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Voorwoord 

De malaise, waarin de kinderopvang landelijk verkeert, ging in 2012 niet aan Trias voorbij. 
Na een aantal voorspoedige jaren moest een - nog relatief bescheiden- verlies worden genomen. 
Het aantal afgenomen uren in de kinderdagverblijven daalde met 8,3%, in de BSO's met 3,1%. 
Het aantal kinderen nam slechts iets af van 1087 naar 1072. 

Hoewel de vermogenspositie van Trias onverminderd sterk blijft zijn maatregelen getroffen met het 
doel de loonkosten in de kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang terug te dringen. 
Alle andere onderdelen van de organisatie (sociaal-cultureel werk, exploitatie dorpshuizen en 
peuterspeelzaalwerk) presteerden in financieel opzicht goed. Opvallend is de groei van de 
belangstelling voor de peuterspeelzalen met een 100% bezetting in Vries en Zuidlaren en in het 
laatste dorp zelfs een groeiende wachtlijst. 

Uit dit jaarverslag blijkt wederom de grote tevredenheid van klanten met een breed scala van 
diensten. De tevredenheid over acht diensten wed gemeten met een laagste score van 7,7 en een 
hoogste van 8,7. Trias als organisatie scoorde tussen 7,7 en 8,6. 
Tevredenheid van medewerkers is een belangrijke drijfveer achter de tevredenheid van klanten. 
Hier ligt een bijna wetmatige relatie. Hetzelfde geldt voor het grote aantal vrijwilligers dat diensten 
verleent onder de vlag van Trias. 

Medewerkers gaven hun tevredenheid gemiddeld een 8, vrijwilligers zelfs 8,3. 

Jan Lok 
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Raad van Toezicht 

Het jaar 2012 wordt gekenmerkt door de overgang van een bestuursmodel met een 
(toezichthoudend) bestuur, naar een model met een directie en een Raad van Toezicht (RvT). 
Bij notariële akte van 25 mei 2012 werd een en ander geformaliseerd in een statutenwijziging. 
Verder werd door de RvT in haar vergadering van 4 juni 2012 een nieuw bestuursstatuut 
geaccordeerd en ondertekend. 
De Governance Code Kinderopvang neemt in beide documenten een prominente plek in. 

De RvT kwam na 25 mei driemaal bijeen; tussentijds vond er overleg plaats tussen individuele leden 
van de RvT en de directie, dan wel tussen RvT leden onderling. 

Als vaste items van de vergaderingen kunnen worden genoemd: 
de verslagen van het Management Team, ontwikkelingen bij / in accommodaties, 
de financiën (jaarrekening 2011, periodieke ontwikkelingen 2012, goedkeuring van het jaarplan 2013 
en van de begroting 2013), bijzonderheden van de werkvloer en ontwikkelingen op de voor 
Trias essentiële werkterreinen. 
Zo werden zowel voor de sector Samenlevingsopbouw, als voor de sector OSiQ van belang zijnde 
demografische ontwikkelingen besproken; ook werd stil gestaan bij de gevolgen van 
voorgenomen bezuinigingen door de Gemeente Tynaarlo. 

Laatstgenoemde aspecten leiden tot een instemming van de RvT met het door de directie gedane 
voorstel tot oriëntatie op mogelijke samenwerking met andere (vergelijkbare) instellingen; doel van 
die oriëntatie dient te zijn - handhaving van - een stevige positionering van Trias voor de toekomst. 

Op het terrein van de financiën werd met een door de directie opgestelde notitie inzake het 
weerstandsvermogen van Trias ingestemd. Na een offerte procedure werd besloten tot de 
herbenoeming van de accountant Ernst & Young voor een periode van drie jaar. 

Verder werd in november een afzonderlijke bijeenkomst van de RvT besteed aan een oriëntatie op 
een inhoudelijk thema: gebiedsgericht werken. 

De RvT dankt de directie en de leden van het Management Team, maar in het bijzonder ook alle 
medewerkers, alsmede de vele aan Trias verbonden vrijwilligers voor de door hen verrichte 
inspanningen tot het welslagen van de dienstverlening door Trias. 

Jan Dantuma 
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Profiel organisatie 
Stichting Trias is een brede welzijnsorganisatie met de gemeente Tynaarlo als werkgebied. Trias kent 
een sectorale structuur met de sector Samenlevingsopbouw en de sector Opgroeien&Opvoeden. 

Locaties (situatie 31-12-2012) 
De Stichting heeft drie locaties in eigendom namelijk: 
Ons Dorpshuis, Paterswolde 
Centraal Bureau, Vries 
BSO Vossenhol, Paterswolde 

Daarnaast zijn de volgende locaties in exploitatie: 
dorpshuis Yders Hoes, Yde 
dorpshuis 't Achterhoes, Tynaarlo 
MFC Ludinge, Zuidlaren 
dorpshuis De Pan, Vries 
MFA Borchkwartier, Eelderwolde 
jeugdsoos The Lounge, Zuidlaren 
jeugdsoos Plexat, Paterswolde 
kinderdagverblijf Prugeltje in Vries 
kinderdagverblijven leniemienie en Dikkie Dik in Eelde/Paterswolde 
kinderdagverblijf Woelwaters, Eelderwolde 
BSO locaties Palet, Kameleon, Klokhuis, Marsch en Eendenkooi in Eelde/Paterswolde 
BSO locatie Riethut in Eelderwolde 
Peuterspeelzalen Hummelhoes en Klain Grut in Eelde, Peuterlaartje en Peuterschoeltje in Zuidlaren, 
Stappertje in Vries 

Raad van Toezicht 
Vanaf 25 mei 2012 kent Trias een Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur van de Stichting wordt 
gevormd door de directeur. Trias hanteert als richtlijn voor integer en transparant bestuur de 
Governance Code Kinderopvang. 

Management team 

J. Lok, directeur 
R. Prins, sectorhoofd Samenlevingsopbouw 
D. Hagenauw, hoofd P&O 
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Kernactiviteiten 
De kernactiviteiten van Trias kunnen als volgt worden omschreven: 

Kinderopvang 
hele dagopvang 
vakantieopvang, 
voorschoolse, tussenschoolse en naschoolse opvang 

Peuterspeelzaalwerk 

Samenlevingsopbouw 
kinderwerk 
jongerenwerk 
ouderenwerk (participatie) 
opbouwwerk 
ondersteuning vrijwilligerswerk 
exploitatie dorpshuizen en multifunctionele centra 

Omzet 
De omzet bedroeg € 5.522.418,00,-, een daling van 5,9 % t.o.v. 2011 (€ 5.870.392,-). Van de totale 
omzet nam de sector Opgroeien en Opvoeden (inclusief peuterspeelzaalwerk) 68,4.% voor haar 
rekening en Samenlevingsopbouw 31,6%. Het beoogde rendement voor de sector Opgroeien en 
Opvoeden (inclusief peuterspeelzaalwerk) kon niet worden gehaald en bedroeg 0,1% . 

