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RAAD VAN BESTUUR 

Het jaar 2015 heeft in het teken gestaan van verkenningen tot een mogelijke fusie met een grote 
Welzijnsorganisatie, zowel voor de sector Samenlevingsopbouw als voor de sector Opgroeien en 
Opvoeden. Deze verkenningen hebben in 2015 niet tot een daadwerkelijke fusie geleid, maar de 
verkenningen als zodanig hebben bijgedragen aan het denken over toekomstbestendige scenario's. 
In 2016 zullen met name die scenario's verder uitgediept worden. 

In 2014 constateerden we een duidelijke afname in de krimp in de kinderopvang. Die tendens lijkt in 
2015 zich door te zetten, de omzet stijgt met een kleine 2 (1,9) % ten opzichte van de omzet van 
2014. Die omzetstijging wordt gerealiseerd in de BSO, de KOV laat nog immer een dalende lijn zien. 
Dat betekent dat we niet achterover kunnen leunen, maar alert moeten zijn en blijven in de 
bedrijfsvoering en voortvarend aan de slag moeten met de toekomstbestendige scenario's. 
Ouders en partners ( bijv. scholen) zijn blij met de kinderopvang van Trias, dat biedt een mooie basis 
om op voort te borduren. Tegelijkertijd moeten we ons voortdurend afvragen of we voldoende 
aansluiten op de huidige generatie ouders , hun vraag en hun manier van communiceren, en daar zo 
nodig in bewegen. Een mooi voorbeeld van inspelen op de huidige behoefte van ouders is ons 
nieuwe ouder portaal, wat we halverwege 2015 hebben ingevoerd. Zo kunnen we op een eigentijdse 
manier met de ouders communiceren over hun kinderen, planning, groepsindeling enz. 

De sector Samenlevingsopbouw heeft in 2015 vooral gewerkt met de gemeente in ' transitie'. De 
gemeente kreeg meer taken uit te voeren, die voorheen landelijk waren belegd, met een financiële 
taakstelling. Dat is zoeken voor gemeentes en zo ook voor onze sector Samenlevingsopbouw. 
We zijn deel uit gaan maken van de sociale teams in de gemeente, alwaar de zoektocht naar een 
nieuw evenwicht is gestart. Wie is verantwoordelijk waarvoor, wie pakt welke rol, hoe kunnen we de 
zo verschillende culturen van gemeente , welzijn en maatschappelijk werk goed op elkaar afstemmen 
en als één samenwerkend geheel werken aan verdergaande preventie en het beroep wat wordt 
gedaan op de eerste en tweede lijn terugbrengen? Zo wordt gaandeweg inhoud gegeven aan de 
zogenaamde transformatie. Dat is net als ieder proces waarin partijen fuseren of op een andere wijze 
gaan samenwerken, een proces waar veel tijd mee gemoeid is. 

Yvonne Schippers 
directeur bestuurder 
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RAAD VAN TOEZICHT 

Tijdens het verslagjaar waren er 5 reguliere vergaderingen van de Raad van Toezicht, samen met de 
bestuurder. De accountant rapporteerde omtrent diens bevindingen met betrekking tot de 
jaarrekening 2014 in een reguliere vergadering. 
Er vond daarnaast, voor zover daar aanleiding toe was, tussentijds overleg plaats tussen individuele 
leden van de Raad van Toezicht en de bestuurder, dan wel tussen Raad van Toezicht leden onderling. 
Alle vergaderingen van de Raad van Toezicht werden door de voorzitter en de bestuurder 
voorbereid. 

Tijdens de vergaderingen in de loop van 2015 liepen als een rode draad door de agenda vaste items 
als; 

• de verslagen van het Management Team, ontwikkelingen inzake accommodaties 
• de financiën, periodieke ontwikkelingen 2015, goedkeuring van het jaarplan 2016 en de 

begroting 2016 
• het toekomstperspectief van Trias. 

Bestuurder en RvT achten schaalvergroting op enige termijn noodzakelijk vanuit 
strategische, deskundigheid en efficiency overwegingen. 
Gesprekken over een mogelijk samengaan vonden plaats met een regionale aanbieder 
van welzijnsdiensten en peuterspeelzaalwerk. In het derde kwartaal 2015 
moest geconcludeerd worden dat er onvoldoende draagvlak was voor een fusie op korte 
termijn. Er dient allereerst gewerkt te worden aan een versterking van de externe oriëntatie 
van de organisatie. 
De nieuw aan te stellen directeur krijgt de opdracht in het tweede kwartaal 2016 een 
strategisch plan voor te leggen ter besluitvorming. 

• Ten aanzien van de sector Samenlevingsopbouw werd o.a. stil gestaan bij de gevolgen 
van voorgenomen (nieuwe) bezuinigingen door de Gemeente Tynaarlo per 1 januari 2017. 
Tevens werden en worden de ontwikkelingen inzake de peuteropvang en de landelijke 
ontwikkelingen met belangstelling gevolgd, vanwege de mogelijke invloed op onze strategie 
voor de toekomst 

• Verder passeerden wat betreft bovengenoemde sector het functioneren van de sociale 
teams. Als RvT hebben we een thema bijeenkomst belegd over het functioneren van de 
sociale teams. 

• Samen met de organisatie is tijd en energie gestoken te komen tot de aanstelling van een 
nieuwe directeur. Met de komst van Yvonne Schippers zijn we daar in geslaagd. 

• Van directeur Jan Lok is in december op passende wijze afscheid genomen. Hij heeft 
een grote betekenis gehad voor de ontwikkeling van TRIAS de laatste 20 jaar. 

De Raad van Toezicht dankt de bestuurder, 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 dienstveriening door Trias. 

Karei van Vugt 
voorzitter Raad van Toezicht 
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ORGANISATIE 

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 31-12-2015) 
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 't Achterhoes, Tynaario 
MFC Ludinge, Zuidlaren 
dorpshuis De Pan, Vries 
MFA Borchkwartier (deel sport en welzijn), Eelderwolde 
jeugdsoos The Lounge, Zuidlaren 
jeugdsoos Plexat, Paterswolde 
kinderdagverblijven leniemienie en Dikkie Dik in Eelde/Paterswolde 
kinderdagverblijf Woelwaters locatie Borchkwartier, Eelderwolde 
kinderdagverblijf Woelwaters locatie Kindcentrum, Eelderwolde 
BSO locaties Palet, Klokhuis, Marsch en Eendenkooi in Eelde/Paterswolde 
BSO locatie Riethut en Kameleon in Eelderwolde 
Peuterspeelzalen Hummelhoes en Klain Grut in Eelde, Peuterlaartje en Peuterschoeltje in Zuidlaren, 
Stappertje in Vries 

Management team 
J. Lok, directeur bestuurder tot en met december 2015 
R. Prins, sectorhoofd Samenlevingsopbouw 
D. Hagenauw, hoofd P&O 

Kerriactiviteiten 
De kernactiviteiten van Trias kunnen als volgt worden omschreven: 

Kinderopvang 
hele dagopvang 
vakantieopvang, 
voorschoolse, tussenschoolse en naschoolse opvang 
individuele begeleiding leerlingen PO in de klas 

Peuterspeelzaalwerk 

Samenlevingsopbouw 
sociaal wijkteam 
kinderwerk 
jongerenwerk 
participatie 
opbouwwerk 
ondersteuning vrijwilligerswerk en mantelzorgers 
exploitatie dorpshuizen en multifunctionele centra 
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Op basis van de jaarrekening 2015 bedroeg de omzet € 5.153.750,- (vrijwel gelijk aan die van 
2014 5.216.632,-). Van de totale omzet nam de sector Opgroeien & Opvoeden ( exclusief psz) 68.39 
% voor haar rekening en Samenlevingsopbouw 31.61 %, waarvan 4,07 % voor psz. 
Het exploitatieresultaat was € 248.382,- negatief. Dit werd voor het grootste deel veroorzaakt door 
lagere omzet en fors hogere personeelskosten. Het genormaliseerd resultaat, na gebruik making van 
de reserves, was €199.596- negatief. 

