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Bestuursverslag

Inleiding

‘Waar mensen zijn, zijn wij.’ Dat is het adagium van Trajekt. Trajekt streeft naar een volwaardig 
leven voor de inwoners van de regio Maastricht en Heuvelland. Onze professionals werken samen 
met en dicht bij de mensen. Elke vraag is uniek en wordt opgelost met alles waar we voor staan. 
Professioneel, gedreven en integer maar vooral samen. Samenwerken, verbinden en signaleren. 
Samen met onze opdrachtgevers denken we na over onze dienstverlening en zoeken we naar 
verbeteringen en kansen. Trajekt is een organisatie om trots op te zijn. Trajekt voert sociaal werk 
uit in Maastricht en in de gemeenten van Heuvelland: Valkenburg aan de Geul, Eijsden-Margraten, 
Meerssen, Gulpen-Wittem en Vaals. 
De organisatie is goed ingebed in de regio. Medewerkers zijn goed ingevoerd in buurten en wijken. 
In dit kader voorziet Trajekt in een sociale infrastructuur die aan de basis ligt van de transformatie 
van het sociaal domein. Trajekt wordt wat dat betreft door zorgorganisaties gezien als belangrijke 
partner. 
 
Na een roerige periode heeft het kalenderjaar 2019 in het teken gestaan van het opnieuw 
positioneren en inrichten van de organisatie. In 2019 heeft de nadruk gelegen op normaliseren, 
zoeken naar balans en stabiliteit en het “huis op orde” brengen. Het terugwinnen van vertrouwen 
en het creëren van een veilige werkomgeving waren in dit kader belangrijke aandachtpunten. 

Om de welzijnsprofessional maximaal de ruimte te bieden om zijn/haar eigen werk te organiseren 
heeft Trajekt het concept van zelforganiserende teams ingevoerd. Zelforganisatie is geen doel 
op zich, maar moet een bijdrage leveren aan de versterking van het primaire proces. Uiteindelijk 
moeten de burgers, de klant er beter van worden. 

Financieel heeft Trajekt in de voorgaande jaren een flinke ader gelaten. Veel geld is besteed aan 
inhuur dan wel afvloeiing van personeel. Bij aanvang van 2019 ging men uit van een structurele 
financiële ruimte van € 2 miljoen zonder dat daar echt een dienstenpakket tegenover stond. Dit 
heeft geleid tot een aanpassing van de begroting en een inhoudelijke analyse van de opdracht voor 
2019. Het kalenderjaar wordt met zwarte cijfers afgesloten. 

ICT verdient een impuls en binnen HRM wordt het hoofdproces herschreven. Complicerende factor 
is dat er medewerkers in functies zijn geplaatst, die geen deel uitmaken van ons functieboek. 
Deze functies dienen derhalve opnieuw beschreven en gewogen te worden. Tevens is er behoefte 
aan juiste en betrouwbare managementinformatie. Dit heeft geleid tot financiële maand en 
kwartaalrapportages. 

Met de bedrijfsarts zijn afspraken gemaakt om strakker te sturen op verzuim. In dit kader wordt 
het verzuimbeleid aangescherpt. De huisvestingsportefeuille van Trajekt dient integraal te worden 
bekeken. Er is behoefte aan een toekomstgericht huisvestingsscenario, waarin wordt uitgewerkt op 
welke wijze de organisatie de komende periode het meest passend kan worden gefaciliteerd op het 
gebied van huisvesting. 

Trajekt helpt daar waar de gewone dingen niet vanzelf gaan, helpt erger voorkomen. De 
medewerkers van Trajekt zitten dicht bij het vuur. Wie kent de burger beter dan de medewerkers 
van Trajekt? Als er anderen zijn, dan sluit Trajekt als eerste een alliantie. Medewerkers van Trajekt 
treden zelf niet op de voorgrond, ze zijn er op uit om anderen te laten glimmen. “Iedereen doet er 
toe”, Onze medewerkers maken het dagelijks waar en dat is een groot compliment waard.
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Visie

In de visie van Trajekt is eigentijds Welzijnswerk de basis van en voor het sociale domein in onze 
samenleving. Het heeft een sterk preventieve werking. Onze Welzijnsactiviteiten zijn erop gericht om 
burgers zoveel mogelijk in staat te stellen om zelf vorm te geven aan hun leven en leefomgeving en deel 
te (blijven) nemen aan de lokale samenleving (inclusiviteit).