Kwaliteit 
Het kwaliteitsbeleid is in 2012 geëvalueerd en herschreven. Splitsing van de kwaliteitscommissie in 
een stuurgroep en werkgroep heeft met het oog op kostenbesparing in 2012 niet plaatsgevonden. De 
samenstelling van de kwaliteitscommissie bestond op 31 december 2012 uit leidinggevenden en 
kwaliteitsmanager. De leidinggevenden zijn verantwoordelijk voor het draagvlak op de werkvloer en 
zorgen ervoor dat het kwaliteitssysteem in de dagelijkse uitvoering onder de aandacht blijft en leeft. 
Punten die in 2012 uitgebreid onder de loep zijn genomen zijn ondermeer de procedure van 
inschrijving, kennismaking en intake tot en met de uitvoering en evaluatie van de dienstverlening 
met extra aandacht voor de individuele risico inventarisatie op kind niveau. 

Interne audits 
In 2012 vonden 7 interne audits en 10 procesbeoordelingen plaats. De procesbeoordelingen werden 
uitgevoerd op de processen "aanbieden activiteiten", "intake" en "eten en drinken". Bevindingen 
tijdens de procesbeoordelingen "eten en drinken", hebben geleid tot een werkgroep voedselbeleid 
die in 2013 met een voorstel t.a.v. gezonde voeding in de opvang zal komen. 
Ter verbetering en borging van de inhoudelijke pedagogische kwaliteit en interactievaardigheden 
werd in 2012 de kwaliteitsmonitor NCKO geïmplementeerd 

Externe audit 
Tijdens de externe audit door Keurmerk op 25 en 26 januari 2012 werden geen kritische 
tekortkomingen geconstateerd. 
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Klachten 
In 2012 zijn 9 klachten geregistreerd. In 2011 waren dit er 17. 
Van de klachten hadden er 3 betrekking op de BSO, 3 op het KDV, 1 op Planning & Plaatsing, 1 op de 
Overblijf en 1 op Samenlevingsopbouw. Twee klanten legden hun klacht neer bij de stichting 
Klachtencommissie Kinderopvang. Naar aanleiding van de behandeling van één klacht is de 
plaatsingsovereenkomst voor de BSO aangepast en zijn afspraken m.b.t. communicatie richting 
ouders bijgesteld. 
Afhandeling van de tweede klacht door de sKK vindt plaats in 2013. 
Naar aanleiding van de klachten hebben geen verdere bijstellingen van beleid of procedures 
plaatsgevonden. 

Ongevallen 
In 2012 werden 19 ongevallen geregistreerd (15 in 2011, 26 in 2010,14 in 2009) waarvan 8 in de BSO 
en 11 in het KDV. 
Van de 8 ongevallen in de BSO vonden er 6 buiten plaats en 2 bij de entree. Drie ongevallen hadden 
eventueel voorkomen kunnen worden. Hierop zijn praktische maatregelen getroffen om herhaling te 
voorkomen (zoals het verwijderen van een picknicktafel). 
Van de 11 ongevallen in het KDV vonden er 7 buiten plaats, 1 bij de entree en 3 binnen. N.a.v. twee 
ongevallen werden enkele praktische ingrepen gedaan (rand verzachten, stoeltje weghalen), ook hier 
gold dat het grootste deel van de ongevallen niet te voorkomen was. 

Klanttevredenheid 
In 2012 werden tevredenheidonderzoeken uitgevoerd onder afnemers van: 

Vervoer (Belbus en Plusbus) 
Ouderenadviseur 
Steunpunt vrijwilligerswerk 
Jeugdsozen (Vries, Zuidlaren, Donderen en Paterswolde) 
Sector Opgroeien en Opvoeden (exclusief Borchkwartier) 

In tevredenheidonderzoeken wordt standaard gevraagd naar een beoordeling van de afgenomen 
dienst en van Trias als organisatie. De scores op deze onderwerpen staan hieronder vermeld 
(rapportcijfer 1-10). 
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Dienst/Locatie Trias 
2012 vorige 2012 vorige 

Belbus 8.7 nvt 8.6 nvt 

Plusbus 7,9 nvt 8 nvt 

Ouderenadviseur 8,6 8,5 8.4 8,4 

Steunpunt 
vrijwilligerswerk 

8 nvt 8.2 nvt 

Jeugdsozen 8,7 8,6 8.3 8,3 

KDV 7,9 8 7.8 7,6 

BSO 7,7 7,7 7.7 7,5 

PSZ 7.8 8 7.7 7,4 

Uitkomsten exit enquêtes sector O&O ( op een schaal van 1:5 ) 

Informatie 
voorziening 

Pedagogisch 
handelen 

Accommodatie Medewerkers 

Afdeling 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 

KDV 4,2 4,1 4,5 4,1 4,1 4,0 4,5 4,4 

BSO 4,2 4,4 4,1 4,4 4,0 4,3 4,3 4,6 

PSZ 3,9 4 4,2 4,3 3,6 3,9 4,5 4,7 

Personeel 

Formatie 
Op 31 december 2012 waren 158 personeelsleden werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst 
voor bepaalde of onbepaalde tijd. 
Dit is 6 meer dan op 31 december 2010. 
In dienst gekomen: 24 
Uit dienst gegaan: 18 
Van de 158 personeelsleden werkten 29 mensen op basis van een nul uren contract. 
De totale formatie bedroeg 70.4 fte. Dit is 4.8 fte minder dan op 31 december 2011. 
De gemiddelde arbeidsduur bedroeg 19,6 uur per week (20.3 op 31-12-2011). 
Werkzaam op detacheringbasis: 4 
Werkzaam in het kader van de WIW: 1 
Aantal vrijwilligers in 2012: 359 

Ziekteverzuim 
In 2012 zijn meerdere interventies gepleegd om het ziekteverzuim terug te dringen. Onder andere: 

Nauwer contact met de bedrijfsarts en twee keer per jaar sociaal medisch team 
Sneller inschakelen bedrijfsarts, ook preventief 
Werkplekonderzoeken op de locaties met kantoorplekken + daaruit voortvloeiende 
ergonomische aanpassingen 
Actieve voorlichting door ergocoaches 
Workshop "omgaan met je energie" 

Desondanks bleef het verzuimpercentage stijgen. De verzuimfrequentie steeg echter niet, het 
verzuim betrof dan ook voor een belangrijk deel langdurig verzuim. 
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2009 2010 2011 Doel 
2012 

Werkelijk 
2012 

Verzuimpercentage 4,63% 4.63% 4,92% 5% 6,48% 

Frequentie 1.3 1.52 1.54 1.5 1.56 

In 2013 zal in samenwerking met de Arbo dienst de focus nog meer op preventie en duurzame 
inzetbaarheid van medewerkers gelegd worden. 