Samenwerking/fusiebesprekingen 
Vanuit de gedachte dat schaalvergroting noodzaak is voor het onderdeel kinderopvang en het 
wenselijk is de beide sectoren juridisch te splitsen zijn in 2015 verregaande gesprekken gevoerd met 
een organisatie waarvan de werkorganisaties het welzijnsaanbod in een groot deel van Drenthe en 
de aangrenzende Groningse veenkoloniën verzorgen. Daarnaast is deze organisatie aanbieder van 
peuteropvang. Deze gesprekken hebben niet tot de voorgenomen fusie geleid. Dat maakt dat in 2016 
opnieuw met een open blik naar toekomstbestendige scenario's gekeken zal moeten worden 

Kwaliteit 
Vanwege de doorzettende krimp in de kinderopvang en daarmee gepaard gaande 
bezuinigingsmaatregelen, is ook in 2015 gekozen voor de pragmatische insteek: "Doorgaan met alle 
onderdelen die werkelijk een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de dienstveriening maar geen 
(extra) tijd en geld investeren om koste wat kost het HKZ certificaat te behouden." 
De kwaliteitscommissie, inmiddels bestaande uit de vier leidinggevenden O&O en kwaliteitsmanager, 
kwam in 2015 vier keer bijeen. Werkinstructies en protocollen werden conform de planning 
geëvalueerd en bijgesteld, het kwaliteitsbeleid werd herschreven, de voortgang m.b.t. interne audits 
en ontruimingsoefeningen werd (succesvol) bewaakt. Geconcludeerd werd dat het, dankzij het feit 
dat het kwaliteitssysteem is ingebed in alle lagen van de sector, haalbaar is het kwaliteitssysteem op 
de huidige manier in stand te houden. 

Interne audits 
In januari 2015 werd in de kwaliteitscommissie de definitieve planning voor de uitvoering van 
interne audits vastgesteld. Om verschillende redenen (actualiteit, voortschrijdend inzicht), week deze 
af van de geplande locaties in het jaarplan, qua aantal (zes) is de doelstelling gesteld in het jaarplan 
echter wel behaald. Interne audits vonden plaats op: 

BSO Eendenkooi 
BSO Kameleon 

- BSO Palet 
- BSO Riethut 
- KDV Woelwaters 

Directie 
Eveneens gepland maar om praktische redenen uitgevoerd begin 2016 waren PSZ Peuterlaartje en 
PSZ Peuterschoeltje. 
Uit de interne audits kwamen geen wezenlijke verbeterpunten naar voren. Wel is op 
organisatieniveau de instructie voor nieuwe (pedagogisch) medewerkers op een aantal punten 
aangepast (o.a. informatie over RIV's en RIG's en GGD controles). 

Externe audit 
Op 26 maart en 2 april vond de externe audit door Keurmerk plaats, dit jaar in het teken van de 
driejaariijkse herbeoordeling. De audit werd uitgevoerd op het Centraal Bureau (directie, kwaliteit. 
Planning en plaatsing), BSO Klokhuis, BSO Riethut, KDV Woelwaters en PSZ Hummelhoes. 
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Resultaat: drie (niet kritische) bevindingen en één opmerking. Alle hadden betrekking op 
'procedures', hierop zijn direct verbetermaatregelen getroffen. Ten aanzien van het pedagogisch 
handelen en de inbedding van het kwaliteitssysteem werden geen tekortkomingen geconstateerd, 
integendeel, hierover was het auditteam vol lof. 
Naar aanleiding van de herbeoordeling is het HKZ certificaat voor drie jaar verlengd. 

Klachten 
In 2015 zijn 6 klachten geregistreerd, waarvan één niet zozeer een klacht maar meer een 'afwijking in 
de dienstverlening' betrof. In 2014 werden eveneens 6 klachten geregistreerd, in 2013 waren het er 
vier. 
Alle klachten zijn naar tevredenheid van de ouders afgehandeld. Er zijn geen klachten over Trias 
ingediend bij de stichting Klachten Kinderopvang. 

In 2015 werden 22 ongevallen geregistreerd: 6 op de BSO's, 13 op de Kinderdagverblijven en 3 op de 
Peuterspeelzalen. Er is geen duidelijke oorzaak gevonden voor de stijging t.o.v. voorgaande jaren (14 
in 2014 en 7 in 2013). 

De reactie op de ongevallen was adequaat en getuigde van professioneel handelen door de 
medewerkers. In het bezit zijn van een (Kinder)EHBO diploma is - wederom - van groot belang 
gebleken en heeft zijn vruchten afgeworpen. 

Klanttevredenheid 
In 2015 werd onderzoek gedaan naar de klanttevredenheid van mensen die gebruikmaken van de 
vervoersdiensten van Trias. Aan de enquête werkten 77 passagiers mee. 

In tevredenheidonderzoeken en evaluaties wordt standaard gevraagd naar een beoordeling van de 
afgenomen dienst en van Trias als organisatie. De scores die klanten van de Plusbus en de Belbus 
hiervoor gaven (weergegeven in een rapportcijfer 1-10): 

PLUSBUS 2015 2012 
Hoe tevreden bent u in het algemeen over de PLUSBUS? 8,5 7,9 

Hoe tevreden bent u in het algemeen over Trias als organisatie? 8,3 8,0 

BELBUS 2015 2012 
Hoe tevreden bent u in het algemeen over de BELBUS? 8,9 8,7 

Hoe tevreden bent u in het algemeen over Trias als organisatie? 8,9 8,6 

Hoewel de scores in 2012 al erg hoog lagen en het bijna niet beter kon, zien we toch nog verbetering! 
(Zie voor de volledige uitkomsten bijlage 4) 
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Klanten van de sector Opgroeien en Opvoeden ontvangen een (tussentijds) evaluatieformulier na 
vier maanden gebruik gemaakt te hebben van de opvang, na één jaar gebruik gemaakt te hebben van 
de opvang en na het beëindigen van de opvang. Hun scores op de locatie en Trias als organisatie: 

4 maand evaluat ies O & O KDV BSO PS2 KDV BSO PSZ 1 
2015 2015 2015 2014 2014 2014 1 

Hoe tevreden bent u In het algemeen 8,2 8 8,2 8,1 8,1 8,1 
over de opvang op deze locatie? 
Hoe tevreden bent u in het algemeen 8,2 8,1 8 7,9 7,9 7,7 
over Trias als opvangorganisatie? 

1 jaar evaluat ies O & O KDV BSO PSZ KDV BSO PSZ 
2015 2015 2015 2014 2014 2014 j 

Hoe tevreden bent u in het algemeen 8 7,8 8,4 8,2 7,9 8,1 
over de opvang op deze locatie? 
Hoe tevreden bent u in het algemeen 7,9 8 8,1 7,9 7,9 8 
over Trias als opvangorganisatie? 

over Trias als opvangorganisatie? 

In 2015 werd tevens een groot klanttevredenheidonderzoek uitgevoerd onder klanten van de 
kinderdagverblijven en de buitenschoolse opvang. (Zie voor de volledige uitkomsten bijlage 5) 

Personeel 

Formatie 
Op 31 december 2015 telde Trias 143 medewerkers, werkzaam op basis van een 
arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd. Op 31 december 2014 waren dit er 147. 
Op 31 december 2015 bedroeg de totale formatie 63,5 fte. Op 31 december 2014 was dit 67 fte. 
Een krimp van 3,5 fte. 

