Gem. Zwolle inzake Welzijn (contract) 2017
Gem. Zwolle inzake VVE en Achterstandenbeleid
Gem. Zwolle Diversen
Provincie Overijssel Wat wil je beleven op de Eemhoeve?
Stadskamer
ZonMW Impacter (Kunnen Doen)
Diversen

16. Overige schulden en overlopende passiva
Verplichting harmonisatie PSZ

50.000

25.000

244.536

-

-

390.781

174.000

-

2.589

6.115

21.000

-

6.335

-

-

102.309

12.889

30.872

511.349

674.645

130.354

130.354

-

52.503

Reservering vakantiedagen

92.533

158.265

Reservering loopbaanbudget

71.523

82.957

Te betalen vakantiegeld

Nog te betalen personeel
Overige schulden
Verplichtingen huisvesting
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1.138

9.016

244.963

96.975

82.155

102.507

622.666

632.577

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 390.000 (2018: EUR 295.000).
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TOELICHTING OP HET EXPLOITATIEOVERZICHT
BATEN
A.

2019

2018

€

€

4.875.819

4.813.028

Subsidies
Gemeente Zwolle
Gem. Zwolle inzake Welzijn (contract)
Gem. Zwolle inzake VVE en Achterstandenbeleid

469.816

-

Gem. Zwolle inzake Peuterspeelzalen (contract)

-

2.054.879

Overige Gemeente Zwolle

-

23.384

Bijdrage Jeugdontmoetingsplekken Stadshagen en Westenholte

-25.000

-25.000

Correctie voor dekking Opbouwwerk 2019

119.568

-119.568

Resultaat ter dekking frictiekosten harmonisatie PSZ

-

-61.061

Vooruitontvangen deel Gem. Zwolle Welzijn 2019

-244.536

-

Vooruitontvangen deel Gem. Zwolle Welzijn 2017

390.781

-

-174.000

-

Vooruitontvangen deel Gem. Zwolle VVE en Achterstandenbeleid 2019
Aangemerkt als overige bijdragen

28.008

-25.096

Totaal subsidies gemeente Zwolle

5.440.456

6.660.566

Fondsen
LIMOR Dagactivering daklozen (Zwolle Actief)

38.702

56.226

167.597

27.971

BuurtCultuurfonds Zwolle

11.570

6.151

Stadskamer diverse projecten

13.964

-

Ministerie VWS Stagefonds

17.217

-

-

42.532

-

29.095

ZonMw Impacter (Kunnen Doen)

Oranjefonds Welkom in mijn Wijk
Oranjefonds diverse projecten
Overig
Totaal fondsen
Eindtotaal subsidies en fondsen
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13.253

3.768

262.303

165.743

5.702.759

6.826.309

B.

Opbrengsten activiteiten
Ouderbijdragen Peuterspeelzalen

2018

€

€

-

797.911

Deelnemersbijdragen activiteiten

133.300

67.437

Incidentele- en permanente verhuur van accommodaties

211.073

208.262

20.202

78.268

Donaties Travers Fonds
Overige opbrengsten

C.

2019

100.493

31.470

465.068

1.183.348

Bruto resultaat horeca
Opbrengsten horeca

103.787

100.552

Inkoopwaarde van de opbrengsten

-49.066

-45.013

54.721

55.539

52,7%

55,2%

3.163.549

4.184.992

Bruto winstpercentage van de verkoop
LASTEN
D.

Personeelskosten
Salarissen
Reservering vakantiedagen en extra uren

0

12.143

Sociale lasten

518.971

630.159

Pensioenpremies

262.104

340.136

97.337

-82.747

-

-940

Mutatie voorziening voor personele frictie en reorganisatie
Mutatie voorziening voor jubileumuitkeringen
Overige personeelskosten
Subtotaal
Ontvangen ziekengeld

33.228

421.898

4.075.189

5.505.641

-56.778

-30.896

4.018.411

5.474.745

Overige personeelskosten
Externe inhuur personeel

44.330

3.075

Studiekosten

54.335

51.309

Travers Academie

6.037

12.202

Wervingskosten

3.720

14.150

13.327

19.008

-102.095

269.363

Reiskosten woon/werk
Interne doorberekening directie, management en klantadvies
Kosten Arbo
Diversen

74

1.131

9.075

12.443

43.716

33.228

421.898

2019

2018

€

€

85

140

73,7

102,2

0,2

1,5

Samenstelling personeelsbestand
Werknemers in dienst per 31 december
FTE uit vaste dienstverbanden
FTE uit meeruren
FTE uit doorbelastingen