Personele consequenties van krimp 
Ten gevolge van de krimp heeft op het Centraal Bureau één ontslag volgens het afspiegelingsbeginsel 
plaats gevonden. Voor het overige is de dalende behoefte aan personele capaciteit opgevangen door 
het niet verlengen van tijdelijke contracten en een aantal medewerkers die zelf afscheid hebben 
genomen. Hetzij om voor zichzelf te beginnen, om elders aan het werk te gaan of vervroegd met 
pensioen te gaan. 

Er zijn gesprekken gevoerd met alle medewerkers in de kinderopvang ouder dan 55 jaar om in kaart 
te brengen wat hun toekomstverwachtingen zijn. Enerzijds om voor de organisatie een beeld te 
krijgen of er mensen zijn die zelf vroegtijdig willen stoppen, anderzijds om te inventariseren wat 
mensen nodig hebben om zo lang mogelijk arbeidsfit te blijven. Uitkomsten van deze gesprekken 
worden meegenomen bij de herformulering van het leeftijdsbewust personeelsbeleid in 2013. 

Tevredenheidonderzoek 
In 2012 werd zowel onder de medewerkers als vrijwilligers een tevredenheidonderzoek gehouden. 
Aan het onderzoek onder medewerkers werkten 72 mensen mee (= 47,5%), het onderzoek onder 
vrijwilligers had een respons van 22,8% (82 formulieren). 

Uitkomsten MTO 

2012 2009 

Welk rapportcijfer geef je voor je werkplezier in het algemeen? 8 8 

Gemiddelde waardering voor de arbeidsinhoud 7.7 7,8 

Gemiddelde waardering voor de arbeidsomstandigheden 7,7 

Gemiddelde waardering voor de arbeidsvoorwaarden 7.7 7,6 

Gemiddelde waardering voor de werksfeer 7.8 7,8 

Gemiddelde waardering voor de communicatie binnen Trias 7.1 7,1 

Gemiddelde waardering voor de begeleiding en ondersteuning 7,8 7,6 

Gemiddelde waardering voor ontwikkeling en 
ontplooiingsmogelijkheden 

7,3 7,5 
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Uitkomsten VTO 

2012 2010 

1. Uw plezier in het vrijwilligerswerk 8.3 8,3 

2. De informatie die u vooraf heeft gekregen over de organisatie 7,7 7,5 

3. De informatie die u vooraf heeft gekregen over het vrijwilligerswerk 7,8 7,8 

4. De wijze waarop u ingewerkt bent 7.6 7.8 

S. De begeleiding/ondersteuning die u vanuit de organisatie ontvangt 8.1 7,6 

6. De waardering die u krijgt voor uw werk 8.2 8,3 

7. De bereikbaarheid van Trias (in het algemeen) 7.9 7,6 

8. De bereikbaarheid van de medewerker die u begeleidt 8,3 7,7 

9. De snelheid van reageren op een vraag (terugbellen bijv.) 8.0 7,6 

10. De deskundigheid/professionaliteit van de medewerker die u begeleidt 8.2 7,7 

11. De gelegenheid tot contact/overleg met collega-vrijwilligers 8.0 7,8 

12. De mogelijkheid om klachten of wensen kenbaar te maken 8.2 7,8 

13. De wijze waarop gereageerd wordt op klachten of wensen 8.0 7,5 

Als u een cijfer moest geven voor Trias als organisatie, welk cijfer zou u dan 
geven? 

7.8 7,8 

En voor de organisatie van de dienst/activiteit waarvoor u vrijwilligerswerk 
doet? 

8.2 7,9 
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UITVOEREND WERK 

SECTOR SAMENLEVINGSOPBOUW 

Veel samenwerking 

SKID 
Er is in 2012 overleg gevoerd met SKID over het gezamenlijk organiseren van kinderwerk activiteiten 
en het aansluiten van SKID bij de bestaande kinderwerkactiviteiten van stichting Trias. 
Er zijn verschillende ideeën ontstaan. Helaas zal echter het kinderwerk binnen stichting Trias 
vanaf 2013 vanwege bezuinigingen verdwijnen 

Eens per drie weken op woensdagmiddag, werd in dorpshuis "de Pan" een kinderwerkactiviteit 
aangeboden. Deze was bestemd voor de kinderen uit de groepen 3 t/m 8 van de basisschool. 
Per keer werden de kinderwerkmiddagen druk bezocht door 20 tot 50 kinderen. 
Er zijn in 2012 verschillende activiteiten georganiseerd. O.a.: disco's met een thema, knutselen met 
een thema, talentenjacht, vossenjacht, kerstmarkt en een filmmiddag. 

Verzorgingstehuis Kornoeljehof 
Op 30 maart hebben jongeren uit Vries een levend ganzenbord voorbereid en uitgevoerd voor de 
bewoners van het Kornoeljehof. Er moesten verschillende opdrachten tijdens het spel uitgevoerd 
worden, o.a. ringgooien, sjoelen, en pittenzakken gooien. 
De jeugd heeft in de pauze koffie en thee geschonken en er werd gezellig gepraat. 
ledereen deed deze middag enthousiast mee en zowel de bewoners als de jeugd hebben erg van 
deze middag genoten. Een groot succes. 

VvV 
Tweede paasdag heeft de jeugd van 12 t/m 15 jaar het paasvuur op het evenemententerrein van 
Vries met fakkels aangestoken. 

Stichting de Brink 
Op 8 juli hebben jongeren onder leiding van professionele graffitispuiters mooie kunst gemaakt voor 
de koffieruimte van Stichting de Brink. Op 27 juli hebben de jongeren de kunstwerken eigenhandig 
naar stichting de Brink gebracht om ze daar aan de bewoners te overhandigen. 

VOV 
Twee volwassen vrijwilligers en drie jongere vrijwilligers hebben 12 december op de kerstmarkt te 
Vries kinderwerkactiviteiten aangeboden. De kinderen amuseerden zich met verschillende kerst 
knutselwerken en ze konden zich laten schminken. 

10 
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En verder.... 

Jeugdsoos"Oes Plekkie". Vries 
In 2012 stond jeugdsoos "Oes Plekkie" in het teken van "cultuur in de jeugdsoos". Samen met en 
door jongeren zijn in 2012 een aantal culturele activiteiten door de jeugd bedacht en uitgevoerd. 
De jeugdsoos "Oes Plekkie" was iedere vrijdagavond geopend van 19.30 uur tot 23.00 uur voor 
jongeren tussen de 12 en 23 jaar. In de jeugdsoos kan de jeugd o.a. poolen, tv/films kijken, muziek 
mixen en luisteren, verschillende bordspellen spelen, karaoke zingen, spelen op de Xbox, of een 
tijdschrift lezen. Tijdens deze jeugdsoos avonden werd geen alcohol geschonken. 
Begin 2012 is gestart met het maken van moodboards. 
Hierdoor werd duidelijk wat de jeugd met het thema van 2012 wilde doen en werden 
de volgende activiteiten bedacht en uitgevoerd: 
Op 27 april werd de jaarlijkse playbackshow gehouden. Verschillende jongeren hebben opgetreden 
voor een groot publiek. Voorafgaand aan de playbackshow is door de jongeren vaak geoefend in de 
jeugdsoos. Dit jaar deden hier 95 kinderen aan mee. 
Op 1 juli werd het modeproject georganiseerd. De jongeren hadden zelf kleding gepimpt en sieraden 
gemaakt. De jeugd heeft bij elkaar de make-up aangebracht en het haar verzorgd. 
Daarna werd de modeshow gelopen 
Op 6 juli hebben jongeren verf "gegooid" op doeken. De verf werd met verschillende materialen op 
de doeken aangebracht. Zo werd er gebruik gemaakt van afwasborstels, sjablonen etc. 
Daarnaast werd er afgelopen jaar weer veel gebruik gemaakt van de skatebaan. 
De begeleidingscommissie is actief betrokken bij de skatebaan. 