Missie

Trajekt wil zich ontwikkelen tot een echte netwerkorganisatie die diep wortelt in kernen, wijken 
en buurten. Daarmee wil Trajekt haar veelzijdige palet van diensten zo dicht mogelijk bij burgers 
realiseren. Ons doel is helder: “Wij zijn waar zij zijn”, samen met alle bewoners en in partnerschap met 
opdrachtgevers en partners met maatwerk realiseren wij sociale impact realiseren zodat kernen, wijken 
en buurten transformeren naar vitale gemeenschappen.

Trajekt wil het eigenaarschap van haar dienstverlening zo laag mogelijk in de organisatie neerleggen om 
teams van professionals zoveel mogelijk in staat te stellen zelf vorm te geven aan hun werkzaamheden.

Trajekt wil zich verder op termijn ontwikkelen tot een “maatschappelijke onderneming” die de oude 
slagzin “ Ondernemen in welzijn ” nieuw leven inblaast.

Ons doel is helder: Sociale impact & inspiratie realiseren in samenwerking met opdrachtgevers, partners 
en buurtbewoners. 

Kernwaarden

• Verbindend, nabijheid, betrokken empathie, samenwerken collegiaal
• Signalerend, omgevingsbewust, innovatief
• Betrouwbaar, zeg wat je doet en doe wat je zegt, verantwoordelijkheid nemen, integer, 

transparantie/eerlijkheid, respectvol, vertrouwen, gelijkwaardigheid
• Gedreven/passie, enthousiasme, doorzettingsvermogen inspirerend, stimulerend
• Professioneel vakmanschap, uitgaan van talenten, ondernemerschap, lerend, professionele 

autonomie, autonomie, flexibel.
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Beeld 2019

Met ingang van 1 januari 2019 wordt de functie van directeur-bestuurder uitgeoefend door  
de heer E.J.M.R. Ward Vijgen die, conform de statuten, de functie uitoefent als eenhoofdige 
directeur ten behoeve van het dagelijks bestuur van de organisatie.

Een nieuw Regieteam/MT
In 2019 is ook het management weer op volle sterkte.
Regieteam:
De heer Ward Vijgen, directeur/bestuurder
Mevrouw Rachelle Gulikers, procesregisseur Uitvoering
Mevrouw Margo Wolters, team regisseur Services

Het regieteam tezamen met de senioren: 
De heer Loe Prince, sr. Adviseur Finance, Planning & Control
Mevrouw Cecile Vluggen, sr. Adviseur HR
Mevrouw Petra Maas, sr. Adviseur Ontwikkeling en Kwaliteit

Het jaar 2019 stond binnen Trajekt in het teken van het creëren van een gezonde stabiele basis en 
herstel van vertrouwen intern en extern. Na een roerige tijd is de blik van Trajekt weer voorwaarts 
gericht en bouwt men stapje voor stapje aan een toekomstbestendig Trajekt. 

Trajekt bevindt zich in een continue veranderende context. De maatschappij is voortdurend in 
beweging. Rollen, taken en verantwoordelijkheden van spelers in het sociaal domein veranderen. 
Eigen kracht van burgers staat hierbij centraal. Wisselende, complexe maatschappelijke thema’s 
zoals bijvoorbeeld armoede, eenzaamheid en polarisatie vragen aandacht. In navolging van de 
bovenbeschreven dynamiek veranderen ook de behoeften van de klanten en opdrachtgevers van 
Trajekt.

Binnen deze dynamische context staan ook de middelen van de belangrijkste opdrachtgevers van 
Trajekt, de gemeenten, onder druk. Middelen zijn schaars, efficiënt gebruik maken van je middelen 
en het kunnen aantonen van je toegevoegde waarde is belangrijker dan ooit.