-0,4

8,2

Totaal fulltime equivalent (FTE) per 31 december

73,5

111,9

Gemiddelde parttime factor per 31 december

87%

74%
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WNT-verantwoording 2019 Stichting Travers Welzijn
De WNT is van toepassing op Stichting Travers Welzijn. Het voor Stichting Travers Welzijn toepasselijke
bezoldigingsmaximum is in 2019 € 194.000 (het algemeen bezoldigingsmaximum).
1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen
zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling alsmede degenen die op grond
van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt
Gegevens 2019
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling
in 2019
Omvang dienstverband (als
deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?

A.W. Bosch

A. Riemersma

A. Cnossen

Voorzitter Raad van
Bestuur

Directeur

Directeur

01-01 – 31-12

01-01 – 31-12

N.v.t.

0,11

0,56

N.v.t.

ja

ja

N.v.t.

18.662

66.590

N.v.t.

Bezoldiging
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

1.359

6.655

N.v.t.

Subtotaal

20.021

73.245

N.v.t.

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

21.556

107.778

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

20.021

73.245

N.v.t.

Reden waarom de overschrijding al
dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

A.W. Bosch

A. Riemersma

A. Cnossen

Voorzitter Raad van
Bestuur

Directeur (Welzijn)

Directeur (PSZ)

01-01 – 31-12

01-01– 31-12

01-01 – 31-12

0,28

0,56

0,13

ja

ja

Ja

44.984

61.586

14.294

-/- Onverschuldigd betaald en nog
niet terugontvangen bedrag
Bezoldiging

Gegevens 2018
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling
in 2018
Omvang dienstverband (als
deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?
Bezoldiging
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

3.384

6.598

1.640

Subtotaal

48.368

68.183

15.934

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

52.500

105.000

24.364

Bezoldiging

48.368

68.183

15.934
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1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking
Binnen Travers Welzijn zijn er geen leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking.
1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
Gegevens 2019
bedragen x € 1

M. Drijver

M. Drijver

M. Koster

Voorzitter

Lid

Lid

01-01 – 31-12

N.v.t.

01-01 – 31-12

Bezoldiging

1.461

N.v.t.

978

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

3.233

N.v.t.

2.156

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Bezoldiging

1.461

N.v.t.

978

Reden waarom de overschrijding al
dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in
2019
Bezoldiging

Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2018
bedragen x € 1

M. Drijver

M. Drijver

M. Koster

Voorzitter

Lid

Lid

01-04 – 31-12

01-01 – 31-03

01-01 – 31-12

Bezoldiging

1.771

396

1.583

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

5.906

1.313

5.250

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in
2018
Bezoldiging
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Gegevens 2019
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in
2019

E. Ter Burg

A. van Kalsbeek

Lid

Lid

W. Versteeg
Lid

01-01 – 31-12

01-01 – 31-12

01-01 – 31-12

Bezoldiging
Bezoldiging

978

978

978

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

2.156

2.156

2.156

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

978

978

978

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

E. Ter Burg

A. van Kalsbeek

Bezoldiging
Reden waarom de overschrijding al
dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling

N.v.t.

Gegevens 2018
bedragen x € 1
Functiegegevens

W. Versteeg

Lid

Lid

Lid

01-01 – 31-12

01-04 – 31-12

01-01 – 31-12

Bezoldiging

1.583

1.188

1.583

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

5.250

3.938

5.250

Aanvang en einde functievervulling in
2018
Bezoldiging

Gegevens 2019
bedragen x € 1

J.J. Prooi

Functiegegevens

Voorzitter

Aanvang en einde functievervulling in
2019

N.v.t

Bezoldiging
Bezoldiging

N.v.t.

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

N.v.t

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag

N.v.t.

Bezoldiging

N.v.t

Reden waarom de overschrijding al
dan niet is toegestaan

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling

N.v.t.

Gegevens 2018
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in
2018

J.J. Prooi
Voorzitter
01-01 – 31-03

Bezoldiging
Bezoldiging
Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

590
1.969
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2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder
dienstbetrekking alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als
topfunctionaris worden aangemerkt.
Binnen Stichting Travers Welzijn zijn er geen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan
topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking gedaan en ook niet aan degenen die op grond van
hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.
3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT.
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een
dienstbetrekking die in 2019 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag
hebben ontvangen binnen Stichting Travers Welzijn.

E.

