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1. Voorwoord 

Het kan niemand ontgaan zijn: de overheid heeft ingezet op een omslag van een verzorgingsmaat-
schappij naar een participatiesamenleving. De overheid gaat zich terugtrekken en wil de kosten op 
zorg fors reduceren. De decentralisaties van Rijkstaken per 2015 naar de gemeenten betekenen 
een verschuiving van regie en verantwoordelijkheden op gebied van maatschappelijke ondersteu-
ning aan jeugdigen, volwassenen en ouderen. Het sociale domein is in verandering en dat gaat snel 
en is ingrijpend. De opgaven voor zowel de gemeenten als de zorg- en welzijnsorganisaties zijn 
complex.  

Ook voor de burgers is het wennen. Allen worden aangesproken op meer eigen verantwoordelijk-
heid en eigen kracht. Bij hulp- en ondersteuningsvragen wordt meer gebruik gemaakt van het zelf 
oplossend vermogen en de omgeving van de mensen met een hulpvraag wordt betrokken.
Participatie en zelfredzaamheid zijn daarmee kernbegrippen geworden voor gemeenten, zorg- en 
welzijnsorganisaties. Uitgegaan van talenten en mogelijkheden van de inwoners en die optimaal 
benutten betekent tegelijkertijd goed in kaart brengen van ieders vermogen. 
Voor hen die het niet zelf of samen kunnen oplossen zal er een vangnet geboden moeten worden. 
In het jaar 2015 ligt de focus op het zo goed als mogelijk organiseren, ombuigen en vernieuwen. 
Een proces van steeds verder verschuiven van aanbodgerichte ondersteuning naar oplossingsge-
richt maatwerk. In 2016 zal één en ander verder uitgekristalliseerd zijn. Een mooi moment voor 
Trema om een nieuw strategisch meerjarenbeleidsplan voor de komende drie jaren vast te stellen.

In het Trema meerjarenbeleidsplan 2011-2015 stond het begrip participatie centraal. Ook de titel 
‘Meedoen en Meetellen’ past nog op het veranderde landschap van het sociale domein.
Als brede welzijnsinstelling met dienstverlening op gebied van welzijn en kinderopvang zijn wij er 
voor alle mensen van jong tot oud. Samenwerken en verbinden zijn de thema’s die vanaf 2014  
centraal staan bij Trema. Om als organisatie optimaal mee te kunnen bewegen in de veranderingen 
hebben we samenwerken en verbinden zowel intern als extern vorm gegeven. ‘Bij u in de buurt’ 
was de subtitel van ons jaarverslag 2014 (de poster met weergave van het Trema werkgebied). Het 
is ook de titel van dit meerjarenbeleidsplan. Het staat voor de verschuiving naar de mensen toe, 
dicht bij de mensen in de wijk en de laagdrempelige voorziening die Trema wil zijn. Er is bewust 
gekozen voor een kortere periode van 2016 tot 2018 omdat de hectiek van verschuivingen en ver-
anderingen in het sociale domein nog steeds gaande zijn. Vooruitkijken en voorspellingen doen op 
langere termijn kent hierdoor beperkingen. 

Trema wil als organisatie betrouwbaar en proactief zijn en koerst vol vertrouwen verder op de  
stevige bestaande verankering in de samenleving in het Land van Heusden en Altena en de  
Dongemond regio. Niet solistisch maar samen met de inwoners, met de gemeenten en met vele 
ketenpartners.  
   
In het meerjarenbeleid leest u achtereenvolgens hoe Trema haar strategie en beleid ziet en welke 
ambities zij formuleert voor de komende drie jaren. Het plan is tot stand gekomen door de betrok-
kenheid en input van het managementteam, de Raad van Toezicht, de Ondernemingsraad,  
het medewerkers tevredenheidsonderzoek 2015 en de centrale oudercommissie kinderopvang.  

Vol goede moed en optimisme richten wij ons op de toekomst.

Mede namens het MT wens ik u veel leesplezier en inspiratie. 

Marjolijn Wilschut
Directeur-bestuurder  
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2. Stichting Trema: de brede welzijnsorganisatie

2.1 Trema missie, visie en kernwaarden  

Missie Trema:
Trema is een klantgerichte, ondernemende organisatie voor welzijn en kinderopvang. In het hart 
van de samenleving werkt zij aan de kwaliteit van leven. Elk mens is uniek en staat centraal, de 
dienstverlening richt zich op het aanspreken van de eigen kracht en ontplooiing van talenten. 

Visie: 
Om in haar missie te kunnen slagen, werkt Trema volgens negen uitgangspunten:

1.  Eigen kracht. Trema versterkt de zelfredzaamheid van burgers door arrangementen met klanten 
en deelnemers af te sluiten die gericht zijn op een zo groot mogelijke zelfstandigheid.

2.  Lokaal aanbod. Trema biedt laagdrempelige en breed toegankelijke diensten die passen bij de 
behoefte van de klant, dicht bij de eigen leefwereld en bij voorkeur dicht bij huis.

3.  Vraaggerichte methodiek. Trema stemt haar diensten af op de behoeften van klanten en beweegt 
met deze behoeften mee waarbij de professionals en vrijwilligers gericht gebruik maken van de 
eigen kracht en het eigen/sociale netwerk van de klanten. 

4.  Signalering als maatschappelijke verantwoordelijkheid. Trema signaleert behoeften en noden in  
de samenleving vanuit haar uitgebreide lokale netwerk en door analyse van risicogebieden.  
Zij plaatst, als proactieve maatschappelijke ondernemer, deze vraagstukken op de publieke en 
politieke agenda.

