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De organisatie Trajekt

Profiel van Trajekt

Missie
Trajekt verbindt burgers onderling en met organisaties en stimuleert en ondersteunt daarbij waar 
nodig, zodat burgers, groepen burgers en buurten op eigen kracht en naar eigen vermogen kunnen 
participeren in de samenleving 

Visie 
Trajekt is de welzijnsorganisatie in Maastricht en Heuvelland. Trajekt werkt met en voor burgers van 
alle leeftijden met specifieke aandacht voor burgers in een (tijdelijk) kwetsbare positie.

Trajekt opereert in de haarvaten van de samenleving, dichtbij burgers en hun organisaties. Trajekt is 
daartoe aanwezig in de wijken en kernen.

Trajekt zorgt er mede voor dat burgers zicht hebben op kansen, problemen en verstoringen in hun 
functioneren, in wisselwerking met hun sociale omgeving. Burgers kunnen daarmee omgaan en/ 
of hebben zicht op oplossingen (empowerment); collectief waar dat kan, individueel waar dat moet. 
Informeel waar dat kan, professioneel waar dat moet.

Trajekt stimuleert en ondersteunt burgers zodat zij participeren in en vorm geven aan hun sociale 
omgeving met als doel deze omgeving meer zelfsturend, vitaler, leefbaarder, veiliger of inclusiever/ 
insluitend te maken (samenlevingopbouw).

Trajekt is een ondernemende zelfstandige welzijnsorganisatie die zoekt naar vernieuwende 
verbindingen en geldstromen. Zij signaleert ontwikkelingen en behoeften in de leefwereld van 
burgers, verbindt deze en legt van daaruit de koppeling met partners en gemeenten in de 
systeemwereld. Gemeenten zijn de grootste opdrachtgevers. Trajekt zoekt daarnaast ook naar 
andere financieringsbronnen en gelden (zoals projecten, fondsen en bedrijfsleven).
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Verslag van de directeur-bestuurder

1. Terugblik op een roerig einde van het jaar 2017

Het jaar 2017 is een roerig jaar geweest. Op het niveau van het bestuur en de Raad van Toezicht 
heeft zich het nodige afgespeeld. Aan het eind van het jaar 2017 is het dusdanig geëscaleerd, dat er 
op voorstel van de gemeente Maastricht en de Heuvellandgemeenten een interventie van buitenaf 
is georganiseerd. Mede op basis daarvan konden binnen Trajekt de gelederen weer worden 
gesloten. Op basis van de eind december 2017 gemaakte afspraken tussen de Raad van Toezicht, 
de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad is begin 2018 de start gemaakt met het doorvoeren van 
een aantal overeengekomen veranderingen.

Hieronder wordt in het kort ingegaan op het ontstaan en het verloop van de ontwikkelingen, die 
raken aan de roerige tijd en de bijbehorende besluiten.
In juni 2017 is directeur-bestuurder mevrouw A.M.H. (Anne) Buskes met ziekteverlof gegaan. Op 
basis van het ziektebeeld heeft de (toenmalige) Raad van Toezicht besloten voor de duur van een 
half jaar een interim-bestuurder aan te stellen.

De Raad van Toezicht heeft hiertoe een interim-overeenkomst gesloten met de heer J. (Jos) van 
Balveren. Met de komst van de heer J. van Balveren in juli 2017 ontstond bij veel medewerkers het 
gevoel dat zij weer gehoord werden, er weer toe deden. In kort tijd wist de heer Van Balveren het 
vertrouwen van veel personeelsleden te winnen.

Helaas is er begin november 2017 een bestuurscrisis ontstaan tussen de Raad van Toezicht (RvT) 
en de heer Van Balveren als de interim-bestuurder. Naar aanleiding van het verschil van inzicht over 
de wijze van voorbereiding van de besluitvorming ten aanzien van de mogelijke beëindiging van de 
samenwerking met de PIW-groep (met de werkmaatschappij Partners in Welzijn) heeft de heer Van 
Balveren begin november 2017 zijn contract als interim-bestuurder beëindigd. Kort daarop heeft 
hij aangegeven bereid te zijn tot een terugkeer, mits door de Raad van Toezicht aan een aantal 
voorwaarden zou worden voldaan rondom de samenwerking met de PIW-groep. Voor de Raad van 
Toezicht was er inmiddels sprake van een vertrouwensbreuk.

Door de wijze waarop de kwestie naar buiten is gekomen, is deze bestuurscrisis in een hoog tempo 
overgegaan in een organisatiecrisis. Binnen ‘no time’ is er een vulkaanuitbarsting aan ongenoegen 
ontstaan. Vanuit een flink aantal medewerkers was er de roep om de terugkeer van deze interim-
directeur. Veel medewerkers wilden met de heer Van Balveren de beoogde organisatieverandering 
afmaken (de kanteling van de gehele organisatie op basis van het visiedocument: de 
Veranderredenering).

Om inzicht te verkrijgen in hoe dit verder opgepakt zou kunnen worden, heeft de Raad van Toezicht 
besloten in hoog tempo een onafhankelijke verkenning te laten uitvoeren. Deze verkenning is 
uitgevoerd door de heer J.P.A. (Joost) Spithoven.
Hij diende in beeld te brengen hoe de organisatie ervoor staat en op welke wijze weer kan worden 
voorzien in de invulling van de bestuurlijke positie binnen Trajekt. Op basis van de uitkomsten 
van zijn verkenning heeft de voorzitter van de Raad van Toezicht, de heer G. (Guido) Reehuis op 
8 december 2017 verklaard dat de Raad van Toezicht gestaffeld zou gaan aftreden. Als voorzitter 
zou de heer Reehuis als eerste per 1 januari 2018 aftreden.
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Inmiddels was 30 november 2017 door de portefeuillehouders Welzijn van de gemeente Maastricht 
en de Heuvellandgemeenten het voorstel gedaan om de heren W. (Wil) Rutten en F. (Frans) 
Wilms als adviseurs in het conflict binnen Trajekt in te schakelen in het belang van de continuïteit 
van het welzijnswerk. De gesprekken die hebben plaatsgevonden, hebben geleid tot de volgende 
verklaring van de Raad van Toezicht, de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad van Stichting. 
Gezamenlijk hebben ze besloten hun krachten te verenigen. Samen gaan ze een interim-Raad van 
Toezicht benoemen, die vanaf 11 januari 2018 de rol van de huidige Raad van Toezicht overneemt. 
Hierin wordt de continuïteit geborgd doordat het lid van de Raad van Toezicht met de portefeuille 
Bedrijfsvoering aanblijft, maar nu dus als lid van de interim-Raad van Toezicht.

De interim-Raad van Toezicht benoemt in overleg met de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad in 
het eerste kwartaal van 2018 een nieuwe interim-bestuurder.

In het verlengde van deze afspraak is ter overbrugging van deze periode de heer
J.P.A. Spithoven in december 2018 benoemd als interim-bestuurder.

Aan zijn voorgenomen besluit om de samenwerking met de PIW Groep te beëindigen, heeft de 
Raad van Toezicht op 22 december 2017 in de oude samenstelling goedkeuring verleend. Nadat het 
positief advies van de Ondernemingsraad was ontvangen, is het definitieve bestuursbesluit formeel 
op 30 december 2017 verzonden naar de PIW Groep.

De beoogde samenwerking met de PIW-Groep heeft om verschillende redenen van meet af 
aan onder druk gestaan. Uiteindelijk is de samenwerking afgezwakt tot onderdelen van de 
bedrijfsvoering. Op dat vlak bleken – ondanks de beoogde besparingen als grootste drijfveer - de 
cultuurverschillen tussen de betrokken organisatieonderdelen niet positief uit te werken.

De consequenties van de formele beëindiging zijn in kaart gebracht en konden keurig worden 
afgewerkt. Zowel qua financiën (met een eindafrekening), qua medewerkers en qua continuïteit.

Samenstelling bestuur / directie en Raad van Toezicht: 

Samenstelling bestuur/ directie:
Per 31 december 2017 was de interim- bestuurder de heer J.P.A. Spithoven Per 12 maart 2018 is 
aangesteld als interim- bestuurder de heer G.P.F. van den Boorn.

Samenstelling Raad van Toezicht:
Per 31 december 2017: 
De heer G.S. Reehuis, mevrouw C. Keulen, de heer R.M.M. Leenders en  
de heer M.C.J. Rasenberg 

Per 11 januari 2018:
De heer H.J. Meijers, mevrouw M.G. de Haan - Heijltjes, mevrouw T.P. Dassen en  
de heer M.C.J. Rasenberg
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1. Toekomstparagraaf/bestuurlijke voornemens

In 2018 is het zaak dat door de nieuwe interim-bestuurder met een probleemanalyse en plan van 
aanpak de volgende aandachtspunten binnen de organisatie opgepakt gaan worden:
• Verkennen van de potenties binnen de organisatie en het managementteam om de kanteling 

naar meer zelforganisatie succesvol te kunnen implementeren;
• Vormgeven van de nieuwe relatie met de gemeenten, gebaseerd op partnerschap en co-creatie, 

uitgaande van relatieve gelijkwaardigheid;
• Samenhangend doorontwikkelen en implementeren van de vastgelopen veranderambitie 

gebaseerd op de Veranderredenering;
• Intrinsiek verbinding maken met de professionals van Trajekt om ervoor te zorgen dat de 

werkomgeving weer als relatief veilig wordt ervaren.
Deze aandachtspunten komen overeen met de probleemvelden die de OR heeft aangedragen. 
Terugdringen van het onveiligheidsgevoel, diep in de organisatie neerleggen van de zeggenschap 
en verantwoordelijkheid, de relatie tussen de managers en medewerkers en de kostprijsstructuur 
van Trajekt.

2. Risicoparagraaf (uit de begroting van 2018)

Het ziekteverzuimpercentage is bij Trajekt hoog opgelopen aan het eind van 2017 en steeg in 
het laatste halfjaar van 2017 van 7% naar 13%. Voor een deel heeft het van doen met langdurige 
zieken, maar voor een deel ook door de werkdruk (veroorzaak door de combinatie van fysieke, 
mentale en emotionele taakeisen) en het gevoel dat medewerkers zich in de steek gelaten voelen 
door de organisatie van Trajekt. Met de bedrijfsarts is er veelvuldig overleg over de wijze waarop het 
ziekteverzuim samenhangend en duurzaam kan worden teruggebracht tot een acceptabel niveau. 
De managers worden bij deze aanpak nauw betrokken.

Daarnaast wordt een doortastende aanpak uitgewerkt voor het vitaliseren van de medewerkers in 
de Uitvoeringsteams, de vakinhoudelijke specialisten, het management en de staf. De Raad van 
Toezicht heeft daar in de begroting de benodigde middelen voor vrijgemaakt (€ 150.000,--). Het is 
de bedoeling om medewerkers zelf hun eigen energiebronnen te laten (her)ontdekken. Daarnaast 
hoort de aanpak bij te dragen aan het versterken van de energiebronnen door Trajekt als werkgever. 
Het gaat daarbij om het bieden van de autonomie aan de professionals binnen duidelijke kaders, 
coachen van medewerkers en het wegnemen van de werkdruk.

Bij de operationele activiteiten vormen de inkooprelaties met de diverse gemeenten een 
risico. Momenteel is er een inkooprelatie met de gemeente Maastricht voor het jaar 2018, 
met enkele Heuvellandgemeenten zijn er meerjarige afspraken gemaakt en voor de andere 
Heuvellandgemeenten geldt ook dat er voor het jaar 2018 nog inkoop afgesproken is. In 2018 zullen 
er met de gemeenten meerjarige (inkoop) afspraken gemaakt moeten worden om de bedrijfsvoering 
te garanderen. De opdrachtformulering van de gemeente Maastricht wordt vertaald naar 
werkplannen, de deadline hiervoor is 1 april 2018. Van de Heuvellandgemeenten zijn alle plannen 
opgesteld.