In 2015 kwamen 22 nieuwe mensen in dienst en er gingen 26 mensen uit dienst. Van de 26 
medewerkers die uit dienst gingen waren er vier in 2015 in dienst gekomen. 

In 2015 waren 21 medewerkers werkzaam op basis van een nul uren overeenkomst, van wie 18 als 
pedagogisch medewerker en drie als huishoudelijk medewerker. 

Aantal vrijwilligers. 
361 
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speerpunten 2015 

Tevredenheid vrijwilligers en medewerkers 
• Medewerker Tevredenheid Onderzoek en Vrijwilliger Tevredenheid Onderzoek waren al 

uitgesteld maar zijn beide wederom uitgesteld naar (begin) 2016. Oorzaken/redenen: 
O Systeem: kan slechts één enquête tegelijkertijd aan (prioriteit gegeven aan KTV O&O) 
O Vragen m.b.t. 

• Wat willen we weten; 
• Hoe willen we dit meten (met name m.b.t. vrijwilligers: schriftelijke enquête?) 

O Wisseling directeur 
O Tijdsdruk op P&O/Kwaliteit (vacature administratieve ondersteuning niet vervuld) 

Werkkostenregeling 

In 2015 definitief ingevoerd en binnen de besteedbare ruimte gebleven. Geen klachten van 
medewerkers m.b.t. afschaffing fietsenplan, bedrijfsfitness gecontinueerd (naar tevredenheid 
medewerkers!). Op koers: in 2016 kijken of aanbod bedrijfsfitness uitgebreid kan worden. 

Ziekteverzuim/verzuimreductie 

Het verzuimpercentage is in 2015 wederom gedaald en het streven (max 5%) lijkt in zicht te komen: 

2012 2013 2014 Doel Werkelijk 
2015 2015 

Verzuimpercentage 6,68% 6,9% 6,34% 5% 5,5% 
Frequentie 1.56 1.15 0.96 0,94 0,85 

Per kwartaal in 2015: 

Verzuimpercentage Meldingsfrequentie 
Kwartaal 1 8,56% 1,20 
Kwartaal 2 5,68% 0,71 
Kwartaal 3 4,43% 0,55 
Kwartaal 4 3,34% 1,13 
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SECTOR SAMENLEVINGSOPBOUW 

Sociale teams 

2015 stond in het teken van het eerste jaar transitie. Er kwam veel op de Sociale Teams af. 
Herindicatie, nieuwe aanvragen maar ook wisselingen binnen de leiding vroegen veel van de leden 
van de Sociale Teams. Maar toch kan er goed teruggekeken worden op 2015. Naast alle nieuwe 
activiteiten binnen het Sociaal Team is ook veel van het reguliere werk ingepast. 

Jeugdsoos "Oes Plekkie", Vnes 
Jeugdsoos "Oes Plekkie" is iedere vrijdagavond geopend van 19.30 uur tot 23.00 uur voor jongeren 
tussen de 12 en 23 jaar. De jeugd kan hier poolen, tv of films kijken, muziek luisteren, verschillende 
bordspellen spelen, karaoke zingen, spelen op de x-box of een tijdschrift lezen. 
Tijdens deze avonden wordt geen alcohol geschonken. 
Er zijn in 2015 verschillende activiteiten georganiseerd binnen de jeugdsoos. 
Naast de georganiseerde disco's, de x-box wedstrijd en de filmavonden werd er regelmatig 
gezamenlijk gekookt. 
Op 24 april werd de jaarlijks terugkerende playbackshow gehouden. Dit jaar deden hier 80 
deelnemers aan mee. 
Een aantal jongere vrijwilligers van de jeugdsoos hebben op woensdag 9 december op de jaarlijkse 
kerstmarkt in Vries kinderwerkactiviteiten aangeboden. De kinderen konden zich vermaken met 
verschillende knutselwerkjes en ze konden zich laten schminken. 
Er wordt nog steeds veel gebruik gemaakt van de skatebaan. 

Jeugdsoos Plexat, Eelde 
Plexat is op de woensdagmiddag en op de vrijdagavond geopend. In de loop van 2015 hebben weer 
veel jongeren de weg gevonden naar deze jeugdsoos. Gemiddeld zijn er tijdens een middag of avond 
rond de 20 jongeren te vinden. In de vakantie is de jeugdsoos naar behoefte open geweest. Samen 
met de jongeren werden er activiteiten georganiseerd (een film avond, Lasergame, bubble voetbal, 
etc. ). Jongeren vinden het een fijne plek waar ze hun eigen muziek kunnen draaien, samen kunnen 
darten, poolen of air hockey spelen en daarnaast buiten een potje kunnen voetballen. 
Dit jaar is er in samenwerking met het zwembad Lemferdinge 2 keer een speciale avond 
georganiseerd voor de jongeren. De duikvereniging uit Zuidlaren en de combi-sport functionarissen 
Tynaarlo hebben een grote bijdrage geleverd. Helaas heeft het (on)weer er in augustus voor gezorgd 
dat we de activiteit moesten afzeggen. 
Regelmatig komt de wijkagent even langs bij de jeugdsoos, soms op verzoek van de jongerenwerker 
om jongeren te laten zien dat de jongerenwerker geen politie agent is maar iemand waar je mee in 
gesprek kan gaan. 

Samenwerking jongerenwerk met scholen AOC Terra , Zernike College Haren en Zernike 
College Zuidlaren. 
Wekelijks is een van de jongerenwerkers op de maandag- en op de woensdagochtend tijdens de 
pauzes in de kantine op het AOC Terra aanwezig. Op deze momenten wordt er contact gezocht met 
de jongeren. Regelmatig is er overleg met de onderbouw coördinator van de school en er is 
kennisgemaakt met de leerkrachten. 
Gedurende het jaar waren de jongerenwerkers aanwezig bij voorlichtingsavonden voor ouders, 
sportdagen, schoolfeesten en de gala-avond voor de bovenbouw. 
Op het digitale informatie portal van de school hebben de jongerenwerkers een eigen rubriek. 
Naast het AOC Terra in Eelde is er ook in Zuidlaren sprake van goede samenwerking met het Zernike 
College. 
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Met het Zernike College is een samenwerkingsverband aangegaan om de jeugdsoos ook te gebruiken 
als praktijk ruimte. De ruimte wordt gebruikt voor mentoriessen, kooklessen en diverse 
klassenfeesten. 