5.  Innovatie en productontwikkeling. Trema ziet innovatie en productontwikkeling als voorwaarden 
om vraaggericht te kunnen werken. Daarom investeert Trema de komende periode gericht in 
voortdurende vernieuwing van haar diensten.

6.  Ondernemerschap. Trema boort als maatschappelijke ondernemer actief nieuwe bronnen aan om 
zo innovatie en productontwikkeling te kunnen financieren. Vanzelfsprekend bewaakt Trema de 
balans tussen kwaliteit en kosten en tussen bestaande en innovatieve dienstverlening.

7.  Medewerker centraal. Trema vraagt veel flexibiliteit van medewerkers om te kunnen functioneren 
als maatschappelijke ondernemer. Daarom biedt zij voldoende faciliteiten voor haar medewer-
kers, goede secundaire arbeidsvoorwaarden en een ontwikkelingsgericht personeelsbeleid.  
Daarmee profileert Trema zich als ‘goede werkgever’, waar mensen bewust voor kiezen.  
Met aanvullende scholing en allerlei vormen van deskundigheidsbevordering worden de huidige 
medewerkers voorbereid op organisatorische en werkinhoudelijke veranderingen als gevolg van 
maatschappelijke ontwikkelingen. 

8.  Integrale dienstverlening. Trema geeft vorm aan de samenhang tussen haar diensten kinderop-
vang en welzijn. Juist daardoor ontstaat een onmisbaar dienstenaanbod voor iedereen.

9.  Kwaliteitsbewust handelen. Trema werkt systematisch aan het verbeteren van haar dienstverlening 
om de kwaliteit ervan te kunnen waarborgen. 

Kernwaarden:

De kernwaarden van waaruit Trema medewerkers hun handelen vormgeven lopen als een rode 
draad door alle ontwikkelingen heen.  

Klantgericht   Professioneel  Transparant
Betrouwbaar   Resultaatgericht  Pro actief
Innovatief   Integraal   Lokaal georganiseerd/dichtbij

Trema 
Bij u in de buurt
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2.2 Strategie en beleid

Samenwerken en verbinden zijn de centrale thema’s voor Trema voor nu en voor de komende 
jaren. Trema profileert zich als een maatschappelijk ondernemer en een professionele organisatie 
met een transparante bedrijfsvoering. Als brede welzijnsinstelling beschikt Trema over een  
unieke combinatie van welzijnswerk, maatschappelijke werk en kinderopvang. Door de diversiteit 
en verschillende professionals met expertise op uiteenlopend gebied is integraal en multidiscipli-
naire inzet op hulp en begeleiding beschikbaar. Vanuit de ‘één gezin- één plan’ aanpak is het heb-
ben van korte lijnen en een interne keten binnen dezelfde organisatie gunstig voor een adequate 
dienstverlening. 

Het welzijnswerk richt zich op het collectief. Het team van Sociaal Cultureel Werk (SCW) biedt en 
faciliteert ontmoeting en activering voor jong en oud. Burgerinitiatieven worden ondersteund en 
er wordt daarbij vooral gebruik gemaakt van de eigen kracht van burgers. We werken samen met 
burgers van alle leeftijden en met ketenpartners op het gebied van welzijn, zorg, wonen en werk.  
We verbinden kwetsbare en krachtige burgers met elkaar om zo optimaal van ieders eigen kracht 
te kunnen profiteren. 

Informele zorg speelt een belangrijke rol in signalering en ondersteuning van vrijwilligers en  
mantelzorgers. Een groep van ruim 150 vrijwilligers is op de een of andere manier verbonden aan 
Trema. Wij dragen zorg voor de werving en scholing van deze extra ‘ogen en oren’ in de maatschap-
pij zoals wij hen noemen. Op gebied van preventief werken en vroegtijdig signaleren zijn de vrijwilli-
gers en mantelzorgers van onschatbare waarde bij het langer zelfstandig kunnen blijven wonen van 
burgers.  

Het maatschappelijk werk is een laagdrempelige, algemene voorziening voor inwoners van de ge-
meenten Werkendam en Woudrichem en Geertruidenberg. Iedereen kan terecht bij de maatschap-
pelijk werkers met hulpvragen op gebied van: financiële zaken, het invullen van formulieren, opvoe-
ding, de relatiesfeer of psychosociale problematiek e.d. Een breed spectrum van hulpvragen van 
lichte tot complexe (multi) problematiek. Daarnaast is er een 24 uurs bereikbaarheidshulpdienst in 
crisissituaties en bij huiselijk geweld casuïstiek. De begeleiding en ondersteuning richt zich te allen 
tijde op regie op eigen leven terug te krijgen of te behouden. Zelfstandige deelname van elk indivi-
du in de maatschappij is primair het doel van de inzet van het maatschappelijk werk. 
De kinderopvang sector staat al enkele jaren onder druk. Wijzigingen in het landelijk beleid en een 
lager geboortecijfer zijn o.a. als oorzaken aan te wijzen. In 2016 bestaat Trema Kinderopvang 25 
jaar. Na de start in Sleeuwijk in 1991 heeft het aanbod zich uitgebreid naar meerdere dorpskernen 

in de gemeenten Werkendam en Geertruidenberg. Trema kinderopvang heeft zich bewezen als  
betrouwbare en constante aanbieder ondanks de roerige tijden in de sector. Kwaliteit van de 
dienstverlening en vanuit een maatschappelijk ondernemerschap de bedrijfsvoering aansturen,  
is waar wij voor staan. Trema kinderopvang beschouwt de kinderopvang als veel meer dan alleen 
een arbeidsparticipatiemiddel voor ouders. Alle investeringen in het begin van de jonge levens  
verdient de maatschappij later terug.