Gezien Trajekt werkt met publieke middelen kent Trajekt een relatief lage risicobereidheid.
 
De financiële positie van Trajekt is evenals voorgaande jaren als voldoende/ goed te betitelen.

Inzake wet- en regelgeving dient Trajekt per 25 mei 2018 de AVG, algemene verordening 
gegevensbescherming, op orde te hebben. Voorbereidingen hiervoor zijn aangezet.
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3. Governance

Trajekt hanteert de governancecode welzijn en maatschappelijke dienstverlening 
(toezichthoudersmodel, juli 2008).

4. Financiële paragraaf/toedeling resultaat

Binnen de bedrijfsvoering van Trajekt horen de exploitatie en exploratie beter op orde te worden 
gebracht. Vanuit de exploitatie horen de middelen te worden gegenereerd om de innovaties 
op het vlak van welzijn te kunnen bekostigen. Het gaat er daarbij om dat met deze innovaties 
(maatschappelijk en digitaal) beter wordt aangesloten op de diversiteit in de moderne samenleving 
en mensen versterkt worden in zelfregie en zelfredzaamheid. Het is duidelijk dat de dialoog over de 
kosten van innovatieve producten en diensten een samenhang hebben met twee andere belangrijke 
onderwerpen: tarieven (prijs/kwaliteit) en maatschappelijk rendement. Voor de innovaties zijn de 
gesprekken over partnership en co-creatie met de gemeentelijke opdrachtgevers cruciaal.

In dit kader kan ook nagedacht worden over het creëren van een bestemmingsreserve vanuit het 
Huisvestingsfonds van Trajekt.

Begroting 2018 Trajekt
Totaal baten 10.302.875
Totaal lasten 10.102.222
Resultaat vóór bestemming 200.653
Onverdeeld resultaat -3.482
De begroting 2018 laat een licht negatief onverdeeld resultaat zien.

Het resultaat in de jaarrekening 2017 sluit op een saldo van 476 duizend euro negatief. In 
dit resultaat zijn enkele incidentele posten opgenomen. Als deze incidentele posten buiten 
beschouwing worden gelaten sluit de jaarrekening op een negatief resultaat van 67 duizend euro. 
In de jaarrekening treft u de overige informatie aan.

Kengetallen ter bepaling van de liquiditeit

De current- ratio was per 31 december 2017 3,06 terwijl die op 31 december 2016
3,71 was.

De debt-ratio geeft weer welk deel van de bezittingen met vreemd vermogen is gefinancierd. Per 31 
december 2017 is dit cijfer 0,28 terwijl dit op 31 december 2016 0,23 was.

De uitkomsten van beide kengetallen zijn als ruim voldoende te classificeren.
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Governanceverslag Raad van Toezicht

Terugblik door de voorzitter van de Raad van Toezicht

In verband met de wisseling van de wacht binnen de Raad van Toezicht aan het begin van het jaar 
2018 is afgezien van een inhoudelijk Governanceverslag.

Voor een uitgebreid overzicht van de genomen besluiten door de vorige Raad van Toezicht 
wordt verwezen naar dat onderdeel. In het verslag van de directeur-bestuurder is reeds specifiek 
ingegaan op de overleggen en besluiten die raakten aan het oplossen van de organisatiecrisis.

Als voorzitter van de (nieuwe) Raad van Toezicht wil ik iedereen bedanken die eind vorig jaar heeft 
bijgedragen aan het oplossen van het organisatieconflict binnen Trajekt. Het bereiken van deze 
oplossing was vooral ook mogelijk doordat de professionele medewerkers en de vrijwilligers van 
Trajekt kwalitatief werk zijn blijven leveren aan de inwoners in de Heuvellandgemeenten.

Daardoor kunnen in het nieuwe jaar 2018 extern voortgaan met werken aan een inclusieve 
samenleving en intern met elkaar de voornemens uit de ‘veranderredenering’ gaan implementeren.

Hub Meijers,
voorzitter Raad van Toezicht Trajekt

Maastricht, maart 2018
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Verslag van de ondernemingsraad 

Inleiding
2017 was een rumoerig jaar. Dat geldt niet alleen voor Trajekt maar ook voor de OR. Begon 2017 

nog vanuit relatieve rust en stabiliteit (er was geen reorganisatie en aan de samenwerking met 
PIW werd verder gewerkt); eind 2017 veranderde dat als gevolg van een bestuurscrisis. Ook de 
samenstelling van het DB respectievelijk de OR wijzigde eind van het jaar. Zowel de voorzitter, 
Peter Paul Muijres, als de vicevoorzitter, Bob van Bergen, stopten met hun OR-werk. Frans Keulen 
was bereid toe te treden tot de OR en op 4 december 2017 koos de OR een nieuw DB uit hun 
midden.

Begin november 2017 werd de OR geconfronteerd met het plotselinge vertrek van de interim-
bestuurder Jos van Balveren als gevolg van het verschil van inzicht dat hij met de Raad van 
Toezicht had over de beëindiging van de samenwerking met PIW. Naar aanleiding daarvan werd 
het vertrouwen in de Raad van Toezicht opgezegd en samen met BLG, Cliëntenraad (CR) en twee 
adviseurs benoemd door de gemeente Maastricht gezocht naar een interim-Raad van Toezicht.

In 2017 stonden o.a. de volgende onderwerpen op de agenda van de OR: samenwerking met 
PIW, de voortgang van de uitvoeringsteams, (de hoogte van) het ziekteverzuim, de gesprekscyclus 
en de begroting 2018. De OR was ook betrokken in de selectie en de benoeming van de interim-
bestuurder, Jos van Balveren die werd aangetrokken naar aanleiding van de ziekte van de 
bestuurder, Anne Buskes.

Samenstelling
De OR bestond in 2017 uit de volgende personen:
De heer P.P. (Peter Paul) Muijres, voorzitter (tot 24 november 2017) 
De heer F. (Frans) Keulen, voorzitter (vanaf 4 december 2017)
De heer B. (Bob) van Bergen, vicevoorzitter/secretaris (tot 24 november 2017)
Mevrouw P. (Pep) Peperkamp, vicevoorzitter/secretaris (vanaf 4 december 2017) 
De heer P. (Peer) Haemers, lid
Mevrouw H. (Hester) Hoeksma, lid 
Mevrouw S. (Sonja) Nix, lid 
Mevrouw I. (Ingrid) van Ommen, lid

De OR wordt ondersteund door de ambtelijk secretaris, Nicole Kleinbergen. De ambtelijk secretaris 
maakt geen deel uit van de OR.

Commissies
De OR kent drie commissies, die desgewenst worden aangevuld met externe adviseurs en intern 
met collega’ s met vakkennis. Deze 3 commissies bestaan uit:

HR/Arbo-commissie: Sonja Nix, Hester Hoeksma

PR-commissie: Pep Peperkamp, Ingrid van Ommen en Peer Haemers

Financiële commissie: Bob van Bergen en Peter Paul Muijres (Peter Paul Muijres is tot 24 
november 2017 lid geweest).
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Structuur en werkwijze OR
Het dagelijks bestuur van de OR wordt gevormd door de voorzitter, de vicevoorzitter/secretaris, 
daarbij ondersteund en geadviseerd door de ambtelijk secretaris. Behoudens de vakantieperiodes 
had het DB wekelijks overleg. De overleggen van de commissies van de OR vonden afhankelijk van 
de te bespreken onderwerpen plaats.

In 2017 zijn er 25 OR-vergaderingen geweest, 5 vergaderingen van de agendacommissie en 5 
overlegvergaderingen met de (interim) bestuurder. Er heeft één bijeenkomst met de OR van PIW 
plaatsgevonden en vier bijeenkomsten met de Raad van Toezicht. Twee daarvan waren de reguliere 
overleggen en twee keer is er overleg geweest over het bestuursconflict.

In verband met de samenwerking met PIW vond er in 2017 drie keer het informele 
samenwerkingsoverleg met de OR van PIW plaats. Overleg met de bedrijfsarts, Hans van Geel, en 
de vertrouwenspersoon, was er respectievelijk twee en één keer.

Het DB had in januari 2017 overleg met de DB’s van de OR-en van MEE en PIW. Tijdens dit 
overleg werd o.a. gesproken over de begroting, overhead, samenwerking Trajekt en PIW en de best 
practices. Op initiatief van de OR van MEE Zuid Limburg vond er in mei 2017 een breder overleg 
(op Zuid-Limburgs niveau plaats.

Externe ondersteuning
Mevrouw Annette Tas van Mede was ook in 2017 de extern adviseur van de OR. Ze heeft de 
trainingsmiddag van de OR samen met de OR PIW op 18 april 2017 verzorgd. Verder heeft mevr. 
Tas de OR geadviseerd over de kwestie rondom het bestuursconflict tussen de
interim-bestuurder en de Raad van Toezicht. Deze rol werd later door haar collega, de heer Kees 
Roest van Mede overgenomen. Daarnaast heeft de OR inzake het bestuursconflict juridisch advies 
ingewonnen bij de heer Steven Jellinghaus van De Voort advocaten.

Thema’s in 2017
Voortgang uitvoeringsteams

Op d.d. 19 januari 2017 vond er een bijeenkomst voor de uitvoeringsteams plaats. De OR miste 
de aansluiting met syntretronsessie en het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO). Ook was 
de OR ervan uitgegaan dat er meer gesproken zou zijn over de teamrollen en dat men vervolgens 
daarmee aan de slag zou gaan. Er werd echter gekozen voor de inhoud en de technische invulling. 
Samen met de teamcoaches van het bureau Pentascope gingen de uitvoeringsteams hiermee aan 
het werk. Het MTO en de uitslag van de synthetronsessie zouden hierbij als kapstok moeten dienen.

De interim-bestuurder, Jos van Balveren, vond deze aanpak niet ver genoeg gaan en was 
van mening dat er binnen Trajekt wel stappen waren gezet om het veranderplan van 2015 te 
implementeren, maar dat er nog veel moest gebeuren. De stappen die hij wilde zetten had hij 
uitgewerkt in een concept implementatieplan dat ook met de OR is besproken. De OR ging 
akkoord met het voorstel. In verband met het vertrek van Jos van Balveren zijn er geen acties meer 
ondernomen.
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Overleg met de bedrijfsarts en vertrouwenspersoon

Het halfjaarlijks overleg met de bedrijfsarts, Hans van Geel stond ook in 2017 in het teken van 
het hoge ziekteverzuim. Dat baarde zowel de OR als de bedrijfsarts zorgen. Mogelijke invloeden 
/ oorzaken: ‘de emmer die overloopt’ en ‘wat is nog de goede uitvoering van het vak’. Dat laatste 
gaf en geeft nog steeds veel onzekerheid en weinig houvast voor medewerkers. Ook constateerde 
de OR dat de werkdruk niet minder werd. Er lag een voorstel voor een kick-off bijeenkomst ‘case-
management en preventie’. Maar die ging niet door vanwege de beëindiging van de samenwerking 
met PIW.

In het verlengde hiervan vond ook het jaarlijks overleg met de vertrouwenspersoon plaats. De OR 
schrok van het aantal medewerkers die hun weg vonden naar de vertrouwenspersoon.