2019

2018

€

€

Afschrijvingen
Afschrijving gebouwen en verbouwingen

17.868

18.756

Afschrijving andere vaste bedrijfsmiddelen

56.309

46.212

-

6.073

-717

306

73.460

71.347

262.500

429.634

Doorberekende afschrijving
Boekverlies activa

F.

Huisvestingskosten
Huur gebouwen

3.967

3.884

Dotatie groot onderhoud

89.400

104.946

Klein onderhoud gebouwen, inventaris en tuin

66.657

82.237

Schoonmaakkosten inclusief -middelen

53.601

110.530

Gas/water/electra

116.353

101.889

Teruggave energiebelasting

-29.620

-23.241

Beveiligingskosten

44.063

25.577

Verzekeringen en belastingen

29.193

27.727

Kleine inventarisaanschaffingen

33.087

40.337

Beheerskosten onderwijslokalen

-

21.249

-17.524

-37.471

Pacht

Vrijval reservering huur en pacht gebouwen
Verhuizing en inrichting Dock 24
Overige beheerskosten
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-

51.313

41.028

30.892

692.705

969.503

G.

2019

2018

€

€

Organisatiekosten
Kantoorartikelen

8.187

8.595

10.730

11.158

-84

7.253

Vakliteratuur e.d.

4.563

4.014

Accountantskosten projecten

4.901

-

Overkoepelende bijdragen en lidmaatschappen

6.714

7.448

Drukwerk en kopieerkosten
Mutatie voorziening dubieuze debiteuren

Advieskosten
Consumpties interne organisatie en vrijwilligers

I.

6.349

7.810

Automatiseringskosten

23.126

31.633

Kosten vrijwilligers

9.890

9.632

Kosten PR

6.122

69.303

22.625

23.108

121.585

195.831

Welzijn

591.024

440.898

Peuterspeelzaal

269.816

62.016

860.840

502.914

418.393

831.228

Kosten activiteiten

Interne doorbelastingen
Interne doorbelastingen

J.

15.877

Buma en vergunningen

Overige organisatiekosten

H.

484
17.978

Financiële baten en lasten
Rente-inkomsten
Rente- en bankkosten

4.791

5.711

-4.537

-4.518

Afrekenverschillen

-49

41

205

1.234

Gebeurtenissen na balansdatum
In maart 2020 zijn de gevolgen van de corona-uitbraak in alle hevigheid duidelijk geworden. Ondanks de opgelegde
maatregelen van de overheid, waarbij de gezondheid van een ieder voorop staat, lopen de activiteiten binnen
Stichting Travers Welzijn vrijwel volledig door. Weliswaar worden de zorgactiviteiten veelal "op afstand" uitgevoerd,
maar de aandacht voor en de vraag van kwetsbare burgers is in deze periode zeker niet minder.
Travers Welzijn is met de gemeente Zwolle in gesprek om de subsidies voor deze activiteiten minimaal te continueren, hierdoor
is er naar verwachting sprake van een zeer beperkte omzetderving. Per 31 december 2019 is het eigen vermogen voldoende
om de verwachte omzetderving op te kunnen vangen, dit geldt eveneens voor de beschikbare liquiditeiten.
Onduidelijk is wat de gevolgen van de crisis voor de gemeente zullen zijn. Hierover zal intensief het gesprek met de
gemeente Zwolle worden gevoerd, zodanig dat het welzijnswerk in het voorveld kan worden gecontinueerd.

Zwolle, 19 mei 2020
w.g. A.W. Bosch, Raad van Bestuur
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Overige gegevens
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OVERIGE GEGEVENS
Statutaire regeling inzake de resultaatbestemming
In de statuten is geen bepaling opgenomen inzake de resultaatbestemming.
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Controleverklaring onafhankelijke accountant 2019
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Accountants

Baker Tilly (Netherlands) N.V.
Burgemeester Roelenweg 14-18
Postbus 508
8000 AM Zwolle

Aan de Raad van Bestuur van
Stichting Travers Welzijn

T: +31 (0)38 425 86 00
zwolle@bakertilly.nl
www.bakertilly.nl
KvK: 24425560

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2019 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 2019 en van het
resultaat over 2019 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 2019;
2. Het exploitatieoverzicht over 2019; 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) 2019 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 worden 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.
In deze voorwaarden is een beperking van
aansprakelijkheid opgenomen.
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Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2019 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld
in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j 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.
De raad van 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 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). In 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 de raad van bestuur afwegen of de stichting in staat is om
haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet
de raad van bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de
raad van bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als
beëindigen het enige realistische alternatief is. De raad van 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 2019, 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 de raad van bestuur en de toelichtingen die
daarover in de jaarrekening staan;
Het vaststellen dat de door de raad van 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, 19 mei 2020

Baker Tilly (Netherlands) N.V.