De toekomst voor de kinderopvang ligt vooral bij de aansluiting bij het basisonderwijs. Samenwer-
ken en verbinden is ook hier het thema voor een optimale doorlopende ontwikkel- en leerlijn van 
jonge kinderen. Vanuit onze pedagogische visie is het voor alle kinderen goed om in een groep leef-
tijdgenoten en onder begeleiding van professionele pedagogisch medewerksters op zowel cognitief 
als sociaal-emotioneel gebied te kunnen leren en groeien. Dat geeft kinderen een voorsprong bij 
hun start aan de basisschool en bovendien is vroeg signaleren enorm belangrijk om tijdig gepaste 
(extra) hulp in te kunnen zetten. Het peuterspeelzaalwerk is in Werkendam geharmoniseerd met 
de kinderopvang. Het programma van de peuteropvang wordt in nauw overleg met gemeenten en 
het basisonderwijs verder ontwikkeld richting een volwaardige voorschool. De geleidelijke overgang 
van peuter- naar kleuterfase komt ten goede aan de rust en ruimte die kinderen nodig hebben om 
zich op eigen niveau te kunnen ontplooien. 

3. Ontwikkelingen en ambities 

3.1 Organisatie breed 

De ambitie van Trema is om dé welzijnsorganisatie in de regio te zijn, prefered-partner binnen de 
regio Dongemond en in het Land van Heusden en Altena. Dé organisatie waar direct aan gedacht 
wordt bij de ontwikkeling en uitvoering van beleidsplannen, sociaal ondernemerschap en kinderop-
vang. De geformuleerde missie, visie en kernwaarden geven richting aan houding en handelen van 
de Trema professionals en vrijwilligers en de inrichting van de organisatie. 

Kinderopvang
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De centrale doelstellingen van Trema voor de komende drie jaren zijn:

• Aanbieden en organiseren van lokale en toegankelijke dienstverlening 
• Ontwikkeling van integrale dienstverlening
• Ontwikkelen van innoverend vermogen en ondernemerschap
• Professionalisering van de organisatie verder vormgeven

Aanbieden en organiseren van lokale en toegankelijke dienstverlening 
Trema biedt laagdrempelige en breed toegankelijke diensten die passen bij de behoefte van de 
klant, dicht bij de eigen leefwereld en bij voorkeur dicht bij huis. De dienstverlening is onderdeel 
van de lokale sociale infrastructuur en werkt nauw samen met het loket van de gemeenten en in  
samenwerkingsverbanden en teams met partners. Inwoners kennen het aanbod van Trema  
Welzijn- en Kinderopvang en weten die te vinden. 

Ontwikkeling van integrale dienstverlening
Zowel intern als extern is integrale dienstverlening een thema voor de komende periode. Intern 
wordt ingezet op een verbetering in verbinding van de verschillende werksoorten, een grotere  
samenhang van dienstverlening. Medewerkers kennen elkaar, de diensten en producten en men 
weet elkaar te vinden. Een vanzelfsprekender samenhang tussen welzijn en kinderopvang wordt 
meer zichtbaar. Het welzijn van alle inwoners van de gemeenten is in verbinding met Trema als 
brede welzijnsinstelling. Extern participeren we in samenwerkingsverbanden en netwerken als de 
sociale wijkteams en het Centrum voor Jeugd en Gezin.   

Ontwikkelen van innoverend vermogen en ondernemerschap
Trema ziet innovatie en productontwikkeling als voorwaarden om vraaggericht te kunnen werken. 
Daarom investeert Trema de komende periode gericht in voortdurende vernieuwing van haar dien-
sten. Als maatschappelijke ondernemer boort Trema actief nieuwe bronnen aan om zo innovatie en 
productontwikkeling te kunnen financieren. Vanzelfsprekend bewaakt Trema de balans tussen kwa-
liteit en kosten en tussen bestaande en innovatieve dienstverlening. Met name op het gebied van 
sociale activering, vernieuwende concepten op het gebied van preventie en diensten op het snijvlak 
van zorg en welzijn ziet Trema mogelijkheden voor uitbreiding van de dienstverlening.

Professionalisering van de organisatie verder vormgeven

Trema signaleert behoeften en noden in de samenleving vanuit haar uitgebreide lokale netwerk 
en door analyse van risicogebieden. Zij plaatst, als proactieve maatschappelijke ondernemer, deze 
vraagstukken op de publieke en politieke agenda. 

Trema vraagt veel flexibiliteit van medewerkers om te kunnen functioneren als maatschappelijke 
ondernemer. Daarom biedt zij voldoende faciliteiten voor haar medewerkers, goede secundaire 
arbeidsvoorwaarden en een ontwikkelingsgericht personeelsbeleid. Daarmee profileert Trema  
zich als ‘goede werkgever’, waar mensen bewust voor kiezen. Met aanvullende scholing en allerlei 
vormen van deskundigheidsbevordering worden de huidige medewerkers voorbereid op organisa-
torische en werkinhoudelijke veranderingen als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen.
Daarnaast werkt Trema systematisch aan het verbeteren van haar dienstverlening om de kwaliteit 
ervan te kunnen waarborgen. Kwaliteit zien we terug in de resultaten van ons werk én in het forme-
le certificeringstraject. De kwaliteitscyclus maakt onderdeel uit van onze werkprocessen. We dragen 
zorg voor een doorlopende cyclus van kwaliteitsbewaking middels de externe toetsing van de HKZ 
certificering en door twee jaarlijks interne audit rondes te organiseren. Kwaliteit betekent voor de 
organisatie verder ook transparante bedrijfsprocessen en open en duidelijk communicatie. 