Gesprekscyclus
Voor de zomervakantie lag er een conceptvoorstel voor de nieuwe gesprekscyclus. De OR was 
geen voorstander voor het invoeren van een nieuwe cyclus omdat:
• Er geen / te weinig draagvlak was voor het nieuwe voorstel;
• De huidige cyclus nog niet afgerond was en er veel tijd was gestoken bij de totstandkoming 

daarvan;
• Het voorstel te top-down en teveel vanuit de positie van de manager was geschreven;
• Er een aantal goede randvoorwaarden voor een nieuwe regeling moeten zijn, zoals veiligheid 

binnen de organisatie en dat het voorstel moe(s)t passen binnen de context
• van beoogde verzelfstandiging van uitvoeringsteams en de ontwikkeling van persoonlijk 

leiderschap.

Preventiemedewerker
Naar aanleiding van de gewijzigde Arbowet per 1 juli 2017 moest er een preventiemedewerker 
worden benoemd. Omdat de coördinator facilitair al preventiemedewerker was binnen Trajekt, 
stemde de OR in met haar benoeming.

Begroting 2018
Ook voor de begroting van 2018 heeft de OR een adviesaanvraag ontvangen. De OR heeft de 
begroting 2018 besproken met de afdelingshoofd financiën en met de interim-bestuurder, Joost 
Spithoven. De OR heeft inmiddels positief geadviseerd.

Afwezigheid bestuurder / werving interim-bestuurder
De OR ontving in juni 2017 het bericht dat de bestuurder zich ziek had gemeld en dat de 
verwachting was dat zij voor langere tijd afwezig zou zijn. De OR sprak vervolgens samen met de 
waarnemend bestuurder, Marius Vermaas, over het invullen van de functie van interim-bestuurder 
en het gewenste profiel. Uit twaalf kandidaten koos de Raad van Toezicht twee kandidaten waarvan 
ze er een geschikte achtte. Deze kandidaat, Jos van Balveren, had zowel met de OR als met het 
MT een gesprek. De OR adviseerde positief over de benoeming van Jos van Balveren als interim-
bestuurder van Trajekt.
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Samenwerking met PIW

Eind 2016 gaf de OR groen licht voor de samenwerking met PIW voor de ondersteunende diensten 
en daarmee werd de oprichting van het bedrijfsbureau een feit. Voor de OR was het wel belangrijk 
dat er een verbinding bleef tussen het primair en secundair proces nu het secundaire proces meer 
op afstand zou komen te zitten. Lang is een gemeenschapshuis in Beek de beoogde locatie van 
het bedrijfsbureau geweest; medewerkers van Trajekt zouden voor de zomer 2017 daar hun intrek 
nemen.

Vanuit de medezeggenschap, de OR-en Trajekt en PIW, werd nagedacht over hoe de 
medezeggenschap voor het bedrijfsbureau het beste geregeld kon worden. Onder begeleiding van 
de extern adviseur, mevr. Tas van Mede vond er op 18 april 2017 een trainingsmiddag plaats. Dat 
resulteerde in een voorstel dat door beide OR-en afzonderlijk werd voorgelegd aan de (interim) 
bestuurders van Trajekt en PIW. De interim-bestuurder Jos van Balveren ging akkoord met het 
voorstel. Tot effectuering van het voorstel is het echter niet gekomen. Volgens Jos van Balveren was 
de samenwerking met PIW ‘vlees noch vis’; hij vond dat er naar een andere samenwerkingsvorm 
gekeken moest worden. Hij gaf zelf de voorkeur aan een personele unie. De wethouder van 
Maastricht was echter nooit voorstander van de samenwerking met PIW. Die zag meer in een 
‘verticale’ samenwerking met zorg- en welzijnsinstanties binnen de regio Maastricht. Reden om eind 
2017 de samenwerking met PIW te beëindigen.

Bestuurscrisis

Het voornemen om de samenwerking met PIW te beëindigen was aanleiding voor een conflict 
tussen de interim-bestuurder, Jos van Balveren, en de Raad van Toezicht. Reden voor de interim-
bestuurder om zijn portefeuille terug te geven. De OR betreurde het vertrek van Jos van Balveren 
vooral omdat hij in korte tijd veel zaken uit het veranderplan concreet kon maken en een goede 
aanzet gaf voor verbetering van de communicatie en samenwerking zowel in als buiten de 
organisatie.

Tijdens een door de Raad van Toezicht georganiseerde bijeenkomst gaf een groot deel van het 
personeel duidelijk te kennen dat zij wilden dat Jos van Balveren zijn opdracht en daarmee het 
ingezette beleid zou afmaken. Er was veel vertrouwen in Jos van Balveren als bestuurder en 
medewerkers voelden zich sinds lange tijd weer gesteund en erkend. In een brief van 10 november 
2017 gaf de OR de Raad van Toezicht dan ook het dringende advies om de vertrouwensbreuk die 
tussen de Raad van Toezicht en Jos van Balveren was ontstaan, te herstellen. Enerzijds om de rust 
en eenheid binnen en buiten de organisatie te herstellen; anderzijds omdat de OR zag dat er geen 
draagvlak was voor een andere interim- bestuurder.

De Raad van Toezicht besloot echter anders ondanks het advies van de ondernemingsraad. De OR 
zag zich daarom genoodzaakt om het vertrouwen in de Raad van Toezicht op te zeggen. Samen 
met de bedrijfsledengroep, en de cliëntenraad (CR), extern ondersteund door de heer Roest van 
Mede, advocaat S. Jellinghaus en de regiobestuurders van FNV en CNV, vond de OR dat de Raad 
van Toezicht consequenties moest trekken uit het opzeggen van het vertrouwen en plaats moest 
maken voor een nieuwe Raad van Toezicht.
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Vanuit de gemeente Maastricht werden uiteindelijk twee adviseurs benoemd die met alle betrokken 
partijen om tafel gingen. De verschillende gesprekken die afgevaardigden van de OR, CR en Raad 
van Toezicht samen met Wil Rutten en Frans Wilms hadden, leidde uiteindelijk tot het vertrek van 
drie van de vier leden van de Raad van Toezicht. Begin 2018 werd er een nieuw interim Raad van 
Toezicht benoemd.

Het opstappen van de Raad van Toezicht maakte de weg vrij voor het beëindigen van de 
samenwerking met PIW. De OR gaf een positief advies omdat de financiële consequenties te 
overzien waren. Het ontslag van de communicatiemedewerker als gevolg van de samenwerking is 
op verzoek van de OR weer teruggedraaid.
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Verslag van de cliëntenraad 

Inleiding
De Cliëntenraad is gebaseerd op de Governance Code voor Welzijn. Het doel van deze 

gedragscode is om de positie van cliënten te versterken. De Cliëntenraad wordt vooraf 
geraadpleegd door de directie; deze legt voorgenomen besluiten ter advisering voor.

Trajekt is een brede welzijnsorganisatie met vele cliëntgroepen. De Cliëntenraad streeft ernaar 
zoveel mogelijk een afspiegeling te vormen van deze verschillende cliëntgroepen. De Cliëntenraad 
is er niet om klachten te behandelen. Daarvoor kan men zich in eerste instantie tot de eigen 
organisatie wenden. Wanneer de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, kan men zich 
wenden tot de Provinciale Klachtencommissie.

Werkwijze en organisatie

De Cliëntenraad komt volgens een jaarlijks vast te stellen vergaderrooster bijeen. Indien nodig 
worden extra bijeenkomsten belegd.
In de jaarplanning is overleg met de directeur en met de Raad van Toezicht.
Het dagelijks bestuur van de Cliëntenraad bereidt de vergaderingen voor en ziet erop toe dat 
genomen besluiten worden uitgevoerd en geëvalueerd.
In 2017 heeft de Cliëntenraad acht keer overleg gehad.
De Cliëntenraad wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris. 

Samenstelling van de Cliëntenraad in 2017

De heer L. (Lambert) Geurten Voorzitter 
Mevrouw E. (Els) van Oostrom Vice-voorzitter 
De heer J. (John) Martin Lid
De heer P. (Patrick) Fraiquin  Lid
De heer F. (Falco) Doijen Ambtelijk secretaris

Overleg met de Raad van Toezicht

Tijdens het jaarlijkse overleg met de Raad van Toezicht komt de transitie van de verzorgingsstaat 
naar de participatiesamenleving aan bod. De Cliëntenraad adviseert om aandacht te blijven houden 
voor mensen die niet over een computer, laptop of iPad beschikken, en mensen die minder digitaal 
vaardig zijn. De overheid is dankzij het landelijke programma ‘Antwoord 2015’ sinds 2015 digitaal. 
Bij de overheid dient de burger steeds meer via de digitale weg een product (paspoort, rijbewijs etc.) 
aan te vragen.
De Cliëntenraad vraagt ook aandacht voor (stille) armoede en schuldsanering, en legt daarbij de 
klemtoon op preventie. Bij het wijkservicepunt komen op dit vlak belangrijke signalen binnen, maar 
desondanks blijft veel binnenshuis.
Eenzaamheid speelt daarbij ook een rol. De Cliëntenraad ziet een meerwaarde in een sterke buurt 
met gemeenschapszin.
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Overleg met de directeur

De Cliëntenraad heeft in 2017 geregeld overleg gevoerd met de directeur Anne Buskes, en vanaf 
medio juli vanwege haar afwezigheid wegens ziekte met de ad interim bestuurder, de heer Jos van 
Balveren.
De Cliëntenraad heeft het overleg en contact als constructief en als meerwaarde ervaren. De 
heer van Balveren heeft onder andere de agenda van de Ondernemingsraad met de Cliëntenraaf 
gedeeld, zodat de medezeggenschap als geheel in positie wordt gebracht.
 

Overleg met medewerkers

De Cliëntenraad beschouwt de medewerker als schakel tussen de cliënt en Trajekt. De Cliëntenraad 
heeft zich over lopende projecten van Trajekt door diverse medewerkers laten informeren: het 
project ‘No Credit? Game Over!’ en zelfsturing in de wijk. De medewerker is het oog en het oor in 
de wijk, de buurt en luistert naar de wensen van de cliënt. Door informatie over lopende projecten, 
wordt de belangenbehartiging door de Cliëntenraad versterkt.

Overleg met vrijwilligers

Leden van de Cliëntenraad onderhouden regelmatig contact met jongeren, ouderen en vrijwilligers, 
en signaleren aandachtspunten die tijdens een overleg van de Cliëntenraad worden besproken.
Een lid heeft onderzoek verricht in Buurtbrök, en de aandachtspunten uit zijn rapport ‘Buurtbrögken 
in Maastricht, onderzoek naar het wel en wee van Buurtbruggen’ werken positief door bij de 
opdrachtgevers (gemeenten).
De Cliëntenraad bouwt op het rapport verder.

Belevingsonderzoek

Trajekt nodigt de Cliëntenraad uit om te participeren in een belevingsonderzoek van de klant (cliënt, 
ouders, vrijwilligers etc.). Dit onderzoek wordt in 2018 definitief vormgegeven. Trajekt betrekt de 
Cliëntenraad in een vroeg stadium, en hierdoor kan de Cliëntenraad de belangen van de cliënt 
(waar)borgen. De Cliëntenraad neemt deel in de klankbordgroep.

Oplossing bestuurscrisis

De medezeggenschap (Ondernemingsraad en Cliëntenraad) en de BLG hebben hun krachten 
gebundeld in de bestuurscrisis van Trajekt. Door de nauwe samenwerking is er een einde gekomen 
aan de bestuurscrisis.