The Lounge, Zuidlaren 
The Lounge wordt in het bijzonder bezocht om elkaar te ontmoeten en gebruik te maken van de 
faciliteiten. 
Er is sprake van een terugloop in de opkomst van de jongeren. Dit heeft te maken met de voorkeur 
om te verblijven op een plaats waar geen regels gelden. 
Het streven is om jongeren zelf activiteiten te laten organiseren met ondersteuning van de 
jongerenwerker. Wanneer het initiatief bij de jongeren ontbreekt wordt een activiteit volledig door 
de jongerenwerker georganiseerd. 
De jeugdsoos the Lounge verzorgde in 2015 weer de nodige activiteiten waaronder o.a. het Bubble 
voetbaltoernooi (deelname 12 teams), een zaalvoetbaltoernooi (deelname 10 teams), een darts-
toernooi en Megaquiz-avond. 
Het aantal deelnemers bij de activiteiten was groot en er was veel publiek. 
Afhankelijk van het schoolrooster wordt the Lounge gedurende de week overdag 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 multifunctioneel 
Wegens grotere vraag naar ruimtes en te weinig plaats in de Ludinge werd de jeugdsoos 
multifunctioneel gebruikt op de uren dat de jeugdsoos gesloten is. Een toneelvereniging, een 
schaakclub van 20 personen, een bridgeclub van 50 personen en een bloemschikclub maakten 
gebruik van de jeugdsoos. 
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Ambulant straatwerk 
De jongerenwerker en jongeren in Eelde-Paterswolde treffen elkaar regelmatig. De jongeren staan 
open voor het gesprek en willen graag samen met de jongerenwerker nadenken over de 
(on)mogelijkheden van de plekken in het dorp waar ze elkaar ontmoeten. 
In juni is een groep jongeren (17-18 jaar) in gesprek gegaan met de gemeente en de politie om 
samen te bespreken of er een plek aangewezen kan worden waar de jongeren worden gedoogd. 
Samen kwamen ze tot de optie om een plek bij Baggelwieken daarvoor aan te wijzen. 
De belangstelling voor deze plek was echter zo groot dat al snel duidelijk werd dat deze optie niet 
werkbaar bleek voor de gemeente. Helaas heeft dit nog geen vervolg gekregen en hebben de 
jongeren in Eelde-Paterswolde geen "officiële chillplek". 
Ook in Zuidlaren werden jongeren opgezocht op de diverse hangplaatsen waar ze hun vrije tijd 
doorbrengen. Contacten werden gelegd en relaties werden opgebouwd. Dit vergemakkelijkte het 
voor de jongeren om de jeugdsoos the Lounge binnen te lopen. De jongerenwerker voerde 
gesprekjes met deze jongeren om samen te kijken of er perspectief op school of een baan is. 

Natuurclub Eelde-Paterswolde 
Dit najaar is het 25-jarig samenwerkingsverband met de natuurorganisatie IVN en Trias gevierd. 
In het voor- en najaar wordt er aan kinderen in de leeftijd van 6-8 jaar een natuurclub aangeboden. 
Vrijwilligers van Trias de organiseerden de natuurclub en vrijwilligers van IVN leverden de kennis. 
De kinderen bezochten o.a. de kijkboerderij en de imker. Ze gingen op zoek naar vogels en ontdekten 
welke beestjes er allemaal in het water leven. Daarnaast werd er zwerfvuil gezocht en opgeruimd. 
Kortom een natuurclub vol plezier waar geleerd wordt hoe er met de natuur moet worden 
omgegaan. 

Stichting Timmerdorp in opbouw: 
In het najaar van 2015 heeft een groep van 6 vrijwilligers samen met de jongerenwerker van Eelde-
Paterswolde een start gemaakt bij de organisatie voor een timmerdorp 2016. Het streven is om op 
19, 20 en 21 juli 2016 een timmerdorp te organiseren voor kinderen van 6 t/m 12 jaar in Eelde-
Paterswolde. De vrijwilligers krijgen bij de opzet van dit project ondersteuning van Trias. 

Maandelijks wordt het Alzheimercafé gehouden in de Ludinge in Zuidlaren. In het Alzheimercafé is 
iedereen gelijk en welkom. Het 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. 
Op de Alzheimercafé avonden werd zoveel mogelijk geprobeerd het publiek te betrekken bij het 
onderwerp van de avond. Er was veel ruimte voor de inbreng van de mensen zelf. Aanwezige 
deskundigen (van alleriei organisaties) gaven antwoord op vragen. 
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Een greep uit de onderwerpen die in 2015 aan de orde gekomen zijn: 
Wat is dementie? 
Juridische aspecten rondom dementie 
Theater van verheldering 
Dementie en bewegen 
Mogelijkheden voor hulp en begeleiding 
De rol van de huisarts 
Netwerk en omgeving 
Mantelzorgondersteuning 
Levensboeken 

Er kon gebruik worden gemaakt van de speciale Alzheimercafé-bus. Deze haalt de mensen thuis op 
en wacht tot het programma is afgelopen en brengt de bezoekers weer thuis. 

Computersozen en cursussen 
De computersozen in Eelde, Vries en Zuidlaren bleven een succes. Veel senioren wisten de weg naar 
de leercentra te vinden. Niet alleen voor het volgen van één van de cursussen, maar ook voor een 
bezoekje aan de soos voor een enkele computervraag of simpelweg voor de gezelligheid. 
Bij de cursussen zien we een behoorlijke toename van het aantal deelnemers op tabiets en IPads. 
Er waren minder mensen die met hun laptop een cursus wilden volgen. Dat vraagt een heel andere 
manier van lesgeven, maar de vrijwilligers die deze cursussen gaven hebben dit goed en enthousiast 
aangepakt. 

Ontmoetingsactiviteiten 
Op verschillende plaatsen in de gemeente werden activiteiten georganiseerd. Een stabiele groep 
vrijwilligers zorgde voor de uitvoering hiervan. De vrijwilligers van de C.O.W. in Vries verzorgden 
Afgelopen jaar weer spelmiddagen en een viswedstrijd. Voor notenschieten en voor een koersbal-
dag was te weinig animo. 

Mantelzorgondersteuning, inzet van zorgvrijwilligers. 
De inzet van de personen die in 2014 de cursus voor zorgvrijwilliger hebben gevolgd en werden 
geplaatst bij een mantelzorgsituatie in Eelde en Vries voor 1 dagdeel per week is gecontinueerd. 
Met de ingezette vrijwilligers is regelmatig contact. Zij worden telefonisch benaderd en er worden 
themamiddagen/avonden georganiseerd. 
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Mantelzorg dag 
In het kader van Dag van Mantelzorg werd er op 10 november een uitje georganiseerd. Een dag 
geheel in het teken van de mantelzorger. Trias wilde de mantelzorgers graag in het zonnetje zetten 
en de waardering laten blijken voor de belangrijke bijdrage die mantelzorgers leveren. 
Via het luchthavenrestaurant in Eelde, waar we koffie met gebak kregen, ging de reis naar 
Veenhuizen. Er werd een bezoek gebracht aan het museum en een rit gemaakt in de Boevenbus. De 
dag werd afgesloten met een gezamenlijke lunch. 

Jonge Manteizorgers 
In 2015 zijn er naast de Dag van de Mantelzorg nog 2 andere activiteiten georganiseerd voor de 
jonge mantelzorgers. Op vrijdag 27 maart heeft een groep samen gekookt en gegeten en op zaterdag 
20 juni werd er meegedaan met een survival parcours. Deze activiteiten werden door de jongeren 
zeer gewaardeerd. Ze gaven aan dat het fijn is dat ze begrepen worden en zelf ook eens in de picture 
staan. Een vaste groep van 4 vrijwilligers staat altijd klaar om de jongeren te begeleiden. 
Op 7 november. Dag van de Mantelzorg, hebben 15 jonge mantelzorgers samen met hun vrienden 
genoten van een heerlijke sportieve dag bij adventure park Waddenfun in Wehe den Hoorn. Aan het 
einde van de middag heeft wethouder Henk Berends de jongeren een hart onder de riem gestoken 
door te benadrukken hoe belangrijk zij zijn voor het thuisfront. 

Vraag vrijwillige hulp 
De vrijwilligers van de hulpdienst zetten zich in voor het welzijn van mensen die door 
omstandigheden (soms tijdelijk) behoefte hebben aan een beetje extra hulp en ondersteuning. 
Bijvoorbeeld vanwege chronische ziekte, handicap, ouderdom, eenzaamheid, dementie of depressie, 
maar ook ter ondersteuning van de mantelzorger, die bij de continue zorg (mantelzorg) voor 
bijvoorbeeld een zieke partner, gehandicapt kind of dementerende ouder, soms best wat extra steun 
gebruiken. 