Jeugdsoos De Groeve 
Na een ingrijpende verbouwing van 'de Kleine Kruierij' in de Groeve hebben de jongeren uit De 
Groeve afgelopen jaar een nieuwe plek in het gebouw gekregen. Op vrijdagavond 20 april werd dit 
met een groot feest gevierd. 
Er waren ruim 30 jongeren aanwezig bij de opening van de nieuwe ruimte. Het feest werd 
voornamelijk buiten gehouden. Voor het lasergamen had het nieuwe soosbestuur het veldje naast 
Kleine Kruierij met behulp van de plaatselijke ondernemers ingericht met allerlei materialen (kisten, 
bussen, trailer, landbouwplastic e.d.). Hier achter kon geschuild worden tijdens het spel. 
De jeugdsoos is een gezellige ruimte geworden, waar de jongeren uit De Groeve elkaar kunnen 

ontmoeten en gebruik kunnen maken van de Wl. airhockey, tafelvoetbalspel e.d.. 

Jeugdsoos The Lounge, Zuidlaren 
De jongeren kwamen vooral naar the Lounge om elkaar te ontmoeten en gebruik te maken van de 
faciliteiten. De activiteiten die georganiseerd werden in the Lounge waren o.a.: karaoke, 
scholierenfeest, disco en voetbaltoernooi. Afhankelijk van het schoolrooster werd the Lounge door 
de week redelijk bezocht door jongeren van het Zernike College. 
De veranda bij de jeugdsoos is een informele hangplek. Hier wordt door de jongeren gretig gebruik 
van gemaakt. 

Jeugdsoos Tyos 
Afgelopen jaar hebben er in de jeugdsoos van Tynaarlo diverse activiteiten plaatsgevonden. 
De activiteiten werden door de jongeren zelfgeorganiseerd en uitgevoerd. 
Zo stonden er o.a. een filmavond, een fifa-tournooi op de playstation, en een workshop armbanden 
maken voor de dames op de agenda. De jeugdsoos was open op woensdag, vrijdag en zaterdag. Met 
elke groep werd contact gelegd door middel van whats-app, bellen en via Facebook. Extra aandacht 
is afgelopen jaar besteed aan overlast rondom de JOP. De jongeren zijn hier op aangesproken. 
Duidelijke regels hebben geleid tot het terugdringen van de overlast. 

11 
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Ambulant jongerenwerk 
"Vinden, binden, motiveren en doorleiden" 
Jongeren werden opgezocht op de diverse hangplaatsen of op verzoek bij de jongere thuis. 
De jongerenwerker voerde gesprekjes met deze jongeren om samen te kijken naar hun 
toekomstperspectief. Dit betekende dat er gesprekken waren met ouders en de jongere. 
Ook wel outreachend activeringsgericht jongerenwerk (Eropaf-methode) genoemd. Daarbij werd 
bekeken of er mogelijkheden waren om jongeren te 'activeren'. En of er sprake was van obstakels 
welke de jongeren in hun persoonlijke ontwikkeling belemmerden. Er werd samengewerkt met 
Maatschappelijk werk, Werkplein Baanzicht, lokale ondernemers en het Zernike College. 
Daarnaast zijn er een vijftal jongeren zonder een uitkering begeleid naar een betere positie. 
Twee jongeren zitten inmiddels weer op school de drie zijn geholpen naar tijdelijk werk met 
perspectief op een jaarcontract. 
De groep jongeren zonder uikering is groeiende. Zij dreigen tussen wal en schip te vallen. 
De overlast door alcohol- en drugsgebruik neemt toe. Er is samenwerking gezocht met VNN. 

Jongerenwerk+ 
In het kader van het project Jongerenwerk+ is één jongere begeleid. Deze jongere is via de ISD 
ingestroomd. 

Jongerenwerk op school 
De samenwerking tussen het Zernike college en jongerenwerk is goed verlopen. De jongerenwerker 
nam deel aan het overleg met Zernike College, de jeugdagent en Maatschappelijk werk. 
Het Zernike college had problemen met een groep jongeren welke als bedreigend werd ervaren door 
overige leerlingen. Er zijn individuele gesprekken gevoerd met de jongeren. 
De problemen zijn inmiddels opgelost. 
Verder is er samen met jongeren van het Zernike college een goed bezocht scholierenfeest 
georganiseerd in de jeugdsoos. 

Cursussen 
In 2012 hebben de jongerenwerkers van Trias de Jimmy cursus gevolgd. Zij zijn de eersten in Noord-
Nederland die deze training hebben gedaan. Zij kunnen nu informatie en advies op allerlei terreinen 
geven aan jongeren. Deze cursus past heel goed bij rol van front-office medewerker van het G G . 
Verder hebben de werkers van Trias een cursus "Wijkanalyse maken"gevolgd, deze cursus werd 
verzorgt door STAMM en past heel goed bij het gebiedsgericht werken. 

Kledingbeurzen. 
Dit jaar heeft de kinderkledingbeurs zijn 35 jarig bestaan gevierd. 
Er waren leuke attenties voor de kinderen en voor de vrijwilligers die zich al 25 jaar hebben ingezet 
voor de beurs. 
In het voorjaar en najaar hebben de vrijwilligers weer vier zeer succesvolle kledingbeurzen 
georganiseerd. Dit jaar is er voor gekozen om naast de kinderkleding alleen een dames kledingbeurs 
te organiseren. Er blijft zeer veel vraag naar deze beurzen, de vaste ploeg vrijwilligers doet er dan ook 
alles aan om tijdens de inbreng de kleding goed te selecteren. 
Ook dit jaar is er in samenwerking met het maatschappelijk werk een kledingpakket verstrekt aan 
een gezin. 

Aantal personen die kleding 
ingebracht hebben 

Voorjaar Najaar 

Kinderkleding 122 118 
Dames 152 135 
Speelgoed 53 
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Internationale Jongeren Uitwisseling 

Youth in Action in Sotkamo 

Van maandag 30 juli t/m woensdag 8 augustus zijn 13 jongeren uit de gemeente Tynaarlo samen met 
vrijwilliger Sera Kersten en jongerenwerker Margriet Meijer naar Finland geweest. 