Geconsolideerde jaarrekening

 Trajekt
 2017





Geconsolideerde balans na bestemming van het resultaat

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 760.461 958.538

Vlottende activa

Vorderingen

Debiteuren 335.770 152.419

Overlopende activa 32.271 16.356

368.041 168.775

Liquide middelen 3.747.444 4.005.837

Totaal activa 4.875.946 5.133.150

31-12-2017 31-12-2016
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Geconsolideerde balans na bestemming van het resultaat

PASSIVA

Groepsvermogen

Algemene reserve

Stichtingskapitaal 454 454

Algemene reserve 2.753.964 2.849.587

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve nieuwbouw 

pand Mariaberg

0 264.880

2.754.418 3.114.921

Bestemmingsfondsen

Bestemmingsfonds risico-opslag 723.455 641.066

Bestemmingsfonds ondrsteuning 

uitvoeringsteams en MT 15.226 213.825

738.681 854.891

Voorzieningen

Vz groot onderhoud pand Mariaberg 36.499 38.629

36.499 38.629

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Crediteuren 194.266 230.546

Belastingen en premies 418.746 496.748

Overlopende passiva 733.334 397.416

1.346.347 1.124.710

Totaal passiva 4.875.946 5.133.150

31-12-2017 31-12-2016
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Geconsolideerde staat van baten en lasten

in % van

rekening de begroting rekening

2017 begroting 2017 2016

€ € €

Baten

Subsidie 9.892.944 104,0% 9.513.362 9.840.885

Activiteitenopbrengsten 187.985 97,7% 192.351 174.428

Overige opbrengsten 45.645 112,7% 40.500 42.450

Financiële baten 4.307 35,9% 12.000 12.613

10.130.881 103,8% 9.758.213 10.070.375

Lasten

Salarissen en sociale lasten 7.698.838 108,7% 7.081.684 7.366.084

Salarissen en s.l. t.l.v. vermogen 0 0 28.338

Huisvestingskosten 605.846 103,4% 586.006 670.356

Afschrijvingen 297.464 100,9% 294.700 322.831

Organisatiekosten 1.154.143 106,3% 1.085.240 1.056.929

Meerkosten samenwerking PIW Groep 76.273 59.400

Kosten ondersteuning uitvoerings-

teams, MT en ontwikkeling nieuwe

website 198.599 86.691

Activiteitskosten 576.539 121,0% 476.336 546.199

Financiële lasten 2.025 126,5% 1.600 1.779

Dotatie voorziening groot onderhoud -2.130 -17,2% 12.355 12.033

10.607.595 110,5% 9.597.319 10.091.239

Resultaat vóór bestemming -476.713 160.893 -20.864
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht

2017 2016

Bruto kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat vóór bestemming -476.713 -20.864

Aanpassen voor:

Afschrijving materiële vaste activa 297.464 322.831

Mutatie voorzieningen -2.129 9.347

-181.378 311.314

Netto kasstroom uit operationele activiteiten

Mutatie voorraden 1.296

Mutatie vorderingen -199.266 61.900

Mutatie kortlopende schulden 221.636 -404.161

22.370 -340.966

Kasstroom uit operationele activiteiten -159.008 -29.652

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa -99.386 -303.076

Desinvesteringen in materiële vaste activa 0 0

Leningen u/g financiële vaste activa 0 0

-99.386 -303.076

Mutatie liquide middelen -258.393 -332.725

Liquide middelen einde boekjaar 3.747.444 4.005.837

Liquide middelen begin boekjaar 4.005.837 4.338.562

Mutatie liquide middelen -258.393 -332.725

In het resultaat vóór bestemming is voor € 4.307 (2016: € 12.613) aan ontvangen

interest en voor € 2.025 (2016: € 1.779) aan betaalde interest opgenomen.
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Geconsolideerde algemene toelichting

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en voor bepaling van het resultaat

Algemeen

Deze jaarrekening heeft betrekking op de periode 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017.

Alle bedragen zijn weergegeven in euro's, tenzij anders vermeld.

Het nummer bij de Kamer van Koophandel is voor:

Stichting Trajekt 41077586

Stichting Huisvestingsfonds voor Sociaal Kultureel Werk Maastricht 41076508

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Trajekt, statutair gevestigd te Maastricht, zijn erop gericht om de

maatschappelijke ontwikkeling in het algemeen, het welzijn van de bevolking, de leefbaarheid van de

lokale samenleving en die van wijken en buurten in het bijzonder te bevorderen.

Daarnaast spant de stichting zich in het bijzonder in voor groepen en personen die verkeren in een

kwetsbare en bijzondere aandachtspositie.

Groepsverhoudingen

Stichting Trajekt te Maastricht staat aan het hoofd van een groep rechtspersonen.

Een overzicht van de gegevens vereist op grond van de artikelen 2:379 en 2:414 BW is onderstaand

opgenomen:

Geconsolideerde maatschappijen:

Naam Statutaire zetel Aandeel in het

geplaatste kapitaal

Maastricht Niet van toepassing

Grondslagen voor de consolidatie

In de geconsolideerde jaarrekening van Stichting Trajekt zijn de financiële gegevens verwerkt van de

tot de groep behorende rechtspersonen waarop een overheersende zeggenschap kan worden 

uitgeoefend of waarover de centrale leiding wordt gevoerd. De geconsolideerde jaarrekening is  

opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling van  

Stichting Trajekt.

De financiële gegevens van Stichting Huisvestingsfonds voor Sociaal Kultureel Werk Maastricht zijn

volledig in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen onder eliminatie van de onderlinge

verhoudingen en transacties. 

Het betreft hier de navolgende transacties:

1) huur Buurtcentrum Mariaberg € 27.826             

2) bijdrage werkapparaat € 24.988             

Regelgeving

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van richtlijn voor de jaarverslaglegging 640,

organisaties zonder winststreven.

De jaarrekening wordt opgesteld op basis van historische kosten. Tenzij anders vermeld, worden

activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.

Stichting Huisvestingsfonds voor Sociaal 

Kultureel Werk Maastricht
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Geconsolideerde algemene toelichting (vervolg)

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd met de

cumulatieve afschrijving en, indien van toepassing, met bijzondere waardeverminderingen. 

De afschrijving is gebaseerd op de geschatte economische levensduur en wordt berekend op basis 

van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde.

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte 

voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van 

individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen bestaan uit kas- en banktegoeden. 

Groepsvermogen

Het groepsvermogen wordt onderscheiden in stichtingskapitaal, algemene reserve, bestemmings-

reserves en/of bestemmingsfondsen. De algemene reserve dient als buffer voor het opvangen 

van onverwachte tekorten en voor de financiering van de activiteiten.

Het verschil tussen het groepsvermogen in de geconsolideerde jaarrekening ten opzichte van

het enkelvoudig vermogen van Stichting Trajekt betreft enkel het vermogen van Stichting 

Huisvestingsfonds voor Sociaal Kultureel Werk Maastricht.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare en feitelijke verplichtingen en verliezen 

die op balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen 

noodzakelijk is en waarvan de hoogte redelijkerwijs kan worden ingeschat.

De voorziening groot onderhoud is gevormd ter egalisatie van de toekomstige onderhoudslasten.

De dotatie aan de voorziening vindt plaats ten laste van de staat van baten en lasten. Onttrekkingen

worden rechtstreeks in mindering op de voorziening gebracht. De voorziening is opgenomen tegen 

nominale waarde.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.
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Geconsolideerde algemene toelichting (vervolg)

Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

De subsidie wordt verleend ingevolge de Algemene Subsidieverordening van diverse gemeenten.

Voor de subsidiëring van de additionele middelen en projecten gelden afzonderlijke beschikkingen.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald door het verschil tussen netto-omzet en alle hiermee verbonden

kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De baten en lasten worden bepaald

met inachtneming van hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten worden verantwoord

in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun

oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Het verschil tussen het geconsolideerd en enkelvoudig resultaat betreft het resultaat van Stichting

Huisvestingsfonds voor Sociaal Kultureel Werk Maastricht na eliminatie van transacties met Stichting 

Trajekt.

Netto-omzet

Netto-omzet is de opbrengst van de in het verslagjaar ontvangen subsidies en aan derden

geleverde goederen en diensten.

Waarderingsgrondslagen WNT

Voor de uitvoering van de Wet normering Topinkomens (WNT) heeft de instelling zich gehouden 

aan de wet- en regelgeving inzake de WNT.
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Geconsolideerde toelichting balans per 31 december 2017

Materiële vaste activa

Boekwaarde investeringen Desïnves- Afschrijvingen Boekwaarde

1 januari teringen 31 december

Gebouwen 156.750 0 0 11.794 144.957

Verbouwing 449.493 0 0 77.529 371.964

Inventaris 129.193 44.468 0 61.558 112.103

Automatisering 151.599 11.990 0 83.650 79.939

Wagenpark 32.181 0 0 12.153 20.028

Overig 39.322 42.927 0 50.780 31.469

958.538 99.386 0 297.464 760.461

Aanschaf- Afschrijvingen

waarde cumulatief

Gebouwen 285.610 140.654

Verbouwing 761.919 389.956

Inventaris 307.762 195.658

Automatisering 251.320 171.381

Wagenpark 60.767 40.739

Overig 168.056 136.588

1.835.436 1.074.976

De afschrijvingen worden vanaf de eerste dag van het jaar van aanschaf van het actief berekend

en zijn gebaseerd op de volgende percentages:

- Gebouwen: 2,5% van de kosten

- Verbouwing: 10% of 15% van de kosten

- Inventaris: 20% van de aanschafwaarde

- Automatisering: 33% van de aanschafwaarde

- Wagenpark: 20% van de aanschafwaarde

- Overig: tussen 10% en 33%

2017 2016

Vlottende activa

Vorderingen

Debiteuren

Subsidiedebiteuren:

Gemeente Maastricht 149.557 71.693

Heuvelland gemeenten 57.461 28.473

Diversen 85.214 13.053

Totaal subsidiedebiteuren 292.231 113.219

Transport 292.231 113.219
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Geconsolideerde toelichting balans per 31 december 2017 (vervolg)

2017 2016

Transport 292.231 113.219

Debiteuren algemeen 43.539 39.200

Totaal debiteuren 335.770 152.419

Overlopende activa

P.I.W. Groep 16.356

Coörperatie Droomfabriek u.a. 16.782

Overige 15.489

32.271 16.356

Liquide middelen

Kassen 16.049 18.094

Banken 3.731.395 3.987.743

3.747.444 4.005.837

De liquide middelen bij de banken zijn direct opeisbaar.
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Geconsolideerde toelichting balans per 31 december 2017 (vervolg)

2017 2016

Groepsvermogen

Stichtingskapitaal 454 454

Algemene reserve

Saldo per 1 januari 2.849.587 3.001.259

Onttrekking 0 0

Toevoeging vanuit bestemmingsreserve nieuwbouw 264.880 0

Resultaat boekjaar -360.503 -151.672

Saldo per 31 december 2.753.964 2.849.587

Bestemmingsfondsen

Bestemmingsfonds risico-opslag

Saldo per 1 januari 641.066 741.931

Toevoeging uit resultaatbestemming 203.841 194.677

Onttrekking uit resultaatbestemming -121.452 -295.542

Saldo per 31 december 723.455 641.066

Het bestemmingsfonds risico-opslag is de egalisatiereserve die gevormd wordt op basis van

de subsidieverordening professionele instellingen op het gebied van welzijn en zorg van de 

gemeente Maastricht. Deze reserve is bestemd als buffer voor het opvangen van onverwachte

tekorten en voor de financiering van activiteiten. Onttrekkingen aan dit bestemmingsfonds

dient in overleg met de Gemeente Maastricht tot stand te komen.

Bestemmingsfonds ondersteuning uitvoeringsteams, MT en ontwikkeling nieuwe website

Saldo per 1 januari 213.825 0

Onttrekking uit resultaatbestemming -198.599 213.825

Saldo per 31 december 15.226 213.825

Het bestemmingsfonds ondersteuning uitvoeringsteams en MT is bestemd voor de financiering

van de in 2017 geplande externe ondersteuning van de in 2016 ingestelde uitvoeringsteams

en voor het Managementsteam. Tevens is er een bedrag bestemd voor de ontwikkeling van

een nieuwe website.