Maatjesproject 
Het maatjesproject bemiddelt in sociaal contact tussen een vrijwilliger en mensen met een 
psychische kwetsbaarheid. Hierbij onderscheidt het maatjesproject zich van andere organisaties die 
niet bemiddelen voor mensen met een GGZ-achtergrond en/of dementie. 
In het voorjaar werd er door de NAM-klassiekerclub een lunchtoertocht gehouden voor alle koppels 
van de maatjesprojecten. Een aantal koppels in de gemeente Tynaarlo hebben deelgenomen en een 
fijne dag gehad. 
Er werden twee bijeenkomsten georganiseerd voor de coördinatoren van de lokale maatjesprojecten 
in Drenthe. Hierbij ging het om informatie en deskundigheidsbevordering. 

Samen Eten in Kornoeljehof 
De activiteit Samen Eten in Kornoeljehof is in april 2013 van start gegaan. 
Deze activiteit wordt elke derde zondag van de maand georganiseerd. 
Mensen worden thuis opgehaald om samen te gaan eten in Kornoeljehof. 
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Na afloop wordt iedereen weer thuisgebracht. 
Samen Eten is in 2015 12 keer georganiseerd voor in totaal 53 deelnemers. 

Geluksroute 
Sociaal geïsoleerde mensen met gezondheidsproblemen zijn benaderd. In plaats van naar hun 
probleem te kijken, werd er gekeken naar wat ze gelukkig zou maken. 
Trias doet mee aan een wetenschappelijke studie waarin de vraag centraal staat of een geluksroute 
en het geluksgerichte werken effectief is. 

Klediogbeurzen en speelgoedbeurs. 
De grote groep zeer actieve vrijwilligers, die de 5 beurzen in Eelde-Paterswolde jaariijks organiseert, 
heeft dit jaar het 40 jarig jubileum gevierd voor de kinderkledingbeurs! Het is een blijvende grote 
groep vrijwilligers waarvan een aantal al ruim 25 jaar bij de organisatie is betrokken. 
Dat de beurs nog steeds in een behoefte voorziet blijkt uit de grote opkomst van inbrengers en 
kopers. 

Aantal personen die kleding ingebracht hebben Vooriaar Najaar 

Kinderkleding 142 111 
Dameskleding 185 205 
Speelgoed 52 

Accommodaties 
De dorpshuizen en Mac 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. 
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Een greep uit de verschillende gebruikersgroepen zijn naast activiteiten van Trias zelf Vrouwen van 
Nu, Harmonie Vries, Belangen- en buurtverenigingen, EHBO vereniging, Noordermaat, Bloemencorso 
Eelde en de Volksuniversiteit. 
En natuurlijk is er in 2015 stilgestaan bij het 100 jarig bestaan van Ons Dorpshuis in Paterswolde. 
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Steunpunt Vrijwilligerswerk 

Algemeen 
Eén van de taken van het Steunpunt Vrijwilligerswerk is het ondersteunen en adviseren van 
vrijwilligers en maatschappelijke organisaties op alle gebieden. 
Sinds 2012 organiseert het Steunpunt Vrijwilligerswerk een kenniskaravaan voor maatschappelijke  
organisaties en vrijwilligers met als slot een netwerkavond.  
Het scholinesaanbod in 2015 betrof: 
- Bedrijfshulpverlening (2 x aangeboden), 
- Informatieavond Gemeentelijke Vrijwilligersverzekering, 
- Cursus Presenteren is te leren, 
- Themabijeenkomst Werving en behoud van leden 
- Computerhulp voor vrijwilligers. 
Aan de kenniskaravaan in 2015 hebben 113 personen deelgenomen van 59 verschillende 
organisaties. 

Deelname KEN Kennis en expertise netwerk 
Het KEN is een netwerk waaraan alle Drentse vrijwilligerssteunpunten deelnemen. In dit netwerk 
worden krachten gebundeld en aanwezige kennis gedeeld. Gezamenlijk beheren de steunpunten het 
portaal www.vriiwilligerswerkdrenthe.nl. Bezoekers worden via het portaal rechtstreeks doorgeleid 
naar de steunpunten. 

Vrijwiliigersvacaturebank 
Totaal aantal ingeschreven vrijwilligers 93 
Matches 39 
Vrijwilligers geen match 46 
Onbekend 8 

Organisaties 
Aantal organisaties in bestand steunpunt 231 
Aantal organisaties dat gebruik maakt van de vacaturebank 110 
Geplaatste vacatures 82 
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SECTOR OPGROEIEN EN OPVOEDEN 

Algemeen 

Het aantal kinderen dat binnen KDV en BSO werd opgevangen is toegenomen van 915 naar 1065. Het 
aantal bezette uren nam daarentegen wel af ten opzichte van 2014 en wel met 0.5%. Dat ligt vooral 
aan de stijging bij de BSO en de daling bij de KDV. 
Het aantal kinderen dat de peuterspeelzalen bezocht was vrijwel gelijk aan 2014 (152). Het aantal 
vaste overblijvers bedroeg 374. 

Met betrekking tot de Inhoudelijke kwaliteit hebben met name de zes interactievaardigheden, die de 
kern van kwalitatief goed pedagogisch handelen vormen , centraal gestaan in 2015. Zowel tijdens de 
teamvergaderingen als de jaargesprekken is hieraan veel aandacht besteed. 

De notitie " Alle peuters in Tynaarlo naar een voorschoolse voorziening" werd reeds in 2014 aan de 
gemeente aangeboden, anticiperend op veranderingen vanaf, toen nog, 1 januari 2017, wanneer de 
traditionele peuterspeelzalen verleden tijd zullen zijn. De notitie is opgesteld samen met 
Skidkinderopvang. In het jaar 2015 is het verontrustend stil geweest rond de Harmonisatie. Inmiddels 
is de landelijke invoering uitgesteld naar 1-1-2018. In dat licht is het college verzocht om meer tijd , 
zodat toch nog met alle partijen ( gemeente, scholen, Trias, Skid ) tot een zorgvuldige voorbereiding 
kan worden gekomen. Hierop is geen antwoord ontvangen. Wel is eind 2015 medegedeeld dat de 
gemeente Tynaarlo vasthoudt aan de datum 1-1-2017. 

In augustus 2015 is het ouderportaal ingevoerd. Dat is een grote stap voorwaarts naar een 
eigentijdse aansturing van de locaties en optimale betrokkenheid van de ouders. 
Na de eerste wenperiode is iedereen hierover te spreken. 

Huisvesting 
Zaken rondom huisvesting hebben in 2015 grotendeels stil gelegen. In augustus 2015 is de gemeente 
afgestapt van de MFA's en heeft zich op het standpunt gesteld alleen geld beschikbaar te stellen voor 
de bouw van scholen. Het jarenlang investeren van alle partijen in het maken van brede plannen is 
hiermee in één klap in een ander licht komen te staan. 
Voor Trias kan dit standpunt van de gemeente grote gevolgen hebben, met name voor de 
Kinderdagverblijven. KDV Dikkie Dik is gehuisvest in t Punthoes, wat al jaren in slechte toestand 
verkeert en KDV leniemienie is gehuisvest in de voormalige Bladergroenschool, die op enig moment 
gesloopt zal worden. Nu het niet meer venazelfsprekend is dat de volledige kinderopvang samen met 
scholen in één pand gehuisvest wordt, dient Trias zich opnieuw te beraden over te nemen stappen. 