Youth in Action maakte het voor de 2* keer 
mogelijk dat er 44 jongeren en begeleiders uit 
Finland, Cyprus, Hongarije en Nederland 
elkaar konden ontmoeten. Dit keer in Finland 
in het plaatsje Sotkamo. 

Twee maanden van voorbereiding gingen vooraf aan de uitwisseling. Het thema was dit jaar: natuur, 
leder deelnemend land had de opdracht om voor deze uitwisseling een workshop en een film voor te 
bereiden. Daarnaast moest een ontbijt en een diner in het teken van het land verzorgd worden. 
De Nederlandse workshop bestond uit een Elfstedentocht waarbij in de diverse steden opdrachten 
gedaan moesten worden. 
Twee jongeren gaven een PowerPoint presentatie om een beeld te geven van de natuur in 
Nederland. 
Ter plaatse werd gewerkt op een strand van een meertje die een Nederlands decor vormde. 
Er werden dijken gebouwd, de polder moest worden drooggelegd, met waterballonnen werd de 
waterkering uitgebeeld, Hollandse ontbijtkoek moest het veen in beeld brengen. Onder het genot 
van het eten van stroopwafels kwam de Elfstedentocht ter sprake. 
Door het spelen van een kwartetspel leerden de andere deelnemers de Nederlandse bloemen 
kennen en met een puzzel werden diverse landschapsgebieden in beeld gebracht. 
Brinta, hagelslag en pindakaas mochten tijdens het ontbijt niet ontbreken en de Nederlands -Indische 
rijsttafel werd enthousiast ontvangen. Als toetje stond Saroma pudding op het menu. 
De Finse natuur werd ontdekt met een wandeling in de bergen in Vuokati, vlakbij Sotkamo. 
De top van de berg bood een geweldig uitzicht over de Finse meren en bossen. 
Iedere middag werd er in groepen gewerkt aan een nieuw idealistisch land. 
Vragen die beantwoord moesten worden: Waar ligt het land? Wat voor klimaat heerst er? 
Wat is de leeftijdsopbouw van bewoners? Wat voor voorzieningen zijn er? 
Hoe is de energie voorzieningen geregeld? 
Aan het eind van de week presenteerde iedere groep zijn "nieuwe"land. 
Opvallend was, dat het overal lekker zonnig en warm was, en dat de energie overal duurzaam werd 
gewonnen. 

De laatste dag van de uitwisseling stond in het teken van een landenpresentatie voor de 
burgemeester, de pers, dorpsbewoners en verdere belangstellenden. De vlag van de gemeente 
Tynaarlo werd overhandigd. Met daarnaast een aantal kleine presentjes. Dit viel in zeer goede 
smaak, o.a. bij de burgemeester. 
De conclusie die na afloop van deze uitwisseling getrokken kon worden was dat het een 
een geweldige en leerzame week voor zowel de jongeren als begeleiders was geweest. 
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Alzheimercafé 
Het Alzheimercafé begint binnen de gemeente Tynaarlo, en ook daarbuiten, een steeds bekendere 
naam te krijgen. Dat is goed af te lezen aan het stijgend aantal bezoekers en ook het aantal 'nieuwe 
gezichten' dat de café avonden bijwoont. Het thema van de avond bepaalt het soort bezoekers. 
Een onderwerp als "het verpleeghuis in zicht" trekt andere en oudere bezoekers dan bijvoorbeeld 
een thema als "dementie en bewegen". 
Tijdens de café avonden wordt zo veel mogelijk geprobeerd het publiek te betrekken bij het 
onderwerp. Erg veel ruimte is er dan ook voor de inbreng van de mensen zelf. 
Aanwezige deskundigen (van allerlei organisaties) geven antwoord op vragen. 
Veilig samen naar een avond kunnen gaan, waar niemand raar op kijkt als een bezoeker 
vergeetachtig is of er niet helemaal bij lijkt te zijn, is vooral ook voor partners van mensen met 
Alzheimer, prettig. 
Problemen worden herkend en ook de nog mooie momenten worden gedeeld. 
In het Alzheimercafé is iedereen gelijk en is iedereen welkom. 

Computersozen en cursussen 
In 2012 zijn wederom diverse cursussen en workshops op de computer georganiseerd. 
Naast de 4 dagdelen in de week wanneer mensen kunnen binnenlopen bij één van de 
computersozen, is er behoefte aan laagdrempelige groepsgewijze scholing. 
Computervragen zijn soms universeel. 
In 2012 is gestart met het werven van vrijwilligers speciaal voor Apple computers en voor tabiets. 
In de computersozen worden steeds meer vragen over de tabiets gesteld. 

Workshops op het gebied van de tablet, zowel voor de IPad als voor Android, zijn al helemaal in het 
programma opgenomen. 
De workshops worden uitgevoerd door vrijwilligers. 
In Vries, Eelde en Zuidlaren zijn nog beginnerscursussen Windows7 georganiseerd. 
En voor het eerst ook een vervolg, nl. de opfriscursus Windows7. 
Belangstelling voor de vervolgcursus is bijzonder groot en deze worden dan ook vervolgd. 
Beginnerscursussen Windows7 zullen afgebouwd worden: de opvolger, WindowsS komt er aan. 

Sport 55+ en MBvO 
De groep, een Scala-groep, speciaal bestemd voor mensen met een chronische ziekte, 
is noodgedwongen opgeheven vanwege het niet langer beschikbaar zijn van de sportzaal in Tynaarlo. 
Voor alle deelnemers is geprobeerd een oplossing te vinden. 
Bij het MBvO is in Eelde-Paterswolde een nieuwe groep 'bewegen op muziek' gestart. 
Een activiteit die gericht is op het plezierig bewegen op muziek, zonder dat er ingestudeerde pasjes 
en dansjes aan te pas komen. 
Sportactiviteiten als een koersbal-dag en een volleybaltoernooi zijn gemeentebreed georganiseerd. 
Het aantal deelnemers aan beide evenementen was hoger dan het jaar ervoor. 
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Accommodaties 
De dorpshuizen en MFA's die door Trias worden beheerd en geëxploiteerd zijn weer goed gebruikt 
door de verschillende groepen. 
Deze accommodaties laten door dit intensieve gebruik zien dat ze een wezenlijke bijdrage leveren 
aan de leefbaarheid van het dorp. 
Een greep uit de verschillende gebruikersgroepen zijn naast activiteiten van Trias zelf het ICO, 
Vrouwen van Nu, Harmonie Vries, Belangen- en buurtverenigingen, EHBO vereniging, Noordermaat, 
Bloemencorso Eelde enz. 

Steunpunt Vrijwilligerswerk 

Maatschappelijke stages (MAS) 
Het Steunpunt heeft in 2012 samen met de scholen 260 leerlingen op meerdere maatschappelijke 
stages geplaatst. 
Daarnaast bemiddelde het Steunpunt ook leerlingen die buiten de gemeente op school zitten maar 
wel in de gemeente Tynaarlo wonen. Dit betrof 10 leerlingen. 