3.2 Trema Holding B.V.

Trema Holding staat voor een efficiënt en effectief ingerichte overhead voor de gehele Trema  
organisatie. De ondersteunende diensten faciliteren de medewerkers en de werkprocessen zodanig 
dat het uitvoerend werk optimaal kan functioneren. Dat is waar uiteindelijk alle klanten en cliënten 
van kunnen profiteren. 

Ouderenwerk
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Doelstellingen voor de komende periode zijn:
 
•  Het Holding team ontwikkelt zich tot een zelfregulerend team zonder direct leidinggevende 
•  Processen zijn dermate degelijk en betrouwbaar intern georganiseerd zodat de diensten vanuit de 

Holding aan derden kunnen worden aangeboden
•  Huisvesting: besluitvorming op de locatie van het centraal kantoor met ondersteunende diensten 

in de regio; flexibiliteit werkplekken onderzoeken en laten aansluiten bij regionale ontwikkelingen; 
verhuren van ruimtes aan derden of multifunctioneel gebruik maken van gezamenlijke ruimtes 
met samenwerkingspartners

•  Functieaanbod t.b.v. arbeidsbeperkte personen ontwikkelen
• De optie op het starten van een Trema sociale werkplaats onderzoeken
•  Betrouwbare automatisering en de registratiesystemen, zodanig ingericht dat het ondersteunend 

is aan het uitvoerend werk, efficiënt werken bevordert en bureaucratisering beperkt. 

3.3 Trema Welzijn B.V.

Trema Welzijn (sociaal cultureel werk en maatschappelijk werk) staat voor de eigen kracht en par-
ticipatie van mensen. Iedereen moet mee kunnen doen .Als uitgangspunt hanteren wij dat ieder 
mens mogelijkheden heeft om deel te nemen aan de maatschappij op zijn of haar manier. Trema 
Welzijn wil de mensen ondersteunen om hun eigen kracht te ontdekken en te gebruiken. In het 
bijzonder zal er aandacht zijn voor de mensen die de minste kansen hebben om te participeren.
Trema Welzijn werkt vanuit het principe van oplossingsgericht werken en alle medewerkers van  
welzijn en het management zijn hierin geschoold. Vanuit deze methodiek wordt de begeleiding, 
ondersteuning en aansturing geboden.

Het programma Welzijn Nieuwe Stijl startte reeds in 2010 en is afgerond in 2012. Acht bakens 
werden geformuleerd en vastgesteld: gericht op de vraag achter de vraag, gebaseerd op de eigen 
kracht van de burger, direct er op af, formeel en informeel in optimale verhouding, doordachte  
balans van collectief en individueel, integraal werken, niet vrijblijvend, maar resultaatgericht en 
gebaseerd op ruimte voor de professional.

In de periode 2016-2018 blijven de acht bakens van Welzijn Nieuwe Stijl en de methodiek oplos-
singsgericht werken de basis voor het handelen van de professionals.  

Doelstellingen voor de komende periode bij Trema Welzijn zijn: 

•  Welzijnsmedewerkers hebben een rol bij vroegtijdig signaleren van problematiek, zodat  
preventief kan worden ingegrepen en kostbare zorg kan worden voorkomen

•  Trema Welzijn heeft een gebiedsgerichte aanpak (horizontale organisatie)met een daarop  
aansluitende ketenaanpak en is kernpartner in de wijkteams (inclusief CJG)

•  Versterken en profileren van de Informele zorg, dementieconsulent en het Servicepunt  
Vrijwilligers als expertise centrum

•  Aanbod van cursussen en trainingen wordt verder ontwikkeld en breder aangeboden zodat  
expertise van personeel beter wordt benut. 

Signalering en preventie
Trema Welzijn is in de regio alom aanwezig met welzijnsactiviteiten. De medewerkers kennen als 
geen ander de mensen en hun behoeften. Er wordt met sleutelfiguren en instanties samengewerkt. 
Trema Welzijn zet signalen van mensen samen met de betrokkenen om in acties en geeft signalen 
door aan de gewenste instanties. Daar waar mogelijk ondersteunt Trema Welzijn de mensen om 
zelf het initiatief te nemen om naar oplossingen te zoeken voor gesignaleerde problemen. Hierbij 
wordt ingezet op de eigen mogelijkheden van de mensen. Daar waar problemen ondervonden  
worden zal Trema een bijdrage leveren zodat in de toekomst de mensen in staat zijn om proble-
men zelf op te pakken en de juiste beslissingen in te kunnen nemen. Door de ondersteuning van  
de mensen en door aanwezig te zijn waar mensen samen komen, kunnen in een vroegtijdig stadi-
um problemen onderkent worden. Dit bespaart kosten op de langere termijn.