Kinderdagopvang 
Het aantal verkochte uren lag lager dan begroot, 232058 tegen 245860. Hiermee is de krimp weer 
groter dan in 2014, namelijk 6,1 % t.o.v. 2,8%. 
Er is hard gewerkt aan de zes interactievaardigheden, gaat stap voor stap steeds beter. 
Het activiteitenaanbod is gericht op wat houdt kinderen bezig in plaats van hoe houden we kinderen 
bezig. Ook hierin is goede ontwikkeling te zien. 
PRET (Positief, Respect, Enthousiasme, Teamspirit) is de leidende werkwijze, met als doel het 
stimuleren van autonomie en plezier in het werk. 
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Het bevorderen van spraak- en taalontwikkeling bij de jongste kinderen is één van de doelen die Trias 
Kinderopvang zich stelt. Geheel in lijn hiermee is in 2014 gestart met het project Boekstart i.s.m. de 
bibliotheek. In 2015 is er veel meer (interactief) voorgelezen. Elke locatie heeft een opgeleide 
voorleescoördinator, uit elke team heeft iemand de training interactief vooriezen gevolgd. 

Buitenschoolse Opvang 
Het aantal verkochte uren was hoger dan begroot, 255146 tegen 253030. Daarmee steeg de omzet 
met 5 ,1%. 

Voor alle BSO's geldt dat er veel aandacht is voor het plannen en organiseren van activiteiten. 
Op het Klokhuis en het Palet zijn bijvoorbeeld twee keer per jaar 'grote thema's' die enkele weken 
lopen en worden afgesloten met een voorstelling, open middag etc. 
Enkele thema's van het afgelopen jaar zijn: workshops koken (in de leskeuken van het Klokhuis), 
naaicursus. Dans en Muziek (met verschillende workshops). 
De Eendenkooi heeft de 'oudere' doelgroep en organiseert heel veel in samenspraak met de 
kinderen. Er wordt veel overlegd en (vooral) geluisterd naar waar de kinderen behoefte aan hebben. 
Juist bij deze leeftijd is dat erg belangrijk, omdat we ze graag zo lang mogelijk op de BSO willen 
houden. Uit de cijfers blijkt dat dit het afgelopen jaar goed is gelukt. 
Het Vossenhol heeft een 'zwaar' jaar achter de rug met enkele verhuizingen (4 keer in ander half 
jaar) en een moeizame samenwerking met school (delen van het speellokaal). 
Inmiddels is er een 'Werkgroep Samenwerking' opgestart waarin een pedagogisch medewerker van 
het Vossenhol en het Overblijven zit, samen met een leerkracht van de basisschool. Doel is om 
eikaars werk te leren kennen, de lijntjes onderling korter te maken en te komen tot een betere 
samenwerking. De eerste maanden zijn net achter de rug en er is al enige verbetering zichtbaar. 

De Sport BSO is het afgelopen jaar gegroeid. Hier worden activiteitenplanningen voorbereid van 
vakantie naar vakantie. Per week duidelijk zichtbaar voor de kinderen. Ook hier wordt veel rekening 
gehouden met de wensen en ideeën van de kinderen. Als extra biedt de Sport BSO openingen aan 
tijdens de voorjaars- en herfstvakantie. Dan zijn er ook activiteiten 'buiten de deur' waar veelal met 
het openbaar vervoer naar toe gereisd wordt. Dit levert erg veel positieve reacties op! 

Op de Kameleon en de Riethut is een restaurantproject en een groot landenproject gehouden. De 
opbrengst van de verkoop van zelfgemaakte spullen en hapjes is gedoneerd aan de Cliniclowns. 
Verder is er veel aandacht voor natuurbeleving en bewegen, zowel binnen als buiten. Sinds augustus 
2015 werken we officieel samen met Natuurmonumenten. We doen mee aan activiteiten en 
vrijwilligers van Natuurmonumenten helpen ons bij excursies en activiteiten. We zijn met 100 
kinderen lid van Oerrr geworden. Daarnaast hebben we de beschikking over een stuk moestuin bij de 
Onlanderij van ca. 200 m2. 
Inmiddels is iedereen in het nieuwe kindcentrum goed gewend. Praktische zaken zijn op orde. De 
samenwerking met de beide basisscholen was ver weggezakt maar wordt met beide nieuwe 
directeuren nu weer stukje bij beetje opgepakt. 

Overblijven 
Ook in 2015 werd onverminderd duidelijk dat het verzorgen van ' de overblijf' een hectisch 
gebeuren is, dat veel van de kundigheid van de mensen vraagt. 
Er werden in verhouding toch te veel pedagogisch medewerkers ingezet. De meeste 
vrijwilligers die worden ingezet voldoen redelijk tot voldoende maar in 2015 werden ze 
ingezet o.l.v. een pedagogisch medewerker. 
(Van de belastingdienst mag het ook alleen maar op deze wijze.) 
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In de loop van 2015 bleek dat de overblijf zwaar verliesgevend is. Reden om m.i.v. 1-1-2016 
de kind leidsterratio te verhogen van 1:15 naar 1:18. 
Op een aantal locaties werd al op die manier gewerkt waarbij pedagogisch medewerkers 
meestal de grote groepen doen en de vrijwilligers de kleinere. 
Dit is inmiddels overal ingevoerd. Heel duidelijk werd dat de tarieven van de overbli jf 
gewoon te laag zijn. Scholen hebben bericht gehad dat de tarieven m.i.v. schooljaar 2016-
2017 verhoogd worden van € 3,31 naar € 3,75, incidentele overblijf kost nu € 3,98. 

Deze dienst is in 2015 nog op zeer beperkte schaal aan twee basisscholen geleverd. Fiscale regels 
belemmeren de uitbreiding van deze dienst waarover omzetbelasting verschuldigd is. 

Peuterspeelzaalwerk 
In jaarverslag over 2014 werd al benoemd dat er nog geen start gemaakt kon worden met 
anticiperen op de ophanden zijnde Harmonisatie. Dat hing samen met de ambtelijke wisselingen op 
dit dossier. Ook 2015 is verstreken zonder dat samen met de gemeente hierover afspraken gemaakt 
konden worden. Ondanks diverse pogingen van Trias, ook in samenwerking met Skid, heeft het 
onderwerp Harmonisatie binnen de gemeente geen aandacht gekregen. Wel is eind 2015 
aangekondigd dat de Harmonisatie per 1-1-2017 doorgevoerd wordt, ondanks dat de politiek de 
landelijke invoeringsdatum heeft verschoven naar 1-1-2018. 
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BIJLAGE 1 

GEGEVENS LEDEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT PER 31-12-2015 

- 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 2019 

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 
Management Support Rabobank Nederland 
Bestuurslid Stichting Vrienden van Promens Care 
4 jaar tot 2019 

naam 
geboren; 
hoofdfunctie; 

nevenfuncties (v.z.v. relevant); 

zittingstermijn 

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

mevr. M(arjan) Y. van der Veen 
3 juli 1970 
Manager Afd. Middelen en 
Bestuursondersteuning 
Lid Raad van Toezicht Stichting ASKA/SPA (tot 
31/12/2015); lid rekenkamercommissie gemeente 
Tynaarlo, Lid van de Raad van Commissarissen 
Stichting Eelder Woningbouw 
4 jaar tot 2017 

de heer J(os) Meulman 
17 augustus 1955 
Beleidsadviseur Gemeente Emmen 
geen 
4 jaar tot 2018 
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BIJLAGE 2 