Daarnaast is er sprake van een schaarste op de arbeidsmarkt. Trajekt anticipeert hierop door de 
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt goed te volgen, samen met anderen netwerken te ontwikkelen 
en flexibeler te gaan werken. Middels goed werkgeverschap zorgt Trajekt ervoor een aantrekkelijke 
werkgever te zijn waardoor men over voldoende vakbekwame professionals beschikt.

Bovenstaande beschreven context zorgt ervoor dat we moeten zoeken naar nieuwe, 
toekomstbestendige, vormen om onze dienstverlening aan klanten vorm te geven. Hiervoor is een 
goede samenwerking met ketenpartners en gemeenten onontbeerlijk. De aandacht verschuift dan 
ook naar het samenwerken in netwerken en het vormgeven van netwerkorganisaties. 

De hierbij behorende positionering van het welzijnswerk is voor Trajekt een belangrijk 
aandachtspunt.
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Op weg naar zelforganisatie 
Trajekt wil een wendbare en lerende netwerkorganisatie zijn en heeft hierbij gekozen voor het 
organisatiemodel “zelforganisatie”. Een inhoudelijke verandering waarbij verantwoordelijkheden 
lager in de organisatie komen te liggen; waarbij het primair proces beter wordt gefaciliteerd en 
resultaatgerichter werkt.

Dit heeft in de praktijk geresulteerd in totaal 15 uitvoeringsteams. 10 uitvoeringsteams in de 
wijken en buurten in Maastricht. En een uitvoeringsteam per Heuvellandgemeente. Binnen 
het uitvoeringsteam zijn medewerkers benoemd als aanspreekpunt op het gebied van HRM, 
financiën, ICT, communicatie, facilitair en vrijwilligers. Deze teams worden ondersteund door 
een team Services dat de medewerkers in de uitvoeringsteams ontzorgt. Gezamenlijk is men 
verantwoordelijk voor de dienst- en hulpverlening van Trajekt.

In april 2019 zijn er door de bestuurder medewerkersbijeenkomsten georganiseerd om de nieuwe 
koers van Trajekt toe te lichten. Belangrijk is dat Trajekt ervoor zorgt het huis weer op orde te 
krijgen en in balans en control is. Speerpunten die worden benoemd zijn: het vaststellen van kaders, 
het gesprek met elkaar voeren over je vak, teamontwikkeling en de registratie van uren.

Als vervolgstap zijn een aantal kaders uitgewerkt als richtlijn voor het handelen. Centrale vraag bij het 
vormgeven van de kaders is: wie gaat waarover? Het uitwerken van de kaders kent een thematische 
insteek (uitvoeringsplannen, intervisie, HR, inkoop en contractuele verplichtingen, kwaliteit, 
communicatie en ICT.) Ter verdieping en concretisering van de weg naar zelforganisatie hebben de 
leden van het regieteam een bezoek gebracht aan de uitvoeringsteams en hun input meegenomen in de 
verdere uitwerking.

In oktober is een personeelsbijeenkomst georganiseerd. Waarbij samen met de medewerkers de stand 
van zaken in beeld is gebracht en is geïnventariseerd wat goed gaat en wat nog dient te verbeteren. 
De opbrengst van deze bijeenkomst is door het regieteam als input gebruikt voor het opstellen van het 
jaarplan 2020.

De functie van netwerkcoaches is geëvalueerd en opnieuw gepositioneerd. Hun taak is het ondersteunen 
van uitvoeringsteams, stimuleren van en bijdragen aan de verbinding van uitvoeringsteams onderling en 
verbinding met vakgroepen. Hierdoor is tevens de verbinding met kwaliteit en vakmanschap gelegd.