Servicepunt Vrijwilligers
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Een gebiedsgerichte aanpak/ Trema in de wijk 
Mensen voelen zich het meest op hun gemak in hun eigen omgeving. Vaak zijn mensen ook bereid 
om zelf de handen uit de mouwen te steken als men ziet wat de inzet kan betekenen voor hun  
directe omgeving of mensen die men kent. Trema Welzijn is aanwezig waar de mensen zijn.  
Activiteiten worden daar uitgevoerd waar de mensen samen komen en waar men problemen 
ervaart. Trema brengt de hulp- en dienstverlening naar de bewoners. Dit betekent dat er veel op 
huisbezoek wordt gegaan en dat activiteiten dicht bij de mensen uitgevoerd worden.
Trema Welzijn streeft naar zichtbaarheid in de kernen:

•  verticaal georganiseerde teams worden horizontaal georganiseerde teams per dorpskern waar-
door meer combinaties van professionals met burgerinitiatieven en vrijwilligers kunnen ontstaan

• meegaan in wijk-/kerngericht denken
• flexibel werken vanuit werkplekken in de wijken
• werkplekken realiseren in de bestaande KOV-locaties
•  wijkteamspreekuren realiseren in de kernen, wellicht ingedeeld op doelgroep (jongeren, ouderen, 

informele zorg en dementieconsulent, Maatschappelijk werk en CJG)

Door de verschillende werksoorten die Trema te bieden heeft worden lijnen korter en kan er sneller 
geschakeld worden tussen de werksoorten en inzet die nodig is. Dit kan door o.a. :

• Workshops organiseren met behulp van vrijwilligers
• Verbinding maken met lokale ondernemers
• Gebruik maken van de plaatselijke kennis van de medewerkers en vrijwilligers
Hierdoor ontstaat er verbinding tussen de verschillende werksoorten. Vrijwilligers of ouderen  
kunnen ingezet worden voor activiteiten in de kinderopvang, georganiseerd door welzijn. In de 
brede scholen wordt verbinding gemaakt tussen kinderopvang, school, jongerenwerk en jeugdhulp-
verlening.

Versterken en profileren van de Informele zorg, dementieconsulent en het Servicepunt Vrijwilligers 
als expertise centrum

Als gevolg van landelijk beleid worden mensen geacht een beroep te doen op het eigen sociaal 
netwerk van familie, vrienden en buren. Het vergroten van zelfredzaamheid en langer zelfstandig 
kunnen blijven wonen vraagt meer inzet van de informele zorg (vrijwilligers en mantelzorgers). 
De positionering en de verbinding van de informele zorg met de dienstverlening van welzijn is 
in ontwikkeling. Centraal staat hoe we de professionals en vrijwilligers naast en met elkaar laten 

werken in de begeleiding en ondersteuning aan de mensen met een hulpvraag. Vrijwilligers kunnen 
veel maar hebben begeleiding en ondersteuning nodig. Bijvoorbeeld op het gebied van scholing en 
verzekeringen is het kunnen terugvallen op een organisatie nodig voor het behoud van deze groep 
dienstverleners. Binnen Trema zijn meerdere disciplines actief met dezelfde doelgroepen. Verbin-
dingen aangaan tussen servicepunt vrijwilligers, de informele zorg en het ouderenwerk is een van 
de doelstellingen. De ontwikkeling van een expertise centrum door kennis binnen werksoorten te 
verbinden (dementie, mantelzorg en ouderenzorg) wordt ingezet. 

Expertise medewerkers
De kracht van Trema ligt in het regionale en de kennis van het onderscheid in de regio.
Trema heeft veel kennis en vaardigheden in huis met HBO geschoolde medewerkers. Gezien alle 
(lokale) ontwikkelingen staat de flexibiliteit van de medewerkers centraal, zowel wat betreft inzet 
als werkplek. De klant heeft juist nu, gezien alle ontwikkelingen, behoefte aan één aanspreekpunt. 
Trema streeft er naar zoveel mogelijk informatie en diensten zelf aan te bieden en, waar nodig, 
laagdrempelig door te verwijzen. Trema Welzijn is in de wijken aanwezig en signaleert snel actuele 
vragen. Daarop wordt passend aanbod gezocht. Dit kan zijn: cursusaanbod met gekwalificeerde 
medewerkers, projectondersteuning, binnenhalen van subsidies en andere geldstromen, inspelen 
op de lokale wensen en behoeften (productontwikkeling).

Trema Welzijn is dé partij waarmee samengewerkt wordt in de regio. Trema ziet samenwerking met 
andere partijen als een ideale oplossing om de ondersteuning van bewoners vorm te geven. 
De interne keten van Trema Welzijn wordt gebruikt om een zo breed mogelijk dienstenpakket te 
bieden. Daar waar de kennis ontbreekt of waar extra middelen (mensen, geld, kennis) nodig zijn  
zal Trema de samenwerking zoeken. Trema ziet in samenwerking in eerste instantie versterking van 
de mogelijkheden om bewoners te ondersteunen. Trema Welzijn zet in op samenwerking op het 
gebied van:

• Cursusaanbod en uitvoering
• Realiseren van activiteiten die anders dan door gemeenten gefinancierd worden
• Hulpverlening: Kennis delen en samenwerken in de wijkteams en CJG teams
• Samenwerkingsprojecten initiëren in kader van participatie met bijv. !GO, GGZ Breburg 

Jongerenwerk
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3.4 Trema Kinderopvang B.V.

Eind 2014 verscheen het brancherapport kinderopvang van de brancheorganisatie. Het sectorbeeld 
dat hierin wordt beschreven is ook voor Trema Kinderopvang herkenbaar. In landelijke ontwikkelin-
gen zie je verschil tussen de kinderopvang in de grote steden en de plattelands gebieden. In onze 
regio zijn de familiebanden sterk en wonen generaties dicht bij elkaar in de buurt. Dat betekent dat 
de familie (veelal opa’s en oma’s) direct betrokken worden bij de dagelijkse zorg voor de klein(e)
kinderen. 