CIJFERS SECTOR SAMENLEVINGSOPBOUW 

Kinderclubs, vakantieactiviteiten, kindercursussen 
Jaarplan Gerealiseerd 
Aantal activiteiten 40 Aantal activiteiten 63 
Bereik 750 kinderen Bereik 406 
Productkaart 80 X bijeenkomsten Productkaart 126 

Jongerenwerk 
Jeugdsozen 
Jaarplan Gerealiseerd 
Aantal openstellingen 12 dagdelen per week Aantal openstellingen 12 dagdelen 
Bereik 5000 jongeren Bereik 4527 jongeren 
Input 1500 uren Input 1453 uren 
Productkaart 1440 X openstellingen Productkaart 1296 X openstellingen 

Wijkteams 
Jaarplan Gerealiseerd 
Aantal 25 bijeenkomsten Aantal 18 bijeenkomsten 
Input 50 uren Input 52 uren 
Productkaart 50 X netwerkdeelname Productkaart 36 X netwerkdeelname 

QG 
Jaarplan Gerealiseerd 
Aantal 12 bijeenkomsten Aantal 4 bijeenkomsten 
Input 25 uren Input 11 uren 
Productkaart 24 X netwerkdeelname Productkaart 8 X netwerkdeelname 
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Participatie 

Vervoer 
Jaarplan Gerealiseerd 
Aantal 4000 passagiers 

7000 ritten 
100000 kilometers 
50 uitstapjes (300 
deelnemers) 

Aantal 4263 passagiers 
6543 ritten 

146.147 kilometers 
25 X uitstapjes (138 

deelnemers Plus Bus) 
12 X eten Kornoeljehof 

(53 deelnemers) 
Input 1250 uren Input 1258 uren 
Productkaart 1250 X dienstverlening 

derden 
Productkaart 1258 X dienstverlening 

derden 

MBvO, Sport 55+ 
Jaarplan Gerealiseerd 
Aantal 23 groepen Aantal 25 groepen 

Bereik 300 deelnemers Bereik 250 deelnemers 
Input 160 uren Input 87 uren 
Productkaart 23 X cursus Productkaart 25 X cursus 

Sozen, biljarten, activiteiten 
Jaarplan Gerealiseerd 
Aantal 12 groepen 

4 computersozen 
12 computercursussen 
3 jaarlijkse activiteiten 
2 koffieochtenden 

Aantal 12 groepen 
4 computersozen 

6 computercursussen 
6 jaarlijkse activiteiten 

1 koffieochtenden 
Bereik 500 deelnemers Bereik 816 deelnemers 
Input 400 uren Input 246 uren 
Productkaart 1200 X bijeenkomst Productkaart 1200 X bijeenkomst 

Huisbezoek 75+ 
Jaarplan Gerealiseerd 
Aantal 200 huisbezoek Aantal 120 huisbezoeken 
Input 250 uren Input 110 uren 
Productkaart 300 X informatie Productkaart 180 X informatie 

Pas heel laat adressen gekregen zodat uitnodigingen verstuurd konden worden. 

Netwerken, overiegsituaties 
Jaarplan Gerealiseerd 
Aantal 25 bijeenkomsten Aantal 20 bijeenkomsten 
Input 50 uren Input 46 uren 
Productkaart 50 X netwerk Productkaart 40 X netwerk 
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Belangenverenigingen, GBOT, MFA's 
Jaarplan Gerealiseerd 
Aantal 25 bijeenkomsten Aantal 28 bijeenkomsten 
Bereik 9 kleine dorpen Bereik 9 kleine dorpen 
Input 50 uren Input 70 uur 
Productkaart 50 X flexibele 

begeleiding 
Productkaart 56 uur flexibele 

begeleiding 

Sociale Teams 
Jaarplan Gerealiseerd 
Aantal 100 bezoeken 

hangplekken 
600 telefonische 
contacten 
500 huisbezoeken 

Aantal 132 bezoeken 
hangplekken 

288 telefonische 
contacten 

264 huisbezoeken 
Input 1514 uren Input 3473 uren 

Zichtbaar is dat uren steeds meer op het sociaal team worden weggeschreven omdat de reguliere 
welzijnstaken en de sociaal team taken steeds meer in elkaar schuiven. 
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Vniwiiligers en mantelzorg 
Steunpunt vrijwilligerswerk 
Jaarplan Gerealiseerd 
Bereik 375 uren openstelling Bereik 303 openingsuren 

Input 600 uren Input 546 uren 
Productkaart 375 X openstelling Productkaart 303 X openstelling 

Ondersteuning mantelzorg 
Jaarplan Gerealiseerd 
Bereik 10 X Alzheimercafé Bereik 9 X Alzheimercafé 

30 X bemiddeling 45 X bemiddeling 
4 X bijeenkomst 2 X sam sam 
samsam 63 klussen 
9 koppels 7 koppels 
2 lotgenotengroepen 2 X lotgenotengroep 
2 X dag van de 2 X dag van de 
mantelzorg mantelzorg 
3 X netwerkoverleg 3 X netwerkoverleg 
6 X zorgvrijwilliger 6 X zorgvrijwilliger 
75 Bekende 141 bekende 
mantelzorgers mantelzorgers 
2 X training 

Input 700 uren Input 419 uren 
Productkaart 700 X flexibele Productkaart 419 X flexibele 

begeleiding begeleiding 

Voor de verschillende activiteiten waren in totaal 7625 productieve uren gepland. Er zijn 8199 
productieve uren gerealiseerd. 

Prestaties t.o.v. pianmngvan werksoorten. 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Kinderwerk 94% 155% 156% 158% 55% 55% 80% 157% 
Jongerenwerk 163% 172% 131% 145% 177% 103% 89% 65% 
Participatie 98% 107% 83% 107% 111% 135% 102% 90% 
Samenlevingsopbouw 174% 194% 134% 112% 66% 91% 120% 120% 
Gemiddeld 111% 157% 126% 130% 102% 96% 98% 108% 
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BIJLAGE 3 

CIJFERS SECTOR OPGROEIEN EN OPVOEDEN 

Peildatum voor de verstrekte gegevens is 31-12-2015. 
De kinderdagverblijven, locaties voor buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen boden wekelijks 
onderdak aan 1065 kinderen. Het aantal kinderen dat op basis van een vast contract tijdens het 
overblijven werd opgevangen bedroeg 374. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Totaal aantal 
kinderen, excl. 
overblijfprojecten 

542 792 948 1133 1194 1087 1072 1080 1062 1065 

Het aantal verschillende kinderen dat de kinderdagverblijven bezocht was op de peildatum 31-12-
2015 222 tegen 248 in 2014. Het aantal bezette uren bedroeg 232058, een daling ten opzichte van 
2014 ( 247022) van 6.1%. 

Dikkie Dik 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Aantal 
Kinderen 

92 98 109 96 67 56 61 59 71 61 

Bezette uren 80958 63595 59670 66118 62738 61094 
% 100 -21,5 -6,2 +10,8 -5,1 -2.6 

leniemienie 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Aantal 
kinderen 

85 87 90 125 93 98 83 84 78 63 

Bezette uren 109228 103400 93352 87509 82852 70016 
% 100 -5,3 -9,7 -6,3 -5,3 -15.5 

Prugeltje 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Aantal kinderen 30 46 65 45 40 35 22 - -
Bezette uren 57891 50664 42688 26682 9535 -
% 100 -12,5 -15,8 -37,5 -64,3 -

Woelwaters 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Aantal kinderen 66 68 67 61 78 99 98 
Bezette uren 79065 77725 75045 73917 91897 100948 
% 100 -1,7 -5,5 -1,5 +24,3 +9.8 

BSO 
Het aantal verschillende kinderen dat de VSO, NSO en vakantieopvang bezocht op de peildatum 
31-12-2015 bedroeg 684, meer dan in 2014 (667). Het aantal bezette uren bedroeg 255146 , een 
stijging van 5.3 % t.o.v. 2014 (242414). 
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Voorschoolse Opvang Het Palet en Riethut (VSO) 
Op de peildatum bezochten 99 kinderen de VSO, waarvan 91 kinderen ook van de NSO gebruik 
maakten. 