Was getekend

drs. G. Frühling RA
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Bijlagen
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Totaalaansluiting projecten 2019

Productbladsubsidie 38634-2018/SA47009763

1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
2.00
2.01
3.01
3.02
3.03
4.01
4.02
5.01
5.02
5.03
5.04

Wijkgericht Welzijnswerk -incl. PreventienetwerkenJongerencentra
Preventienetwerken -vervallenKinderopvang Plus
VVE, Taal & Gezin
Bureau Toegankelijk Zwolle
Jongerenraad
Doe-het-zelf Garage/Participatiebedrijf
Wijkboerderijen en buurtweiden
Wijkaccommodaties
Buurtsportcoaches
Deltion Jongerenteam
Fakkelteit (deel uitgevoerd vanuit Wijkgericht Welzijnswerk)
Make It
School's Cool
Leff (onderdeel Wijkgericht Welzijnswerk)

Totaal gemeente Zwolle subsidiecontract
89090-2019
SA47010326

Specifieke VVE dienstverlening m.b.t. opvang jonge kinderen
Kwaliteitsimpuls VVE/Onderwijsachterstandenbeleid

Totaal Peuterspeelzalen

Subsidieafspraken

Subsidies
Zwolle
overig

Overige
opbrengste
n/mutaties

2.340.788
713.254
124.534
386.442
69.525
30.903
93.247
427.990
418.956
76.431
26.856
67.594
51.623
33.162
14.514

98.978
146.245
16.205
-

40.366
27.902
3.200
2.690
1.850
45.721
64.277
243.259
8.107
3.134
-

2.542.810
727.622
132.243
348.332
67.180
33.030
354.920
547.251
613.764
75.028
18.330
67.913
32.007
23.595
14.514

-62.679
13.534
-4.509
38.110
5.035
-277
-69.707
-38.780
48.451
1.403
8.526
7.788
22.750
9.567
-

4.875.819

261.428 1)

440.504

5.598.540

-20.789

269.816
26.016

-16

295.832

-16

269.816
200.000

-174.000

-

469.816

-174.000 2)

-

Totaal
kosten

Resultaat

,
Niet af te rekenen of aangemerkt als vooruitontvangen cf recapitulatie
Totaal Gemeente Zwolle
Overige activiteiten en resultaten Welzijn (overige fondsen en opdrachten)
Totaal

94.822

-94.822

5.440.456

-7.394

5.440.456

Totaalaansluiting projecten 2019
Recapitulatie Gemeente Zwolle niet af te rekenen / aangemerkt als
vooruitontvangen

Subsidieafspraken

ad 1) Verwerkt in resultaat Welzijn regulier
38634-2018
Welzijn 2019 aangemerkt als vooruitonvangen
38634-2018
Welzijn 2019 bijdrage Jeugdontmoetingsplekken
PUSL1612-175Welzijn 2017 dekking begrote verliezen
13373-2017
Dekking opbouwwerk cf afspraak (PSZ 2018)
Schaapskudde
Buurtbonus Elvis Presley Flat
Buurtbonus Tuinschuur/Bijenstal
Premie op actie Herdenking bombardement Dieze West
Premie op actie

89090-2019

-244.536
-25.000
390.781
119.568
13.200
3.110
3.005
1.000
300
261.428

ad 2) Verwerkt in resultaat PSZ
Kwaliteitsimpuls aangemerkt als vooruitontvangen

-174.000

ad 3) Verwerkt in overige activiteiten Welzijn
68403-2019
Jeugdland
ZWWB 195-2 Premie op actie: Pierik Leeft!

7.009
385
7.394

Totaal recapitulatie niet af te rekenen / aangemerkt als vooruitontvangen
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94.822

7.394 3)
-

-

-

-

440.504

5.894.372

-20.805

341.588

290.817

58.164

782.092

6.185.189

37.359

Diverse projecten 2019
Subsidieafspraken

Diverse projecten

Subsidies
Zwolle
overig

Overige
opbrengste
n/mutaties

Totaal
kosten

Resultaat

ZonMw
projectnr.
743001210

Impacter

167.597

86

-

-

225.792

-58.195