Uitdaging voor de komende jaren voor de aanbieders van kinderopvang is werken aan een duidelijk 
perspectief voor de toekomst terwijl de sector nog steeds in een hectische tijd zit. De investerings-
ruimte van de meesten is zeer beperkt. De brancheorganisatie doet voortdurend een beroep op de 
politiek om te investeren in kinderopvang en het budget voor de kinderopvang te verhogen door de 
te veel bezuinigde bedragen terug te laten vloeien. Integrale kind centra , brede scholen en kwaliteit 
zijn de items waarop wordt gefocust voor de komende jaren. Trema Kinderopvang is ervan over-
tuigd dat de toekomst voor de kinderopvang ligt in de aansluiting bij het onderwijs. 

In de gemeente Werkendam is Trema de aanbieder in 4 van de 5 dorpskernen binnen de brede 
scholen. Op de samenwerking met de gemeente en onderwijspartners is de laatste twee jaar veel 
geïnvesteerd in het proces van brede scholen ontwikkeling. In Sleeuwijk en Werkendam wordt de 
brede school in een nieuwbouw locatie ondergebracht en in Nieuwendijk wordt het multifunctione-
le gebouw in fasen gerenoveerd. In deze samenwerking overleggen we niet alleen over de logistiek 
van het fysiek samengaan maar ook over de inhoudelijke verbinding van kinderopvang met het  
basisonderwijs. In Hank waar de campus al een brede school voorziening vormt, is de samenwer-
king met de partners van het primair onderwijs geïntensiveerd. 

Inzet op integraal aanbod voor kinderen van 0 tot 12 jaar is de richting waarin Trema Kinderopvang  
koerst. Afhankelijk van gemeentelijk (subsidie-)beleid en maatwerk per lokale situatie, bepalen de 
fasering en voortgang van harmonisatie het peuteraanbod.

In de gemeenten Geertruidenberg en Aalburg wordt in nauwe samenwerking met de partners ook 
hier de komende jaren in dezelfde lijn peuterprogramma’s en voorscholen ontwikkeld. 
Sinds 2012 is het aantal kinderen dat gebruik maakt van de kinderopvang afgenomen. 
Een terugbrengen van capaciteit heeft gevolgen voor de opgebouwde infrastructuur van kinderop-

vang. Dat vraagt om anticiperen en flexibel op de markt reageren maar dat is voor ondernemers 
lastig. Personeelskosten en huisvesting drukken zwaar op de bedrijfslasten.

Inspectie eisen en gewijzigde Wet- en regelgeving beperken de mogelijkheden tot bezuinigen  
zonder de kwaliteit van de opvang te raken. En kwaliteit vinden wij juist een heel belangrijk item in 
de zorg voor de kinderen. De HKZ certificering, de inspectiebeoordelingen en de klanttevredenheid  
zijn dan ook belangrijke parameters voor Trema. 
 
Doelstellingen en ambities voor 2016-2018 van Trema Kinderopvang zijn:

• Van vraaguitval beperken naar stabilisatie naar groei
• Innovatie en ondernemerschap: aanbieder van kwaliteitsopvang
• Nieuwe vormen van samenwerking met onderwijs, (jeugd)zorg, welzijn
• Gedifferentieerd aanbod passend in lokale gemeenschappen 
• Peuterprogramma’s verder ontwikkelen naar een voorschool waar alle peuters naar toe gaan

Stabilisatie en Groei
Trema biedt op maat en kleinschalig kinderopvangaanbod in een groot werkgebied. Centraal wordt 
de aansturing georganiseerd. De bezettingscijfers zijn overall gezien te laag maar het lukt nog 
steeds om te handhaven. Dat betekent veel uitleg aan het betrokken personeel om hen zo flexibel 
mogelijk in te kunnen zetten. De pedagogisch medewerkers zijn voor kinderen en hun ouders de 
belangrijksten vanwege hun directe werkrelatie. Trema prijst zich gelukkig met een groot team van 
ervaren en deskundig pedagogisch medewerksters. Stabilisatie lukt met loyaal personeel, professi-
onaliseren van de organisatie en het invoeren van meer ondernemerschap. 

Met groei wordt bedoeld zowel groei in capaciteit en bezetting als uitbreiding van het werkgebied. 
Fysiek in een gebouw met onderwijs en medegebruikers zal meer klanten opleveren en kan een 
uitbreiding van aanbod creëren. 
Voor meer ouders van peuters zal het gebruik maken van de voorschool vanzelfsprekend worden 
waardoor een groter bereik van peuters mogelijk wordt. 

Maatschappelijk werk
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Innovatie en ondernemerschap
Net als bij Welzijn geldt ook in deze sector: wat is de vraag, wat is de behoefte en welk aanbod past 
daar het beste bij. In de kinderopvang hebben we te maken met een strak gereguleerd kader door 
wet - en regelgeving, de georganiseerde controle en het toezicht daarop. Ondernemerschap vraagt 
om buiten het bestaande kader te denken en te bewegen. Het kost tijd en lef om dat goed in de 
organisatie ingebed te krijgen en vraagt creativiteit in denken. Vooruitkijken en proactief handelen 
is ook hier het motto. De kwaliteit van de opvang kan een extra impuls krijgen door het aanbieden 
van extra’s als thema-avonden aan jonge ouders of inloop voor (groot)ouder en kind samen te  
organiseren. Met de harmonisatie van het peuterspeelzaalwerk met de kinderdagopvang, de  
fiscalisering en de aansluiting bij het basisonderwijs is de toekomstgerichte ontwikkeling ingezet. 