Tussenschoolse Opvang Het Palet (TSO) 
De TSO werd bezocht door 31 kinderen. 

Vakantieopvang 
Een totaal van 12 kinderen maakte uitsluitend gebruik van een vakantiecontract. 

Klokhuis 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Aantal kinderen 123 111 116 149 116 125 108 109 118 114 
Bezette uren 48729 45448 39010 35111 33642 37560 
% 100 -6,7 -14,2 -10,0 -4,2 +11.6 

Palet excl. TSO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Aantal kinderen 85 100 98 109 97 89 88 94 133 135 
Bezette uren 49686 46480 46948 44620 43628 46705 
% 100 -6,5 +1,0 -5,0 -2,2 +7.1 

Sport BSO 
Marsch 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Aantal kinderen 31 57 61 42 43 52 55 69 65 75 
Bezette uren 10965 10682 11657 14358 14706 13896 
% 100 -2,6 +9,1 +23,2 +2,4 -5.5 

In totaal namen in 2013 37 van de 69 kinderen alleen sport BSO af. 

Riethut 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Aantal kinderen 29 54 94 195 192 192 202 197 167 178 
Bezette uren 70915 77550 82106 80130 69961 55919 
% 100 +9,4 +5,9 -2,4 -2,7 -20.1 

Eendenkooi 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Aantal kinderen 12 39 66 73 79 69 67 48 51 
Bezette uren 36885 35665 27763 22245 16642 12924 
% 100 -3,3 -22,2 -19,9 -25,2 -22.3 

Vossenhol 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Aantal kinderen 16 39 39 54 66 61 70 74 89 
Bezette uren 14277 19062 20380 20058 20557 25373 
% 100 +33,5 +6,9 -1,6 +2,5 +23.4 
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Kameleon 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Aantal kinderen 27 75 85 85 94 184 186 
Bezette uren 21433 29117 27961 28787 43278 62769 
% 100 +35,9 -4,0 +3,0 +50,3 +45 

PEUTERSPEELZALEf 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Aantal kinderen Eelde 91 85 81 82 55 58 57 59 64 68 
Aantal kinderen Vries 37 24 23 22 16 28 24 24 27 
Aantal kinderen 
Zuidlaren 

92 85 68 51 64 61 63 59 57 

Aantal kinderen Zeijen 14 5 11 16 16 23 - -
Totaal 228 195 184 144 154 169 146 147 152 

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 
2013 190 32 - - 98 51 79 
2014 209 - - - 106 42 -
2015 198 124 52 

Jaarverslag 2015 
28 



BIJLAGE 4 

VERSLAG KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK VERVOER 2015 

Respons 56,6% 
Verzonden: 136 Retour: 77 

2015 2012 

Hoe tevreden bent u over: Belbus Plusbus 
(58) (19) 

Belbus Plusbus 
(65) (28) 

1. De informatie die u vooraf verstrekt is (wist u wat u kon 
verwachten?) 

8,6 7,5 8,5 7,9 

2. De informatieverstrekking over wijzigingen 
(bereikbaarheid, prijs e.d.) 

8,6 8,1 8,5 7,7 

3. De snelheid waarmee opgevraagde informatie wordt 
toegestuurd 

8,7 7,9 8,6 7,9 

4. De bereikbaarheid van Trias 8,3 7,9 8,4 7,8 

5. De bereikbaarheid van de medewerker waarmee u contact 
hebt/had 

8,5 8,1 8,6 7,8 

6. De snelheid van reageren op een vraag (terugbellen bijv.) 8,6 8,2 8,5 8,3 

7. De vriendelijkheid van Trias medewerker(s) 9,2 8,9 9 8,5 

8. De deskundigheid van Trias medewerker(s) 8,9 8,5 8,6 8 

9. De mogelijkheid om klachten of wensen kenbaar te maken 8,6 8,1 8,5 8,1 

10. De wijze waarop gereageerd wordt op klachten of wensen 8,6 8,2 8,6 8,1 

Tot slot: 
Als u een rapportcijfer moest geven voor de bus welk cijfer 
zou u dan geven? 

8,9 8,5 8,7 7,9 

En een rapportcijfer voor Trias als organisatie? 8,9 8,3 8,6 8,0 
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BIJLAGE 5 

VERSLAG KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK KDV en BSO 2015 

In totaal vulden 123 ouders/verzorgers de vragenlijst in, 54 ouders/verzorgers voor het KDV, 63 voor 
de BSO en 6 voor een combinatie van KDV en BSO. Een magere respons, maar voldoende om met de 
uitkomsten aan de slag te gaan. 

Algemene tevredenheid over Trias als opvangorganisatie: 8,2 (7,8 ln 2012) 

Algemene tevredenheid per locatie 
2015 2012 

KDV Dikkie Dik 8,4 7,5 
KDV leniemienie 8,8 8,0 
KDV Woelwaters 8,3 7,4 
BSO De Marsch 8,3 7,3 
BSO Eendenkooi 8,2 7,5 
BSO Klokhuis 8,1 7,5 
BSO Kameleon 8,1 7,0 
BSO Palet 8,3 7,5 
BSO Riethut 8,9 7,5 
BSO Vossenhol 8,0 8,4 

Voor KDV is in 2015 het landelijk gemiddelde een 7,9 en voor de BSO een 7,7. Trias scoort dus (ruim) 
boven het landelijk gemiddelde. 

Ook t.o.v. de (eigen) scores in 2012 is - m.u.v. BSO Vossenhol - op alle locaties een aanzienlijke 
stijging waarneembaar. 

Drie vragen staan bij Trias Kinderopvang centraal (deze worden ook op de 4-maand, één-jaar en exit 
evaluaties gesteld): 

• Gaat uw kind met plezier naar de opvang? 
• Voelt uw kind zich thuis op de opvang? 
• Krijgt uw kind voldoende individuele aandacht? 

92% antwoordde met JA op de vraag "Gaat uw kind met plezier naar de opvang?" 2,4% met NEE, 
5,6% wist geen antwoord 
94,3% antwoordde met JA op de vraag "Voelt uw kind zich thuis op de opvang?" 2,4% met NEE, 3,3% 
wist geen antwoord 
73,3% antwoordde met JA op de vraag "Krijgt uw kind voldoende individuele aandacht?" 1,7% met 
NEE, 25% wist geen antwoord 

Jaarverslag 2015 
30 



Gemiddelde scores per onderdeel (voor zover mogelijk vergeleken met 2012): 

Gemiddelde KDV Gemiddelde BSO 
2015 2012 2015 2012 

Openingstijden 8,2 8,2 8,4 8,1 
Leefomgeving 7,9 - 7,6 -
Pedagogisch klimaat 8,4 7,9 8,1 8,0 
Informatieverstrekking en 8 - 7,5 -
uitwisseling 
Administratie en centraal bureau 8,5 7,7 8,3 7,7 
Medezeggenschap 7,7 7,4 7,3 7,1 

Trias aanbevelen bij anderen? 

Op de vraag of men Trias bij anderen aanbeveelt, antwoordde 87,8% met JA, 0,8% met NEE en 11,4% 
wist geen antwoord. 
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