Het jaar van de vrijwilliger 
Het steunpunt Vrijwilligerswerk diende voor het vrijwilligersfeest in het kader van het jaar van de 
vrijwilliger als eerste contact. 
Daarnaast werd meegeholpen om het feest te organiseren en er werd voor gezorgd dat de tickets bij 
de vrijwilligers en de vrijwilligersorganisatie terecht kwamen . 

NL Doet 
Het Steunpunt heeft 2 NL Doet bussen ingezet om leerlingen van het AOC Terra door de hele 
gemeente te brengen om vrijwilligerswerk te laten doen. 
In de gemeente Tynaarlo zijn 37 klussen uitgevoerd door de inzet van 320 vrijwilligers. 

Steunpunt Vrijwilligerswerk 

Vrijwilligers 
Totaal aantal ingeschreven vrijwilligers 104 
Matchen 46 
Vrijwilligers die niet zijn gematched 45 
Onbekend 12 
Vrijwilligers nog in afwachting 1 

Organisaties 
Aantal verenigingen/stichtingen dat gebruik maakt van de vacaturebank 102 
Geregistreerde verenigingen/stichtingen met een vraag op het gebied van informatie, 
advies of werving. 

37 

Geplaatste vacatures 172 
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Woonplaats vrijwillige rs 
Eelde 31 
Midlaren 3 
Paterswolde 5 
Tynaarlo 5 
Vries 11 
Winde 0 
Zeegse 0 
Zeyen 0 
Zuidlaren 36 
Yde 1 
Zuidlaarderveen 1 
De Groeve 0 
Buiten de 
gemeente Tynaarlo 12 
Onbekend 
Totaal 104 

Opleidingsniveau vrijwilligers 
WO 11 
HBO 23 
MBO 40 
HAVO/VWO 5 
MAVO/LBO 14 
LO 7 
Onbekend 4 

Inkomsten 

Arbeid: 27 
Uitkering: 45 
Onbekend: 32 

Geboorteland 

Buiten Nederland: 6 

Iran, China, Engeland, Duitsland, 
Marokko, Azerbeidjaan 
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SECTOR OPGROEIEN EN OPVOEDEN 

Algemeen 

In 2012 is de NCKO kwaliteitsmonitor geïntroduceerd, een kwaliteitsinstrument dat zich 
focust op de pedagogische competenties van de pedagogische medewerkers en de kwaliteit 
van de omgeving waarin de kinderen worden opgevangen. 
Naast de HKZ normen is dit instrument een belangrijke inhoudelijke aanvulling op de 
kwaliteit van ons werken. 
Er is sterk ingezet op PR gezien de krimpende markt en tegelijkertijd toenemende 
concurrentie. 
Naast een nieuw logo specifiek voor de kinderopvang zijn er folders, posters en een 
standaard advertentie ontworpen door een professioneel bureau. Verder is veel meer dan 
voorheen aandacht besteed aan profilering naar klanten en potentiële klanten via diverse 
kanalen. In het verlengde hiervan is veel aandacht besteed aan de competentie 
ondernemerschap bij leidinggevenden. 
Het bewustzijn van het belang te laten zien wat je doet en je daarmee te profileren is sterk 
gegroeid en wordt nadrukkelijk in de praktijk toegepast. 
Communicatievaardigheden richting klanten/ouders zijn door een vervolg op de scholing uit 
2011 verder verbeterd; overigens is t.a.v. scholing geconstateerd dat herhaling van belang is. 

Huisvesting 

Eind 2012 werd door de gemeenteraad van Tynaarlo groen licht gegeven voor de herijking van het 
Integraal Accommodatie beleid (lAB). Dit houdt in: 

MFA Groote Veen kan gebouwd worden . Hierin worden de Maria School en de Eelder 
Daltonschool ondergebracht 
OBS Centrum in Eelde krijgt nieuwbouw op de huidige locatie 
CBS Menso Alting wordt grondig verbouwd 
voorbereiding MFA Vries kan van start 

De kinderdagverblijven Dikkie Dik en leniemienie en BSO Klokhuis zullen op termijn een andere plek 
krijgen ten gevolge van bovengenoemde ontwikkeling en zullen nieuwbouw gaan betrekken. Met 
CBS Menso Alting is overleg gestart hoe BSO Vossenhol in de verbouwing mee te nemen. 

In december werd duidelijk dat in Ter Borch een nieuw kindcentrum zal verrijzen dat Trias (KDV en 
BSO) samen met dislocatie CBS Menso Alting zal gaan betrekken. De ingebruikname wordt in 2014 
voorzien. Hiermee zal het gebrek aan capaciteit in de regio Ter Borch/Piccardthof tot het verleden 
behoren. 

Kinderdagopvang 
Een heroriëntatie op de keuze voor verticale groepen 
Krimp kan ook zijn voordelen hebben. Doordat meer capaciteit ter beschikking kwam, kon in 
leniemienie gestart worden met twee horizontale groepen, een groep O en 1-jarigen en een 
groep 2 en 3-jarigen. Uit evaluaties blijkt een grote tevredenheid bij ouders en pedagogisch 
medewerkers. Er is meer gerichte aandacht mogelijk passend bij de leeftijd van de kinderen, 
er wordt ouders nu een keuze geboden tussen verticaal en horizontaal. 
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Buitenschoolse Opvang 
De gestelde doelen zijn cursief weergegeven. 

• Samenwerking met de jeugdsoos Plexat onderzoeken. Onderzoeken of we de oudste kinderen 
van de buitenschoolse opvang een programma kunnen bieden in de jeugdsoos. 

Aan het onderbrengen van kinderen in Plexat is geen uitvoering gegeven. De animo onder ouders 
bleek te gering. Wel is in alle BSO's de groep 8+ nadrukkelijk in beeld gekomen en zijn hier specifieke 
activiteiten voor ontwikkeld. 

• Uitwisselen van personeel met specifieke kwaliteiten . Deze dan tijdelijk op een andere locatie 
laten werken. Thematisch werken bevorderen in een cyclus van 6/7 weken. 

Medewerkers zijn uitgewisseld ter versterking van teams of tijdelijk om meer structuur aan te 
brengen in de werkwijze (Klokhuis). De uitwisseling van activiteiten of medewerkers die een activiteit 
kunnen uitvoeren verkeert nog in een pril stadium. 

• Format activiteiten aanbod van de Riethut ook binnen de andere BSO's op gaan zetten. 
Ouders en kinderen vragen uitdrukkelijk om een gevarieerd en aantrekkelijk activiteitenaanbod. Op 
vrijwel alle BSO-locaties is door de teams hier enthousiast mee aan de gang gegaan. Dit leidt tot 
grote klanttevredenheid. De enkele locatie, die nog achter blijft is inmiddels op scherp gezet. 

• "Andere tijden" (geen overblijven meer op de scholen, maar een 5 gelijke dagen model) 
waar kan invoeren in samenwerking met de scholen. 

Hoewel in den lande op die scholen waar dit is ingevoerd men nooit meer terug zou willen, is een 
vorm van andere tijden op slechts één school ingevoerd (dislocatie CBS Menso Alting). Weerstanden 
van ouders of budgettaire redenen spelen een rol. 