Samenwerking en verbinding
De kinderopvang van Trema is geen aanbieder van commerciële kinderopvang. De kinderopvang 
zien wij als een algemene maatschappelijke voorziening in de gemeenten. Vanuit deze visie zoeken 
wij voortdurend het contact en de samenwerking met o.a. de collega-concurrenten kinderopvang, 
het onderwijs, de gemeente, de GGD, het consultatiebureau, de bibliotheek. Samenwerking met 
externe partners is een belangrijk item voor Trema kinderopvang in belang van de kinderen en  
vanuit de pedagogische visie op de doorgaande ontwikkellijn van kinderen. 

Intern gaan we de samenwerking tussen de verschillende werksoorten benadrukken en zoeken we 
naar het gemeenschappelijk (welzijns)belang. Jongeren als vrijwilliger inzetten om een moestuintje 
aan te leggen bij een locatie van de kinderopvang is hiervan een mooi voorbeeld. De jongeren- 
werkers van SCW als beroepskracht inzetten in de KOV met een aanbod voor de oudere BSO  
kinderen is ook een dwarsverband in de organisatie en een samenwerking die een win-win situatie 
kan zijn. 

Gedifferentieerd aanbod / maatwerk 
Vanuit de samenwerking met externe organisaties kunnen specifieke vragen naar voren komen  
die gedifferentieerd aanbod nodig hebben. In de kern Werkendam is in 2015 gestart met een voor-
school op reformatorische grondslag. Dit is een vorm van maatwerk en gericht op een groter bereik 
van peuters zodat zij beter voorbereid van start kunnen op de basisschool. De gemeenten hebben 
meerdere dorpskernen waarin cultuur en identiteit enigszins kan verschillen. Trema sluit zo goed 
mogelijk aan bij de visie op de leefbaarheid in de kernen met haar kinderopvangaanbod.

Bij het invoegen in de brede scholen gaat de aandacht vooral uit naar de ontwikkeling van de  
peuteropvang en de aansluiting op het basisonderwijs. We zijn overtuigd van de inhoudelijke  
kwaliteit van de babyopvang maar de realisatie van de brede scholen vraagt een heroriëntatie  
en besluit op het locatievraagstuk. Kleinschalige opvang en rust blijft voorop staan voor de  
allerjongsten.

Peuterprogramma’s 
In de gemeente Werkendam is de realisatie van de harmonisatie van het peuterspeelzaalwerk  
met de kinderopvang een feit. In de andere gemeenten zal deze nog worden uitgevoerd conform  
landelijk verplicht beleid daartoe. De harmonisatie betekent het beste van twee werelden  
verbinden: het peuterspeelzaalwerk met de kinderdagopvang. De peuterprogramma’s worden  
in de komende periode nog verder ontwikkeld richting een volwaardige voorschool. Dit in nauwe 
samenwerking met de onderwijspartners. 

4. Uitvoering ambities

4.1 Personeel : professionals en vrijwilligers
De kwaliteit van de dienstverlening is onlosmakelijk verbonden met het handelen en de houding 
van de medewerkers. Bij Trema werken professionele medewerkers die beschikken over actuele 
kennis. Zij vormen het kapitaal van de organisatie. Er wordt van medewerkers veel flexibiliteit ver-
wacht en een proactieve beroepshouding. Trema heeft goed werkgeverschap hoog in het vaandel. 
Dat gaat verder dan de wet – en regelgeving en de CAO’s volgen. Dat betekent dat de organisatie de 
medewerkers goed dient te faciliteren. Concreet:

•  Functioneringsgesprekken worden jaargesprekken. Ontwikkeldoelen worden smart geformuleerd 
en gekoppeld aan competenties.

•  Teammanagers betrekken medewerkers bij beleid en ontwikkeling. Verantwoordlijkheden worden 
laag in de organisatie weggelegd.

• Vrijwilligers ontvangen scholing en ondersteuning waar nodig.
•  Team- en studiedagen worden gefaciliteerd en jaarlijks wordt een plenaire eindejaar bijeenkomst 

voor alle personeelsleden georganiseerd. 

Informele zorg
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4.2 Management 
De ontwikkeling van resultaatverantwoordelijk teammanagement is ingezet en wordt verder  
ontwikkeld. Er wordt volgens een integraal management principe gewerkt. Dit past bij de  
decentrale organisatie die Trema heeft met de verschillende werksoorten en locaties.  
Samenhang en totaaloverzicht blijft daarbij een belangrijk punt van aandacht van het management 
om niet te verworden tot een organisatie bestaande uit kleine eilandjes. Het motto samenwerken 
en verbinden blijft intern een aandachtspunt. 

• Teammanagers zijn in staat om stijlflexibel leiding te geven. 
• Leidinggevend teammanagers zijn resultaatverantwoordelijk en kerngericht.
•  Teammanagers faciliteren de uitvoerend werkers en stimuleren zelfstandig functioneren  

van medewerkers.
•  Teammanagers hebben kennis van lokale ontwikkelingen, zijn proactief in overleg met relevante 

ketenpartners 
• Teammanagers zijn in staat om op basis van trends nieuwe diensten te ontwikkelen.