Bestemmingsreserve nieuwbouw Mariaberg

Saldo per 1 januari 264.880 247.032

Toevoeging 0 17.848

Vrijval naar algemene reserve -264.880 0

Saldo per 31 december 0 264.880

Voor de toekomst zijn geen nieuwbouwplannen voorzien. De bestemmingsreserve nieuwbouw

Mariaberg is toegevoegd aan de algemene reserve.

Aansluiting groepsvermogen met het enkelvoudig vermogen:

Het groepsvermogen wijkt af van het eigen vermogen in de enkelvoudige jaarrekening. 

Onderstaand is een aansluiting opgenomen tussen het eigen vermogen en het resultaat volgens

de geconsolideerde jaarrekening en de enkelvoudige jaarrekening.
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Geconsolideerde toelichting balans per 31 december 2017 (vervolg)

Opbouw groepsvermogen:

Enkelvoudig eigen vermogen Stichting Trajekt 1.396.837 1.855.814

Eigen vermogen geconsolideerde stichtingen

- Stichting Huisvestingsfonds voor Sociaal Kultureel Werk 2.096.263 2.113.998

Maastricht

Totaal groepsvermogen 3.493.100 3.969.810

2017 2016

Opbouw resultaat vóór bestemming:

Enkelvoudig resultaat Stichting Trajekt -458.977 4.177

Resultaat geconsolideerde stichtingen

- Stichting Huisvestingsfonds voor Sociaal Kultureel Werk -17.736 -25.041

Maastricht

Totaal resultaat vóór bestemming -476.713 -20.864

Voorzieningen

Voorziening groot onderhoud pand Mariaberg

Saldo per 1 januari 38.629 29.282

Dotatie 8.129 12.033

Vrijval -10.259

Onttrekkingen 0 -2.686

Saldo per 31 december 36.499 38.629

Schulden op korte termijn

Crediteuren

Subsidiecrediteuren:

Gemeente Maastricht 41.846 67.466

Heuvelland gemeenten 2.356 7.829

Diversen 13.465 19.108

Totaal subsidiecrediteuren 57.666 94.403

Crediteuren 136.600 136.143

Totaal crediteuren 194.266 230.546

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonbelasting 416.230 472.503

Pensioenfonds 2.516 21.081

BTW 0 3.164

Saldo per 31 december 418.746 496.748

Overlopende passiva

Verplichting vrijwillige uittreding 75.000 0

Reservering verlofuren 196.182 168.872

Reservering loopbaanbudget 157.371 103.754

PIW Groep 51.400

Overige overlopende passiva 253.381 124.790

Saldo per 31 december 733.334 397.416
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Eigen vermogen stichting Huisvestingsfonds voor Sociaal Kultureel Werk Maastricht
Het komend jaar gaan we in partnerschap met de gemeente Maastricht kijken naar een goede
besteding van de middelen voor duurzame inzetbaarheid en structurele verlaging van kosten.
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Geconsolideerd niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

Dit zijn verplichtingen als huur- en leasecontracten die een langere looptijd dan één jaar hebben.

Soort Einddatum Kosten Kosten
per jaar rest periode

2.791148.433202 rebmetpes 3raaj7,5nepluG lecricdniK 00
Berkelplein, Valkenburg 4,5 jaar 14 mei 2022 14.962 66.581
Op de Cour, Eijsden 3,0 jaar 31 december 2020 8.456 25.367
MFA de Hoven, Margraten 6,0 jaar 1 januari 2024 11.854 71.125

Operationele contracten
Inhoudelijk registratiesysteem 1,0 jaar 1 januari 2019 55.930 55.930
Regas

Totaal 126.043 416.202

Restlooptijd

Huurverplichtingen
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Geconsolideerde toelichting staat van baten en lasten

BATEN realisatie begroting rekening
2017 2017 2016

Subsidies         9.892.944 9.513.362 9.840.885
REGULIER
Maastricht incl. bijkomende afspraken 7.621.699 7.621.699 7.506.246
Heuvelland incl. bijkomende afspraken 1.299.765 1.299.757 1.424.943
PROJECTEN
Maastricht incl. bijkomende afspraken 438.490 186.138 435.971
Heuvelland incl. bijkomende afspraken 291.485 259.586 243.811
DERDEN
Derden incl. bijkomende afspraken 164.105 120.580 151.069
GEOORMERKTE ACTIVITEITEN
Diversen 77.401 25.602 78.847

Bijdrage activiteiten               187.985 192.351 174.428

Overige ontvangsten   45.645 40.500 42.450

Bijdragen derden 34.191 28.000 34.375
Algemene ontvangsten  6.633 5.000 49
Exploitaties 4.820 7.500 8.026

Financiële baten 4.307 12.000 12.613

Totaal baten 10.130.881 9.758.212 10.070.375

LASTEN realisatie begroting rekening
2017 2017 2016

Personeelskosten totaal 7.698.838 7.081.684 7.366.084

Directe leiding en assistent to 428.999 465.343 461.304
Managementondersteuning (incl. balie en 
administratie gebieden) 428.070 248.272 286.534
Directe personeelskosten 5.038.632 4.840.061 5.013.818
Overige personeelskosten gebieden 101.303 132.047 119.374
Personeel directie & bureaus 1.701.834 1.395.961 1.485.055

Personeelskosten t.l.v. vermogen 28.338

Huisvesting 605.846 585.882 670.356
Huren 345.201 335.774 347.673
Datacommunicatie 62.632 59.038 57.287
Schoonmaakkosten derden 68.426 60.014 63.680
Energie 32.590 53.355 44.689
Onderhoud gebouwen en inventaris 50.989 17.450 75.578

944.18152.06800.64gnitsevsiuH netsop egirevo laatoT
Transport lasten 8.304.683 7.667.566 8.064.778
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Geconsolideerde toelichting staat van baten en lasten

LASTEN realisatie begroting rekening
2017 2017 2016

Transport lasten 8.304.683 7.667.566 8.064.778

Afschrijving 297.464 294.700 322.831
Inventaris 61.558 55.973 45.070
Verbouwingen 89.322 89.352 89.323
Informatie- en communicatietechnologie 83.650 96.375 101.921
Diversen 62.934 53.000 86.517

Organisatie  1.154.143 1.085.362 1.056.929
Algemene organisatiekosten 764.680 695.582 610.672
Kosten externe ICT partner 175.331 210.000 199.691
Strategische communicatie 55.000 55.000
Interbellum 83.212
Computerkosten algemeen 179.235 135.000 144.486
Investeringen in innovaties 12.733 50.000
Saldo diverse posten 259.169 245.582 266.495

Indirecte organisatiekosten 110.266 117.480 113.575
Kopieerkosten 69.640 69.512 61.591
Diversen 40.626 47.968 51.984

Algemene overige personeelskosten 277.260 272.275 330.771
Bevordering deskundigheid 108.455 96.812 126.248
Kosten woon-werkverkeer 46.045 47.500 44.725
Saldo diverse posten 122.761 127.963 159.798

Meerkosten samenwerking PIW 
Groep 76.273 59.400

Ondersteuning uitvoeringsteams, MT 
en ontwikkeling nieuwe website

196.68995.891

Activiteitskosten 576.539 476.336 546.199

Dotatie voorzieningen -2.130 12.355 12.033

Financiële lasten 2.025 1.600 1.779

Totaal lasten 10.607.594 9.597.319 10.091.239
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Geconsolideerde toelichting 
 

Samenvatting baten 
 

Baten Toe- of afname t.o.v. 
begroting 2017 

Toelichting / afwijkingen 

Subsidies Toename van ruim 
379 duizend 

 Meer inkoop productieve uren 6.660 uur 
waarvan er 2.250 uur betaald werden uit 
eigen vermogen. Meer projectinkoop bij het 
Heuvelland van 555 uur en projecten bij 
Maastricht zoals; schuld en hulpbuddy’s 
1.200 uur, jongeren buurtbemiddeling  
675 uur, projectleider samenwerking 
Mee/PIW en Mantelzorg en diverse kleinere 
inkopen voor 742 uur, bij derden is er een 
meer inkoop voor Droommoeders 608 uur 
en diverse kleinere inkopen voor 124 uur.  
Met bovenstaande meer inkopen in een 
subsidie gerealiseerd van 335 duizend euro 

 Er zijn meer geoormerkte activiteitskosten 
gerealiseerd voor een bedrag van ruim  
44 duizend euro. 

Activiteiten- 
opbrengsten 

Afname van ruim  
4 duizend 

Lichte daling van de ontvangsten ten opzichte van de 
begroting. 

Overige ontvangsten Toename van ruim  
5 duizend 

Geringe toename. 

Financiële baten Afname van bijna  
8 duizend 

De renteopbrengsten dalen wederom door de 
onverminderd lage rentevergoeding. 
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Samenvatting lasten 
 

Lasten Toe- of afname t.o.v. 
begroting 2017 

Toelichting / afwijkingen 

Personeelskosten Meerkosten bijna  

626 duizend 

Algemeen 
Aantal medewerkers 
Ultimo 2017 heeft Trajekt 142 medewerkers in dienst (2016: 138 
en 2015: 144). Het aantal medewerkers herleid op fulltime basis 
bedraagt 118 (2016: 114 en 2015: 122). 

Pensioenregeling 
Stichting Trajekt heeft voor haar medewerkers een 
pensioenregeling afgesloten bij PGGM. 

 De pensioenregeling is een toegezegde-
pensioenregeling; 

 De werkgever heeft in geval van een tekort bij 
PGGM geen verplichting tot het voldoen van 
aanvullende bijdragen anders dan hogere premies; 

 De pensioenregeling is verwerkt als toegezegde 
bijdrageregeling waarbij de verschuldigde premies 
tot en met het einde van het boekjaar in de 
jaarrekening zijn verwerkt. 

Personeelskosten eigen personeel 

 Bruto salariskosten 5.918.447 
 Sociale lasten 882.084 
 Pensioenlasten 507.191 
 Subtotaal personeelskosten eigen personeel 7.307.722 
 Personeel derden 289.813 
 Overige personeelskosten 101.303 
 Totaal personeelskosten 7.698.838 

Overige toelichting 

 Meer personeelskosten door meer inkopen van  
6.660 uur zijnde ruim 272 duizend. 

 Kosten vrijwillige vertrekregeling ruim 121 duizend. 
 Kosten interim directies bijna 59 duizend. 
 Meer verlofuren per 31 december 2017 van 27 duizend. 
 Kosten salaris bestuurder 2018 138 duizend. 
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Lasten Toe- of afname t.o.v. 
begroting 2017 

Toelichting / afwijkingen 

Huisvesting Meerkosten van bijna 
20 duizend 

 Er zijn lichte stijgingen bij de posten huur en 
schoonmaakkosten derden, 10 en 8 duizend 
euro. De grootste stijging, ruim 10 duizend 
euro, is bij de post onderhoud gebouwen en 
inventaris en dit zijn voornamelijk de kosten 
van de bedrijfsauto’s die in 2017 niet begroot 
waren. Een forse daling is waar te nemen bij 
de post energielasten, bijna 21 duizend euro 
dit door o.a. een verrekening uit voorgaande 
jaren. 

Afschrijving Meerkosten bijna  

3 duizend 
 Meerkosten hoofdzakelijk door de aanschaf 

van een nieuwe telefooncentrale. Bij IT is 
minder aangeschaft dan begroot. Bij de 
overige posten zijn lichte stijgingen of 
dalingen. 

Organisatie Toename ruim  

69 duizend 

Algemene organisatiekosten 

 Meerkosten door de organisatiecrisis,  
83 duizend euro. 

 Meerkosten van ruim 44 duizend euro bij 
computerkosten algemeen, dit hoofdzakelijk 
door de overgang per 31 december naar 
een andere IT-provider. 