• Keuze voor vorm en inhoud van observaties volgens de eisen van de HKZ kwaliteitsnormen. 
Keuze voor vorm en inhoud gemaakt. Uitvoering naar tevredenheid. 

Overblijven 
De uitvoering van het overblijven van de kinderen van OBS Ter Borch moest worden beëindigd 
omdat het voor Trias onmogelijk bleek voldoende personeel in te zetten om een acceptabel niveau 
van kwaliteit en veiligheid te kunnen garanderen. Met ingang van februari werd het overblijven op 
de Mariaschool beëindigd, een te gering aantal kinderen leidde tot een te hoge vraagprijs. 

Begeleiding leerlingen met leerling-gebonden financiering 
Deze dienst is samen met het leveren van klassenassistenten beëindigd. De reden is de 
boventalligheid van personeel bij Baasis. Men heeft ervoor gekozen eigen personeel in te zetten. 

Peuterspeelzaalwerk 
Het uitgangspunt voor 2012 was het behoud van de peuterspeelzalen in Eelde, Zuidlaren, Vries en 
Zeijen. Dat is gelukt, sterker nog de kindaantallen lieten een groei zien en de bezetting was met name 
in Zuidlaren, Vries (een tweede groep gestart met ingang van het schooljaar 2012-2013) en Zeijen 
goed. In overleg met de Belangenvereniging Schoolkring Zeijen is de verzelfstandiging van 
Peuterspeelzaal Peuterneus voorbereid. De continuïteit op lange termijn in Zeijen lijkt hierdoor beter 
gewaarborgd te zijn. In 2013 zal Trias alleen in de hoofddorpen peuterspeelzaalwerk aanbieden. 
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BIJLAGE - GEGEVENS LEDEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT 

LEDEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT 

naam 
geboren; 
hoofdfunctie; 

nevenfuncties v.z.v. relevant); 

zittingstermijn 

de heer F(erry) Knaack 
19 maart 1949 
zelfstandig adviseur 
Lid van de rekenkamercommissie gemeente 
Noordenveld 
4 jaar tot 2015 

naam 
geboren; 
hoofdfunctie; 
nevenfuncties (v.z.v. relevant); 
zittingstermijn 

de heer J(an) T(jerk) Dantuma 
12 oktober 1948 
adviseur en bestuurder 
geen 
4 jaar tot 2014. 

naam 
geboren; 
hoofdfunctie; 
nevenfuncties (v.z.v. relevant); 
zittingstermijn 

de heer H(arry) Woldendorp 
9 januari 1955 
organisatieadviseur/interim-manager 
geen 
4 jaar tot 2017 

naam 
geboren; 
hoofdfunctie; 
nevenfuncties (v.z.v. relevant); 

zittingstermijn 

de heer K(arel) van Vugt MBA 
3 januari 1952 
Directievoorzitter Rabobank Noord Drenthe 
Voorzitter Ondernemers Federatie Gemeente 
Tynaarlo 
Bestuurslid Stichting Vrienden van Promens Care 
4 jaar tot 2015 

naam 
geboren; 
hoofdfunctie; 
nevenfuncties(v.z.v. relevant); 
zittingstermijn 

mevr. (H)enriëtte Bos 
21 april 1958 
Directeur Campus Winschoten 
geen 
4 jaar tot 2013 
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BIJLAGE-CIJFERS 

SECTOR SAMENLEVINGSOPBOUW 

Prestaties t.o.v. planning van werksoorten (indicatief)* 
2008 2009 2010 2011 2012 

Cursuswerk 
volwassenen 

30% 

Kinderwerk 94% 155% 156% 158% 56% 
Jongerenwerk 163% 172% 131% 145% 177% 
Ouderenwerk 98% 107% 83% 107% 111% 
Samenlevingsopbouw 174% 194% 134% 112% 66% 
Gemiddeld 111% 157% 126% 130% 102% 
'*De percentages zijn berekend op basis van de cijfers in het jaarplan 2012 en de uiteindelijk 
gerealiseerde resultaten productkaart. 

Kinderwerk 
Kinderclubs, vakantieactiviteiten, kindercursussen 
Jaarplan Gerealiseerd 
Aantal activiteiten 80 Aantal activiteiten 43 
Bereik 2200 kinderen Bereik 1056 
Input 200 uren Input 72 
Productkaart 120 X bijeenkomsten Productkaart 86 
Vanwege de bezuinigingen voor 2013 is Trias bezig om de kinderwerk activiteiten over te dragen aan 
de vrijwilligers; dit heeft invloed op het aantal activiteiten. 

Weerbaarheid 
Jaarplan Gerealiseerd 
Aantal cursussen 15 Aantal cursussen 6 
Bereik 150 kinderen Bereik 150 
Input 75 uren Input 40 
Productkaart 15 X cursussen Productkaart 6 
Inmiddels is dit totale |: 
de groepen groter zijn. 

Jongerenwerk 
Jeugdsozen 
Jaarplan Gerealiseerd 
Aantal openstellingen 12 dagdelen per week Aantal openstellingen 12 
Bereik 6000 jongeren Bereik 8454 
Input 2500 uren Input 2557 
Productkaart 1440 X openstellingen Productkaart 1440 

Ambulant jongerenwerk 
Jaarplan Gerealiseerd 
Aantal bezoeken 200 Aantal bezoeken 183 
Input 250 uren Input 149 
Productkaart 50 X flexibele 

begeleiding 
Productkaart 64 
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Wijkteams 
Jaarplan Gerealiseerd 
Aantal 25 bijeenkomsten Aantal 30 
Input 250 uren Input 99 
Productkaart 50 X netwerkdeelname Productkaart 60 

GG 
Jaarplan Gerealiseerd 
Aantal 12 bijeenkomsten Aantal 31 
Input 50 uren Input 100 
Productkaart 24 X netwerkdeelname Productkaart 87 

Ouderenwerk 
Maaltijdvoorziening 
Jaarplan Gerealiseerd 
Aantal 25.000 maaltijden Aantal 18.427 
Input 500 uren Input 341 
Productkaart 500 X dienstverlening 

derden 
Productkaart 341 

Vervoer 
Jaarplan Gerealiseerd 
Aantal 5.000 passagiers Aantal 3729 passagiers 

6717 Ritten 
103.906 kilometers 
54 uitstapjes (314 
deelnemers Plus Bus) 

Input 900 uren Input 1384 
Productkaart 900 X dienstverlening 

derden 
Productkaart 1384 

MBvO, Sport 55+ 
Jaarplan Gerealiseerd 
Aantal 23 groepen Aantal 32 

Bereik 300 deelnemers Bereik 409 
Input 100 uren Input 237 
Productkaart 23 X cursus Productkaart 32 
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Sozen, biljarten, activiteiten 
Jaarplan Gerealiseerd 
Aantal 20 groepen Aantal 32 
Bereik 500 deelnemers Bereik 1582 
Input 300 uren Input 473 
Productkaart 1600 X bijeenkomst Productkaart 1222 
We hebben meer activiteiten groepen maar ze lopen niet het gehele jaar. 