4.3 Middelen
De medewerkers van Trema zullen meer kostenbewust moeten worden doordat het minder van-
zelfsprekend is dat de (lokale) overheid met subsidies over de brug komt. De kostprijs van Trema 
moet omlaag gebracht worden om een goede concurrentiepositie te behouden op het gebied van 
welzijn. Medewerkers zullen efficiënter om moeten gaan met middelen en tijd zonder daarbij de 
klanten, cliënten, deelnemers en bezoekers tekort te doen. Het effect van de inzet zal meetbaar 
gemaakt moeten worden naar financiers en bewoners van de gemeenten. 

De overhead van Trema zal onderdeel worden van de kostenbesparing die doorgevoerd moet  
worden. Het MT zal zich af moeten vragen of een centraal kantoor in de huidige vorm behouden 
moet blijven of dat dit op een andere, goedkopere manier vormgegeven kan worden nu het streven 
is om de medewerkers meer vanuit de wijken/kernen te laten werken.

De belangrijkste inkomstenbron van Trema Welzijn is de subsidie van de gemeenten. Trema is  
actief in vijf gemeenten: Werkendam, Woudrichem, Geertruidenberg, Drimmelen en Aalburg.  
Er bestaat een grote afhankelijkheidsrelatie vanwege de subsidierelaties. In de komende jaren zal 
aanvullend gezocht worden naar mogelijkheden van cofinanciering , sponsoring of fondsenwerving. 
Verwachting is dat er in financieringsstromen verschuivingen gaan plaatsvinden van maatwerk naar 
algemene WMO voorzieningen. We gaan ons voorbereiden op projectfinanciering en budget vanuit 
andere dan gemeentelijke subsidie te verkrijgen.  

• Een dashboard wordt ontwikkeld en geïmplementeerd t.b.v. een betere sturing
•  Frequent is er een monitoring in MT verband op het gebied van financiën, personeel en kwaliteit 

van diensten.

4.4 Processen
Trema borgt de kwaliteit van al haar dienstverlening in een proces van voortdurend overleg met 
gemeenten , cliënten/klanten en ketenpartners. Beleid en bedrijfsvoering zijn transparant voor alle 
partijen. De PDCA-cyclus wordt als leidraad gevolgd en maakt Trema een betrouwbare partner. 

Informele zorg
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Afspraak is afspraak geldt zowel binnen als buiten de organisatie. De beleidscyclus wordt vanuit de 
PDCA cirkel (plan-do-check-act) geformuleerd, uitgevoerd, getoetst en bijgesteld. 
Jaarlijks is er een systeembeoordeling of managementreview waarbij getoetst wordt of de doel- 
stellingen van de organisatie worden geborgd in de plannen en uitvoering. Het MT heeft maande-
lijks teamoverleg voor de directe voortgang van het dagelijks werk en de aansturing. Drie keer in 
het jaar wordt een zogenaamde hei dag gepland waarbij we gebruik maken van de SWOT analyse 
als risico inventarisatie. Sterke en zwakke kanten van de organisatie en de kansen en bedreigingen 
extern worden bediscussieerd en bieden aanknopingspunten voor het te voeren beleid en een  
kapstok om met de ondernemingsraad en de Raad van Toezicht in gesprek te gaan. 

Trema heeft een HKZ certificering. Een externe audit vindt jaarlijks plaats. Handhaving ervan wordt 
opnieuw bezien in de drie jaarlijkse cyclus. Overstappen naar een andere ISO norm is een optie.  
De HKZ-eisen zijn zwaar en het Kwaliteitshandboek moet voor een groot deel aangepast worden 
omdat er veel veranderd is. Sommige functies, zoals die van de CJG-medewerkers passen niet in  
de HKZ. Voor de Kinderopvang is een keurmerk niet leidend. De GGD-inspectie voldoet. 
De staffunctie kwaliteit en beleid is in 2014 belegd in de organisatie. Intern worden twee audit  
rondes uitgevoerd door een team van acht medewerkers. Kritisch reflecteren op eigen functione-
ren en handelen is waardevol in een lerende organisatie. 

Trema richt zich steeds op het veilig kunnen werken van de medewerkers en op de veiligheid  
van klant en deelnemer. Een veilige omgeving draagt bij aan een betere kwaliteit. 
Doordat Trema meer vanuit de kernen en wijken wil gaan werken en omdat er veel huisbezoeken 
plaatsvinden, zal er extra aandacht besteed moeten worden aan het veiligheidsaspect. De visie 
op veiligheid van medewerker en klant/deelnemer zal steeds geactualiseerd en bijgesteld worden 
naar de ontwikkelde praktijk.
Het ARBO- en veiligheidsbeleid wordt nieuw leven ingeblazen door taken en verantwoordelijk- 
heden te herzien en bij verschillende functionarissen te beleggen. Twee preventiemedewerkers 
worden geschoold en een combinatie met de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) wordt  
geborgd. 
Samenwerking en verbinding zijn de centrale thema’s zoals eerder in dit plan aangegeven.  
Structureel overleg met klanten en stakeholders is mede hierom georganiseerd. Wederzijdse  
verwachtingen en eisen dienen voortdurend getoetst te worden.  

Puntsgewijs op een rij:

• Structureel overleg gepland met gemeenten en stakeholders
• Jaarlijkse externe audit in HKZ cyclus 
• Twee jaarlijkse interne audit
• Jaarlijks wordt een managementreview gedaan
• MT heeft drie heidagen per jaar met als onderdeel een jaarlijkse SWOT analyse 

Inhoudelijke ambities zijn te realiseren als de hele organisatie professioneel en flexibel is ingericht. 
Op alle fronten wordt daaraan gewerkt bij Trema, ook de komende jaren. 
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