 Daarnaast is het project investeringen in 
innovaties (innovatiemakelaar) gestopt in 
2017 vanwege stopzetting van de 
samenwerking met de PIW Groep, 
minderkosten ruim 37 duizend euro. 

 Diverse kleinere mutaties die per saldo 
minder opleveren dan 15 duizend euro per 
post, per saldo minderkosten van19 duizend 
euro. 

 
 
Indirecte organisatiekosten 

Daling van 7 duizend euro, dit door lichte dalingen op 
bijna alle posten. 

 
 
Algemene overige personeelskosten 

 Per saldo meerkosten van bijna 5 duizend euro. 
 Meerkosten bij coaching en preventie c.q. 

ziektebegeleiding van bijna 32 duizend euro. 
 Meerkosten bij de post werving personeel van 

10 duizend euro. 
 Minderkosten bij externe adviezen van  

10 duizend euro. 
 Per saldo minderkosten op overige 

kostenposten van 27 duizend euro. 
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Lasten Toe- of afname t.o.v. 

begroting 2017 
Toelichting / afwijkingen 

Meerkosten 
samenwerking PIW 
Groep 

Meerkosten bijna  
17 duizend 

Hoofdzakelijk meerkosten op de implementatie en het 
volgen van cursussen voor het nieuwe softwarepakket 
Navision. Minderkosten waren er bij de investeringen 
op inventaris, dit laatste doordat de samenwerking 
gestopt is. 

Kosten 
ondersteuning 
uitvoeringsteams, 
MT en ontwikkeling 
nieuwe website 

Niet begroot, kosten 
bijna 199 duizend 

Deze kosten zijn bij de resultaatbestemming van 
de rekening 2016 gereserveerd in een 
bestemmingsreserve. In 2017 zijn deze 
grotendeels uitgegeven. Aan kosten begeleiding 
uitvoeringsteams en MT bijna 154 duizend euro 
en voor de ontwikkeling van een nieuwe website 
bijna 45 duizend euro. 

Activiteitenkosten Toename ruim  

100 duizend 

Forse toename van de kosten. De reguliere kosten van 
activiteiten stijgen met bijna 56 duizend euro. Er is 
tevens voor 44 duizend euro meer uitgegeven aan 
geoormerkte activiteitskosten deze kosten worden 
middels subsidies terug betaald. In 2018 moet nieuw 
beleid op deze uitgavenpost, vanuit de 
uitvoeringsteams, geformuleerd worden. 

Financiële lasten Toename 0,4 duizend Geringe toename 

Dotatie voorziening 
groot onderhoud 

Afname van ruim  

14 duizend 

De voorziening groot onderhoud Mariaberg is in 2017 
opnieuw beoordeeld op basis van het meerjaren 
onderhoudsplan en naar beneden bijgesteld. 
Hierdoor is er een bedrag vrijgevallen t.g.v. de 
exploitatie. 
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Enkelvoudige balans na bestemming van het resultaat

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 615.504 801.787

Vlottende activa

Vorderingen

Debiteuren 333.929 145.542

Overlopende activa 41.520 16.356

375.449 161.897

Liquide middelen 1.750.197 2.015.251

Totaal activa 2.741.150 2.978.937

31-12-2017 31-12-2016
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Enkelvoudige balans na bestemming van het resultaat

PASSIVA

Eigen vermogen

Stichtingskapitaal 454 454

Algemene reserve 657.702 1.000.469

Bestemmingsfondsen 738.681 854.891

1.396.837 1.855.814

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Crediteuren 192.233 228.513

Belastingen en premies 418.746 496.748

Overlopende passiva 733.334 397.863

1.344.313 1.123.123

Totaal passiva 2.741.150 2.978.937

31-12-2017 31-12-2016
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Enkelvoudige staat van baten en lasten

in % van

rekening de begroting rekening

2017 begroting 2017 2016

€ € €

Baten

Subsidie 9.892.944 104,0% 9.513.362 9.840.885

Activiteitenopbrengsten 187.985 97,7% 192.351 174.428

Overige opbrengsten 70.633 108,8% 64.906 66.948

Financiële baten 2.466 24,7% 10.000 5.736

10.154.028 103,8% 9.780.618 10.087.996

Lasten

Salarissen en sociale lasten 7.698.838 108,7% 7.081.684 7.366.084

Salarissen en s.l. t.l.v. vermogen 28.338

Huisvestingskosten 623.073 103,2% 603.669 688.799

Afschrijvingen 285.670 101,0% 282.906 311.037

Organisatiekosten 1.152.207 106,5% 1.082.072 1.055.018

Meerkosten samenwerking PIW Groep 76.273 128,4% 59.400

Kst veranderplan en begeleidingskst 198.599 86.691

Activiteitskosten 576.539 121,0% 476.336 546.199

Financiële lasten 1.808 113,0% 1.600 1.654

10.613.006 110,7% 9.587.667 10.083.819

Resultaat vóór bestemming -458.977 192.951 4.177
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Enkelvoudig kasstroomoverzicht

2017 2016

Bruto kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat vóór bestemming -458.977 4.177

Aanpassen voor:

Afschrijving materiële vaste activa 285.671 311.037

-173.307 315.215

Netto kasstroom uit operationele activiteiten

Mutatie voorraden 1.296

Mutatie vorderingen -213.551 130.529

Mutatie kortlopende schulden 221.190 -403.715

7.639 -271.891

Kasstroom uit operationele activiteiten -165.668 43.324

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa -99.385 -303.076

Desinvesteringen in materiële vaste activa

-99.385 -303.076

Mutatie liquide middelen -265.054 -259.751

Liquide middelen einde boekjaar 1.750.197 2.015.251

Liquide middelen begin boekjaar 2.015.251 2.275.001

Mutatie liquide middelen -265.054 -259.751

In het resultaat vóór bestemming is voor € 2.466 (2016: € 5.736) aan ontvangen

interest en voor € 1.808 (2016: € 1.654) aan betaalde interest opgenomen.
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Enkelvoudige algemene toelichting

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en voor bepaling van het resultaat

Algemeen

Deze jaarrekening heeft betrekking op de periode 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017.

Alle bedragen zijn weergegeven in euro's, tenzij anders vermeld.

Het nummer bij de Kamer van Koophandel is 41077586.

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Trajekt, statutair gevestigd te Maastricht, zijn erop gericht om de

maatschappelijke ontwikkeling in het algemeen, het welzijn van de bevolking, de leefbaarheid van de

lokale samenleving en die van wijken en buurten in het bijzonder te bevorderen.

Daarnaast spant de stichting zich in het bijzonder in voor groepen en personen die verkeren in een

kwetsbare en bijzondere aandachtspositie.

Regelgeving

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van richtlijn voor de jaarverslaglegging 640,

organisaties zonder winststreven.

De jaarrekening wordt opgesteld op basis van historische kosten. Tenzij anders vermeld, worden

activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.

Verbonden partijen

Stichting Trajekt kent één verbonden partij, Stichting Huisvestingsfonds voor Sociaal Kultureel Werk

Maastricht. De transacties met deze verbonden partij zijn beperkt tot:

1. Huisvestingslasten: huur Buurtcentrum Mariaberg        27.826€  

2. Overige opbrengsten: bijdrage werkapparaat                  24.988€  

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd met de

cumulatieve afschrijving en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. 

De afschrijving is gebaseerd op de geschatte economische levensduur en wordt berekend op basis 

van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde.

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte 

voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van 

individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen bestaan uit kas- en banktegoeden. 

Eigen vermogen

Het eigen vermogen wordt onderscheiden in stichtingskapitaal, algemene reserve, bestemmings-

reserves en/of bestemmingsfondsen. De algemene reserve dient als buffer voor het opvangen 

van onverwachte tekorten en voor de financiering van de activiteiten.
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Enkelvoudige algemene toelichting (vervolg)

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare en feitelijke verplichtingen en verliezen 

die op balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen 

noodzakelijk is en waarvan de hoogte redelijkerwijs kan worden ingeschat. Voorzieningen worden 

tegen contante waarde opgenomen.

Momenteel zijn er geen voorzieningen opgenomen in de rekening.

Verplichting vrijwillige vertrekregeling

Deze verplichting heeft betrekking op de kosten in verband met de vrijwillige vertrekregeling die

Stichting Trajekt in het kader van reorganisatie van activiteiten aan medewerkers heeft

aangeboden. De verplichting is gebaseerd op feitelijke en juridische verplichtingen aan werknemers

en heeft een looptijd van minder dan 1 jaar.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.

Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

De subsidie wordt verleend ingevolge de Algemene Subsidieverordening van diverse gemeenten.

Voor de subsidiëring van de additionele middelen en projecten gelden afzonderlijke beschikkingen.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald door het verschil tussen netto-omzet en alle hiermee verbonden

kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De baten en lasten worden bepaald

met inachtneming van hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten worden verantwoord

in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun

oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Netto-omzet

Netto-omzet is de opbrengst van de in het verslagjaar ontvangen subsidies en aan derden

geleverde goederen en diensten.

Waarderingsgrondslagen WNT

Voor de uitvoering van de Wet normering Topinkomens (WNT) heeft de instelling zich gehouden 

aan de wet- en regelgeving inzake de WNT.
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Enkelvoudige toelichting op de balans per 31 december 2017

Materiële vaste activa

Boekwaarde investeringen Desïnves- Afschrijvingen Boekwaarde

1 januari teringen 31 december

Verbouwing 449.493 0 77.529 371.964

Inventaris 129.193 44.468 61.558 112.103

Automatisering 151.599 11.990 83.650 79.939

Wagenpark 32.181 0 12.153 20.028

Telefonie 39.322 42.927 50.780 31.469
801.786 99.386 0 285.670 615.504

Aanschaf- Afschrijvingen

waarde cumulatief

Verbouwing 761.919 389.956

Inventaris 307.762 195.658

Automatisering 251.320 171.381

Wagenpark 60.767 40.739
Telefonie 168.056 136.588

1.549.826 934.322

De afschrijvingen worden vanaf de eerste dag van het jaar van aanschaf van het actief

berekend en zijn gebaseerd op de volgende percentages:

- Verbouwing: 10% of 15% van de kosten

- Inventaris: 20% van de aanschafwaarde

- Automatisering: 33% van de aanschafwaarde

- Wagenpark: 20% van de aanschafwaarde

- Telefonie: 33% van de aanschafwaarde

2017 2016

Vlottende activa

Vorderingen

Debiteuren

Subsidiedebiteuren:

Gemeente Maastricht 149.557 71.693

Heuvelland gemeenten 57.461 28.473

Diversen 85.214 13.053

Totaal subsidiedebiteuren 292.231 113.219

Transport 292.231 113.219
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Enkelvoudige toelichting op de balans per 31 december 2017 (vervolg)

2017 2016

Transport 292.231 113.219

Debiteuren algemeen 41.698 32.323
Pensioenfonds 0 0

Totaal debiteuren 333.929 145.542

Overlopende activa

Huisvestingsfonds 9.249 0

PIW groep 0 16.356

Coörperatie Droomfabriek u.a. 16.782
Diversen 15.489

41.520 16.356

Liquide middelen

Kassen 16.049 18.094
Banken 1.734.148 1.997.157

1.750.197 2.015.251

De liquide middelen bij de banken zijn direct opeisbaar.
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Enkelvoudige toelichting op de balans per 31 december 2017 (vervolg)

2017 2016

Eigen vermogen

Stichtingskapitaal 454 454

Algemene reserve

Saldo per 1 januari 1.000.469 1.109.252

Onttrekking uit resultaatbestemming 0 0
Resultaat boekjaar -342.767 -108.783

Saldo per 31 december 657.702 1.000.469

Bestemmingsfondsen

Bestemmingsfonds risico-opslag

Saldo per 1 januari 641.066 741.931

Toevoeging uit resultaatbestemming 203.841 194.677
Onttrekking uit resultaatbestemming -121.452 -295.542

Saldo per 31 december 723.455 641.066

Het bestemmingsfonds risico-opslag is de egalisatiereserve die gevormd wordt op basis van

de subsidieverordening professionele instellingen op het gebied van welzijn en zorg van de 

gemeente Maastricht. Deze reserve is bestemd als buffer voor het opvangen van onverwachte

tekorten en voor de financiering van activiteiten. Onttrekkingen aan dit bestemmingsfonds

dient in overleg met de Gemeente Maastricht tot stand te komen.