Ouderenadvies 
Jaarplan Gerealiseerd 
Aantal 600 telefonische 

contacten 
120 huisbezoeken 

Aantal 637 
137 

Input 600 uren Input 621 

Productkaart 220 X informatie Productkaart 243 

Huisbezoek 75+ 
Jaarplan Gerealiseerd 
Aantal 200 huisbezoek Aantal 230 
Input 200 uren Input 305 
Productkaart 300 X informatie Productkaart 345 

Ondersteuning mantelzorg 
Jaarplan Gerealiseerd 
Bereik 10 X Alzheimercafé 

30 X bemiddeling 
4 X bijeenkomst 
samsam 

Bereik 9 X Alzheimercafé 
37 X bemiddeling 
3 X sam sam 
41 klussen 

Input 200 uren Input 325 
Productkaart 200 X flexibele 

begeleiding 
Productkaart 325 

Netwerken, overlegsituaties 
Jaarplan Gerealiseerd 
Aantal 40 bijeenkomsten Aantal 29 
Input 200 uren Input 89 
Productkaart 60 X netwerk Productkaart 41 
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Samenlevingsopbouw 
Projectgroepbesturen 
Jaarplan Gerealiseerd 
Aantal 21 bijeenkomsten Aantal 13 
Bereik 3 besturen Bereik 3 
Input 100 uren Input 33 
Productkaart 42 X flexibele 

begeleiding 
Productkaart 26 

Belangenverenigingen, GBOT, MFA's 
Jaarplan Gerealiseerd 
Aantal 50 bijeenkomsten Aantal 27 
Bereik 9 kleine dorpen Bereik 9 
Input 150 uren Input 88 
Productkaart 150 x flexibele 

begeleiding 
Productkaart 72 

Dat we veel minder bijeenkomsten hebben gehad heeft te maken met het tijdelijk stil zetten van het 
lAB beleid. 
Steunpunt vrijwilligerswerk 
Jaarplan Gerealiseerd 
Aantal uren 450 uren Aantal uren 396 
openstellingen openstellingen 
Input 600 uren Input 740 
Productkaart 450 X openstelling Productkaart 396 

Productie-uren 
Voor de verschillende activiteiten waren in totaal 7333 (uitgangspunt 1200 per FTE) productieve uren 
gepland. Er zijn 7952 productieve uren gerealiseerd (1301 productieve uren per FTE). 
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BIJLAGE - CUFERS 

SECTOR OPGROEIEN EN OPVOEDEN 

Peildatum voor de verstrekte gegevens is 31-12-2012. 
De kinderdagverblijven, locaties voor buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen boden wekelijks 
onderdak aan 1072 kinderen. Het aantal kinderen dat op basis van een vast contract tijdens het 
overblijven werd opgevangen bedroeg 416. 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Totaal aantal 
kinderen, excl. 
overblijfprojecten 

456 441 461 478 542 792 948 1133 1194 1087 1072 

KDV 
Het totaal aantal verschillende kinderen dat de kinderdagverblijven bezocht was op de peildatum 31-
12-2012 240 tegen 261 in 2011. Het aantal bezette uren bedroeg 270755, een daling ten opzichte 
van 2011 (295384) van 8,3%. 

Dikkie Dik 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Aantal 
Kinderen 

99 92 91 89 92 98 109 96 67 56 61 

Bezette uren 80958 63595 59670 
% 100 -21,5 -6,2 

leniemienie 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Aantal 
kinderen 

75 73 69 69 85 87 90 125 93 98 83 

Bezette uren 109228 103400 93352 
% 100 -5,3 -9,7 

Prugeltje 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Aantal kinderen 12 30 46 65 45 40 35 
Bezette uren 57891 50664 42688 
% 100 -12,5 -15,8 

Woelwaters 2009 2010 2011 2012 
Aantal kinderen 66 68 67 61 
Bezette uren 79065 77725 75045 
% 100 -1,7% -3,5% 

BSO 
Het aantal verschillende kinderen dat de VSO, NSO en vakantieopvang bezocht op de peildatum 
31-12-2012 bedroeg 663, iets minder dan in 2011 (672). Het aantal bezette uren bedroeg 255825, 

een daling van 3,1 % t.o.v. 2011 (264004). 
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Voorschoolse Opvang Het Palet en Riethut (VSO) 
Op de peildatum bezochten 70 kinderen de VSO, waarvan 69 kinderen ook van de NSO gebruik 
maken. 

Tussenschoolse Opvang Het Palet (TSO) 
De TSO werd bezocht door 33 kinderen. 

Vakantieopvang 
Een totaal van 25 kinderen maakte uitsluitend gebruik van een vakantiecontract. 

Klokhuis 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Aantal kinderen 71 84 97 115 123 111 116 149 116 125 108 
Bezette uren 48729 45448 39010 
% 100 -6,7 -14,2 

Palet excl. TSO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Aantal kinderen 78 96 77 81 85 100 98 109 97 89 88 
Bezette uren 49686 46480 46948 
% 100 -6.5 +1,0 

Sport BSO Marsch 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Aantal kinderen 19 33 31 57 61 42 43 52 55 
Bezette uren 10965 10682 11657 
% 100 -2,6 +9,1 
In totaal namen in 2012 24 kinderen alleen sport BSO af. 

Riethut 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Aantal kinderen 29 54 94 195 192 192 202 
Bezette uren 70915 77550 82106 
% 100 +9,4 +5,9 

Eendenkooi 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Aantal kinderen 12 39 66 73 79 69 
Bezette uren 36885 35665 27763 
% 100 -3.3 -22,2 

Vossenhol 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Aantal kinderen 16 39 39 54 66 61 
Bezette uren 14277 19062 20380 

100 +33,5 +6,9 
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Kameleon 2009 2010 2011 2012 
Aantal kinderen 27 75 85 85 
Bezette uren 21433 29117 27961 

100 +35,9 -4,0 

PEUTERSPEELZALEN 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Aantal kinderen 
Eelde 

123 106 103 95 91 85 81 82 55 58 57 

Aantal kinderen 
Vries 

37 24 23 22 16 28 

Aantal kinderen 
Zuidlaren 

92 85 68 51 64 61 

Aantal kinderen 
Zeijen 

14 5 11 16 16 23 

Totaal 228 195 184 144 154 169 

OVERBLIJVEN 
Overblijfprojecten (vaste contracten, exclusief kinderen die gebruik maken van strippenkaarten) 

Ekkel Kooi OBS Ter Borch Maria Menso Alting Stroomdal Klokhuis 
2006 - 49 57 30 51 - -
2007 132 43 91 35 72 - 2 
2008 162 39 158 40 91 22 6 
2009 155 49 249 39 86 26 33 
2010 161 46 305 31 90 31 53 
2011 184 45 339 24 99 31 53 
2012 179 39 - - 91 42 65 
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