Bestemmingsfonds ondersteuning uitvoeringsteams, MT en ontwikkeling nieuwe website

Saldo per 1 januari 213.825 0 0

Onttrekking uit resultaatbestemming -198.599 0 213.825

Saldo per 31 december 15.226 0 213.825

Het bestemmingsfonds ondersteuning uitvoeringsteams, MT en ontwikkeling website is 

bestemd voor de financiering van de in 2017 geplande externe ondersteuning van de in 2016 
ingestelde uitvoeringsteams en voor het Managementsteam. Tevens is er een bedrag bestemd 

voor de ontwikkeling van een nieuwe website.
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Enkelvoudige toelichting op de balans per 31 december 2017 (vervolg)

2017 2016

Schulden op korte termijn

Crediteuren

Subsidiecrediteuren:

Gemeente Maastricht 41.846 67.466

Heuvelland gemeenten 2.356 7.829

Diversen 13.465 19.108

Totaal subsidiecrediteuren 57.666 94.403

Crediteuren 134.211 134.110
Diversen 356 0

Totaal crediteuren 192.233 228.513

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonbelasting 416.230 472.503

Pensioenfonds 2.516 21.081
BTW 0 3.164

Saldo per 31 december 418.746 496.748

Overlopende passiva

Verplichting vrijwillige uittreding 75.000 0

Reservering verlofuren 196.182 168.872

Reservering loopbaanbudget 157.371 103.754

Huisvestingsfonds 0 447

PIW Groep 51.400
Overige overlopende passiva 253.381 124.790

Saldo per 31 december 733.334 397.863
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Enkelvoudig niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

Dit zijn verplichtingen als huur- en leasecontracten die een langere looptijd hebben dan één jaar.

Soort Einddatum Kosten Kosten

per jaar rest periode

Kindcircel Gulpen 5,7 jaar 3 september 2023 34.841 197.200

Berkelplein, Valkenburg 4,5 jaar 14 mei 2022 14.962 66.581

Op de Cour, Eijsden 3,0 jaar 31 december 2020 8.456 25.367

MFA de Hoven, Margraten 6,0 jaar 1 januari 2024 11.854 71.125

Operationele contracten

Inhoudelijk registratiesysteem 1,0 jaar 1 januari 2019 55.930 55.930

Regas

Totaal 126.043 416.202

Restlooptijd

Huurverplichtingen
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Enkelvoudige toelichting staat van baten en lasten

BATEN realisatie begroting rekening
2017 2017 2016

Subsidies         9.892.944 9.513.362 9.840.885
REGULIER
Maastricht incl. bijkomende afspraken 7.621.699 7.621.699 7.506.246
Heuvelland incl. bijkomende afspraken 1.299.765 1.299.757 1.424.943
PROJECTEN
Maastricht incl. bijkomende afspraken 438.490 186.138 435.971
Heuvelland incl. bijkomende afspraken 291.485 259.586 243.811
DERDEN
Derden incl. bijkomende afspraken 164.105 120.580 151.069
GEOORMERKTE ACTIVITEITEN
Diversen 77.401 25.602 78.847

Bijdrage activiteiten               187.985 192.351 174.428

Overige ontvangsten   70.633 64.906 66.948

Bijdragen derden 34.191 28.000 34.375
Algemene ontvangsten  31.621 29.406 24.547
Exploitaties 4.820 7.500 8.026

Financiële baten 2.466 10.000 5.736

Totaal baten 10.154.028 9.780.618 10.087.996

LASTEN realisatie begroting rekening
2017 2017 2016

Personeelskosten totaal 7.698.838 7.081.684 7.366.084

Directe leiding en assistent to 428.999 465.343 461.304
Managementondersteuning (incl. balie en 
administratie gebieden) 428.070 248.272 286.534
Directe personeelskosten 5.038.632 4.840.061 5.013.818
Overige personeelskosten gebieden 101.303 132.047 119.374
Personeel directie & bureaus 1.701.834 1.395.961 1.485.055

Personeelskst t.l.v. vermogen 28.338

Huisvesting 623.073 603.669 688.799
Huren 373.027 363.044 374.953
Datacommunicatie 62.632 59.038 57.287

086.36410.06624.86nedred netsokkaamnoohcS
Energie 32.590 53.355 44.689
Onderhoud gebouwen en inventaris 49.495 17.450 75.578

216.27867.05409.63gnitsevsiuH netsop egirevo laatoT
Transport lasten 8.321.911 7.685.353 8.083.221
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Enkelvoudige toelichting staat van baten en lasten

LASTEN realisatie begroting rekening
2017 2017 2016

Transport lasten 8.321.911 7.685.353 8.083.221

Afschrijving 285.670 282.906 311.037
Inventaris 61.558 55.973 56.864
Verbouwingen 77.529 77.558 77.529
Informatie- en communicatietechnologie 83.650 96.375 101.921
Diversen 62.933 53.000 74.723

Organisatie  1.152.207 1.082.072 1.055.018
Algemene organisatiekosten 764.680 692.317 610.672
Kosten externe ICT partner 175.331 210.000 199.691
Strategische communicatie 55.000 55.000
Interbellum 83.212
Computerkosten algemeen 179.235 135.000 144.486
Investeringen in innovaties 12.733 50.000
Saldo diverse posten 259.169 242.317 266.495

Indirecte organisatiekosten 110.266 117.480 113.575
Kopieerkosten 69.640 69.512 61.591
Diversen 40.626 47.968 51.984

Algemene overige personeelskosten 277.260 272.275 330.771
Bevordering deskundigheid 108.455 96.812 126.248
Kosten woon-werkverkeer 46.045 47.500 44.725
Saldo diverse posten 122.761 127.963 159.798

Meerkosten samenwerking PIW 
Groep 76.273 59.400

Ondersteuning 
uitvoeringsteams, MT en 
ontwikkeling nieuwe website 196.68995.891

Activiteitskosten 576.539 476.336 546.199
Financiële lasten 1.808 1.600 1.654

Totaal lasten 10.613.006 9.587.667 10.083.819
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Enkelvoudige toelichting 
 

Samenvatting baten 
 

Baten Toe- of afname t.o.v. 
begroting 2017 

Toelichting / afwijkingen 

Subsidies Toename van ruim 
379 duizend 

 Meer inkoop productieve uren 6.660 uur 
waarvan er 2.250 uur betaald werden uit eigen 
vermogen. Meer projectinkoop bij het 
Heuvelland van 555 uur en projecten bij 
Maastricht zoals; schuld en hulpbuddy’s  
1.200 uur, jongeren buurtbemiddeling 675 uur, 
projectleider samenwerking Mee/PIW en 
Mantelzorg en diverse kleinere inkopen voor 
742 uur, bij derden is er een meer inkoop voor 
Droommoeders 608 uur en diverse kleinere 
inkopen voor 124 uur. Met bovenstaande meer 
inkopen in een subsidie gerealiseerd van  
335 duizend euro 

 Er zijn meer geoormerkte activiteitskosten 
gerealiseerd voor een bedrag van ruim  
44 duizend euro. 

Activiteiten- 
opbrengsten 

Afname van ruim  

4 duizend 

Lichte daling van de ontvangsten ten opzichte van de 
begroting. 

Overige ontvangsten Toename van bijna  

6 duizend 

Geringe toename. 

Financiële baten Afname van bijna  

8 duizend 

De renteopbrengsten dalen wederom door de 
onverminderd lage rentevergoeding. 
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Samenvatting lasten 
 

Lasten Toe- of afname t.o.v. 
begroting 2017 

Toelichting / afwijkingenan 

Personeelskosten Meerkosten bijna  
626 duizend 

Algemeen 
Aantal medewerkers 
Ultimo 2017 heeft Trajekt 142 medewerkers in dienst (2016: 
138 en 2015: 144). Het aantal 
medewerkers herleid op fulltime basis bedraagt 118 (2016: 
114 en 2015: 122). 

Pensioenregeling 
Stichting Trajekt heeft voor haar medewerkers een 
pensioenregeling afgesloten bij PGGM. 

 De pensioenregeling is een toegezegde-
pensioenregeling; 

 De werkgever heeft in geval van een tekort bij 
PGGM geen verplichting tot het voldoen van 
aanvullende bijdragen anders dan hogere premies; 

 De pensioenregeling is verwerkt als toegezegde 
bijdrageregeling waarbij de verschuldigde premies 
tot en met het einde van het boekjaar in de 
jaarrekening zijn verwerkt. 

Personeelskosten eigen personeel 

 Bruto salariskosten 5.918.447 
 Sociale lasten 882.084 
 Pensioenlasten 507.191 
 Subtotaal personeelskosten eigen personeel 7.307.722 
 Personeel derden 289.813 
 Overige personeelskosten 101.303 
 Totaal personeelskosten 7.698.838 

Overige toelichting 

 Meer personeelskosten door meer inkopen van 6.660 
uur zijnde ruim 272 duizend. 

 Kosten vrijwillige vertrekregeling ruim 121 duizend. 
 Kosten interim directies bijna 59 duizend. 
 Meer verlofuren per 31 december 2017 van  

27 duizend. 
 Kosten salaris bestuurder 2018 138 duizend. 

  



 

Lasten Toe- of afname t.o.v. 
begroting 2017 

Toelichting / afwijkingenan 

Huisvesting Meerkosten van ruim 
19 duizend 

 Er zijn lichte stijgingen bij de posten huur en 
schoonmaakkosten derden, 10 en 8 duizend euro. 
De grootste stijging, ruim 10 duizend euro, is bij de 
post onderhoud gebouwen en inventaris en dit zijn 
voornamelijk de kosten van de bedrijfsauto’s die in 
2017 niet begroot waren. Een forse daling is waar 
te nemen bij de post energielasten, bijna  
21 duizend euro dit door o.a. een verrekening uit 
voorgaande jaren. 

Afschrijving Meerkosten bijna  
3 duizend 

 Meerkosten hoofdzakelijk door de aanschaf van 
een nieuwe telefooncentrale. Bij IT is minder 
aangeschaft dan begroot. Bij de overige posten zijn 
lichte stijgingen of dalingen. 

Organisatie Toename ruim  
70 duizend 

Algemene organisatiekosten 

 Meerkosten door de organisatiecrisis, 83 duizend 
euro. 

 Meerkosten van ruim 44 duizend euro bij 
computerkosten algemeen, dit hoofdzakelijk door 
de overgang per 31 december naar een andere 
IT-provider. 

 Daarnaast is het project investeringen in 
innovaties (innovatiemakelaar) gestopt in 2017 
vanwege stopzetting van de samenwerking 
met de PIW Groep, minderkosten ruim  
37 duizend euro. 

 Diverse kleinere mutaties die per saldo minder 
opleveren dan 15 duizend euro per post, per saldo 
minderkosten van 18 duizend euro. 

 
 
Indirecte organisatiekosten 

Daling van 7 duizend euro, dit door lichte dalingen op bijna 
alle posten. 

 
Algemene overige personeelskosten 

 Per saldo meerkosten van bijna 5 duizend euro. 
 Meerkosten bij coaching en preventie c.q. 

ziektebegeleiding van bijna 32 duizend euro. 
 Meerkosten bij de post werving personeel van  

10 duizend euro. 
 Minderkosten bij externe adviezen van 10 duizend 

euro. 
 Per saldo minderkosten op overige kostenposten van 

27 duizend euro. 
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Lasten Toe- of afname t.o.v. 
begroting 2017 

Toelichting / afwijkingenan 

Meerkosten 
samenwerking PIW 
Groep 

Meerkosten bijna  
17 duizend 

Hoofdzakelijk meerkosten op de implementatie en het 
volgen van cursussen voor het nieuwe softwarepakket 
Navision. Minderkosten waren er bij de investeringen op 
inventaris, dit laatste doordat de samenwerking gestopt is. 

Kosten veranderplan 
en 
begeleidingskosten 

Niet begroot, kosten 
bijna 199 duizend 

Deze kosten zijn bij de resultaatbestemming van de 
rekening 2016 gereserveerd in een 
bestemmingsreserve. In 2017 zijn deze grotendeels 
uitgegeven. Aan kosten begeleiding uitvoeringsteams 
en MT bijna 154 duizend euro en voor de 
ontwikkeling van een nieuwe website bijna  
45 duizend euro. 

Activiteitenkosten Toename 100 duizend Forse toename van de kosten. De reguliere kosten van 
activiteiten stijgen met bijna 56 duizend euro. Er is tevens 
voor 44 duizend euro meer uitgegeven aan geoormerkte 
activiteitskosten deze kosten worden middels subsidies 
terug betaald. In 2018 moet nieuw beleid op deze 
uitgavenpost, vanuit de uitvoeringsteams, geformuleerd 
worden. 

Financiële lasten Toename 0,2 duizend 
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WNT-verantwoording 2017 Trajekt 

De WNT is van toepassing op Trajekt. 
Het voor Trajekt toepasselijke bezoldigingsmaximum is voor 2017 € 181.000,=. 
Het betreft het algemeen bezoldigingsmaximum. 

1. Bezoldiging topfunctionarissen
Resultaat bestemming 2016 A.M.H. Buskes

Functiegegevens Algemeen directeur/ bestuurder 

Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/1-31/12 

Deeltijdfactor in fte 1,06 

Gewezen topfunctionaris? nee 

(Fictieve) dienstbetrekking? ja 

Bezoldiging 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 121.044 

Beloningen betaalbaar op termijn 11.564 

Subtotaal 132.608 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 181.000 

-/- Onverschuldigd betaald bedrag N.v.t.

Totale bezoldiging 132.608 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t.

Gegevens 2016 

Aanvang en einde functievervulling in 2016 1/1-31/12 
Deeltijdfactor 2016 in fte 1,06 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 131.946 

Beloningen betaalbaar op termijn 11.298 

Totale bezoldiging 2016 143.244 
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1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode 
kalendermaand 1 t/m 12 
bedragen x € 1 Balveren J.P.A. Spithoven 

Functiegegevens Directeur/ bestuurder a.i. Directeur/ bestuurder a.i.

Kalenderjaar 2017 2017 
Periode functievervulling in het 
kalenderjaar (aanvang – 
einde) 

2/7-9/11 9/11-31/12 

Aantal kalendermaanden 
functievervulling in het 
kalenderjaar 

4 2

Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum 
Maximum uurtarief in het kalenderjaar € 176 € 176 

Maxima op basis van de normbedragen 
per maand 

98.000 49.000 

Individueel toepasselijke maximum 
gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 

98.000 49.000 

Bezoldiging 
Werkelijk uurtarief lager dan het 
(gemiddeld) maximum 
uurtarief? 

ja ja 

Bezoldiging in de betreffende periode 46.890 27.225 

Totale bezoldiging gehele periode 
kalendermaand 1 t/m 12 

46.890 27.225 

-/- Onverschuldigd betaald bedrag N.v.t. N.v.t.

Totale bezoldiging, exclusief BTW 46.890 27.225 

Reden waarom de overschrijding al dan 
niet is toegestaan 

N.v.t. N.v.t.

J.A.G.M. van 
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Overige toelichting en ondertekening jaarrekening

Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat

In de statuten van Stichting Trajekt is geen regeling opgenomen omtrent de

resultaatbestemming.

Resultaat bestemming 2016

De jaarrekening 2016 is vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht 

gehouden op 10 april 2017

De Raad van Toezicht heeft de resultaatbestemming vastgesteld conform het

gedane voorstel.

Resultaatbestemming 2017

Het negatieve exploitatieresultaat over 2017 is vooruitlopend op het besluit van de Raad

van Toezicht alsvolgt in de jaarrekening verwerkt:

-476.713

203.841

-121.452

-198.599

-360.502

Resultaat vóór bestemming

Toevoeging bestemmingsreserve risico-opslag

Onttrekking risicofonds ten behoeve van vrijwillige uitdiensttredingsregeling 
Onttrekking aan bestemmingsreserve ondersteuning uitvoeringsteams, MT en 
ontwikkeling nieuwe website

Onttrekking Algemene Reserve

Gebeurtenissen na balansdatum

Er is geen sprake van gebeurtenissen na balansdatum.

De jaarrekening is opgesteld op 23 maart 2018.

Ondertekening van de jaarrekening:

12 april 2018

G.P.F. van den Boorn

Interim directeur/ bestuurder

H.J. Meijers M.G. Heijltjens

Voorzitter Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht

M.C.J. Rasenberg T.P. Dassen

Lid Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht
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Overige gegevens 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan de raad van toezicht van Stichting Trajekt 

Verklaring over de in de jaarrapportage opgenomen 
jaarrekening 2017 

Ons oordeel
Wij hebben de in de geconsolideerde jaarrapportage op pagina II-1 tot en met II-38 opgenomen 
jaarrekening 2017 van Stichting Trajekt te Maastricht gecontroleerd. 

Naar ons oordeel geeft de in deze jaarrapportage opgenomen jaarrekening een getrouw beeld 
van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Trajekt op 31 december 2017 
en van het resultaat over 2017 in overeenstemming met RJ 640 organisaties zonder winststreven 
en de bepalingen krachtens de Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en 
semipublieke sector (WNT). 

De jaarrekening bestaat uit:
1. De geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2017.
2. De geconsolideerde en enkelvoudige staat van baten en lasten over 2017.
3. De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving 

en andere toelichtingen.
De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden vallen en de Regeling Controleprotocol Wet normering bezoldiging 
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 2017. Onze verantwoordelijkheden op 
grond hiervan zijn beschreven in de sectie “Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de 
jaarrekening”.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Trajekt zoals vereist in de Europese verordening betreffende 
specifieke eisen voor de wettelijke controles van financiële overzichten van organisaties van 
openbaar belang, de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de 
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht 
relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening 
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor 
ons oordeel.
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Verklaring over de in de jaarrapportage opgenomen andere 
informatie 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, 
die bestaat uit:
• Het bestuursverslag
• De overige gegevens
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
• Met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. 
• Alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW is vereist.
• Alle informatie bevat die op grond van RJ 640 organisaties zonder winststreven is vereist

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, 
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie 
materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in RJ 640 organisaties zonder 
winststreven en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde 
diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder 
het bestuursverslag en de overige gegevens, in overeenstemming met RJ 640 organisaties zonder 
winststreven.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de 
jaarrekening

Verantwoordelijkheden van de directeur-bestuurder voor de jaarrekening 

De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de 
jaarrekening in overeenstemming met RJ 640 organisaties zonder winststreven en de bepalingen 
krachtens de Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 
(WNT). In dit kader is de directeur-bestuurder verantwoordelijk voor een zodanige interne 
beheersing die de directeur-bestuurder noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening 
mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet de directeur-bestuurder afwegen of de stichting 
in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd 
verslaggevingsstelsel moet de directeur-bestuurder de jaarrekening opmaken op basis van de 
continuïteitsveronderstelling, tenzij de directeur-bestuurder het voornemen heeft om de stichting te 
liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief 
is. 

De directeur-bestuurder moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou 
kunnen bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in 
de jaarrekening.



Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de 
jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven 
oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid, waardoor 
het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs 
kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de 
economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit 
beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het 
effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben 
waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de 
Nederlandse controlestandaarden, het controleprotocol WNT, ethische voorschriften en de 
onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

• Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel 
belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en 
uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende 
en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel 
belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, 
valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd 
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing.

• Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als 
doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de 
interne beheersing van de stichting.

• Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving 
en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de directeur-bestuurder en de 
toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.

• Het vaststellen dat de door de directeur-bestuurder gehanteerde continuïteitsveronderstelling 
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of 
er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of 
de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat 
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er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze 
controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als 
de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn 
gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. 
Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een stichting 
haar continuïteit niet langer kan handhaven.

• Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 
opgenomen toelichtingen. 

• Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen.

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de 
aansturing van, het toezicht op en de uitvoering van de groepscontrole. In dit kader hebben wij 
de aard en omvang bepaald van de uit te voeren werkzaamheden voor de groepsonderdelen. 
Bepalend hierbij zijn de omvang en/of het risicoprofiel van de groepsonderdelen of de activiteiten. 
Op grond hiervan hebben wij de groepsonderdelen geselecteerd waarbij een controle of beoordeling 
van de volledige financiële informatie of specifieke posten noodzakelijk was.

Wij communiceren met de directeur-bestuurder onder andere over de geplande reikwijdte en timing 
van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, 
waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.       

Maastricht Airport, 12 april 2018

Deloitte Accountants B.V.

Was getekend: P.G.M. Retra AA
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PRODUCTIEOVERZICHT MAASTRICHT EN HEUVELLAND

eitasilaeRgnitorgeBeitasilaeRgnitorgeB
opdrachtgever planning bijk. actuele een- verschil % een- een-

een- af- een- heden een- een- heden heden
heden spraken heden heden heden

Maastricht
- regulier 80.847 0 80.847 79.753 -1.094 99% 78.375 80.011
- projecten 2.810 3.123 5.933 6.486 553 109% 6.022 5.740
Totaal Maastricht 83.657 3.123 86.780 86.239 -541 99% 84.397 85.751

Eijsden-Margraten
- regulier 5.123 0 5.123 5.698 575 111% 5.081 5.556
- projecten 1.427 0 1.427 1.624 197 114% 871 932
Totaal Eijsden-Margraten 6.550 0 6.550 7.322 772 112% 5.952 6.488

Gulpen-Wittem
- regulier 3.670 0 3.670 4.137 467 113% 3.475 3.707
- projecten 0 100 100 75 -25 75% 302 310
Totaal Gulpen-Wittem 3.670 100 3.770 4.212 442 112% 3.777 4.017

Meerssen
- regulier 3.118 0 3.118 3.236 118 104% 3.092 3.269
- projecten 1.391 0 1.391 1.355 -36 97% 1.094 1.120
Totaal Meerssen 4.509 0 4.509 4.591 82 102% 4.186 4.389

Vaals
- regulier 772 0 772 857 85 111% 2.193 2.604
- projecten 0000000

406.2391.2%111587582770277slaaV laatoT

Valkenburg aan de Geul
- regulier 1.679 0 1.679 1.777 98 106% 1.665 1.723
- projecten 1.100 455 1.555 1.679 124 108% 1.088 1.163
Totaal Valkenburg aan de Geul 2.779 455 3.234 3.456 222 107% 2.753 2.886

Derden/gunningen 1.800 2.982 4.782 4.835 53 101% 1.770 2.228

TOTAAL TRAJEKT 103.737 6.660 110.397 111.512 1.115 101% 105.028 108.360

2017 2016

B-1
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