Speciale aandacht is uitgegaan naar het goed neerzetten van team Services. Hiertoe is -door de 
verschillende disciplines van het team- een gezamenlijk plan van aanpak 2020 opgesteld en heeft een 
eerste teambuildingsbijeenkomst plaatsgevonden.
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Het huis op orde
Om het huis weer goed op orde te krijgen en in control te zijn is de planning en control cyclus opnieuw 
beschreven. De jaarlijkse cyclus begint met het plannen van de jaarlijkse activiteiten, het jaarplan en 
de begroting en eindigt met het vaststellen van het behaalde resultaat (jaarverslag en jaarrekening). 
Tussentijds wordt d.m.v. voortgangsrapportages de uitvoering bewaakt om ervoor te zorgen dat de 
bedrijfsvoering in control blijft. De tussentijdse resultaten kunnen aanleiding geven tot het bijstellen 
van activiteiten/processen, tot het heroverwegen van de gekozen richting of tot het aanpassen van het 
voorgenomen beleid. 

Tevens is het van belang dat een aantal kritische bedrijfsprocessen -passend bij zelforganisatie- 
opnieuw worden ingericht. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen:

• Processen vanuit klantperspectief 
• Processen vanuit financieel perspectief 
• Processen vanuit intern perspectief
• Processen vanuit leer en ontwikkel perspectief

Systemen dienen de bedrijfsvoering te ondersteunen en dienen de juiste sturingsinformatie op te 
leveren. Een aantal systemen is kritisch onder de loep genomen/geëvalueerd. 

Werkzaamheden Trajekt 2019

Trajekt kenmerkt zich door een veelheid aan kleine interventies. Door al deze vele kleine 
interventies creëren we samen met bewoners, samenwerkingspartners en de gemeente Maastricht 
en de Heuvelland gemeenten een sociale basisinfrastructuur waarin iedereen naar eigen vermogen 
een bijdrage aan kan leveren.
Deze dagelijkse inzet van present werken, dicht bij de burgers, werkend aan een sociaal proces 
waarvan de inwoners van Maastricht en Heuvelland zelf eigenaar zijn, dat is het echte werken van 
Trajekt!
Trajekt is nu bezig om in een rapportage de inzet van onze maatschappelijk werkers, 
opbouwwerkers, jeugdwerkers, opvoedondersteuners, clientondersteuners en 
vrijwilligersondersteuners te beschrijven om zo de essentiële bijdragen aan het sociale domein in 
Maastricht en Heuvelland te beschrijven.

Proces rapportage
Voor 2019 is er een opdrachtformulering opgesteld in een interactief proces met de gemeente 
Maastricht. De gemeente Maastricht wil het format gesubsidieerde organisaties gebruiken voor 
rapportage van de werkzaamheden Trajekt, terwijl de opdrachtformulering niet in dat format 
is geformuleerd. Dat betekent dat het in de rapportage samenvoegen van de twee formats 
gecombineerd moet worden.
Over de monitoring van de opdrachtformuleringen bij de gemeenten (zowel Maastricht als 
Heuvelland) zijn nauwelijks afspraken gemaakt over 2019. Voor 2020 zijn hierbij stappen gezet 
bij de gemeente Eijsden-Margraten en de gemeente Vaals. Bij de gemeente Maastricht zijn de 
gesprekken gestart, maar stokt de reactie van de gemeente Maastricht.

Omdat voor 2019 weinig monitoringsafspraken zijn gemaakt is het aan de uitvoeringsteams 
vrijgelaten hoe ze hun werkzaamheden gebaseerd op de opdrachtformulering tellen en vertellen. 
Dit betekent dat er diversiteit aan rapportages is en dat komt tot uiting in de totaalrapportage. 
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Inhoudelijke rapportage 
De inhoudelijke rapportage is onderverdeeld in drie taakvelden. Per taakveld wordt in de 
rapportage inzicht gegeven in de activiteiten per buurt. In deze korte weergave voor de raad 
van toezicht wordt per taakveld een voorbeeld gegeven van bijbehorende werkzaamheden. In 
de rapportage aan de gemeente Maastricht zijn deze verder uitgewerkt en worden kerngetallen 
toegevoegd.

1 Versterken bewoner- informele en buurtnetwerken
In elke buurt is Trajekt betrokken bij de ondersteuning van de ontwikkeling van buurtnetwerken en 
het stimuleren van buurt- en bewonersinitiatieven. Doel hiervan is het samen leven in buurten te 
bevorderen en samen vorm te geven aan de zorg voor elkaar en de leefomgeving. 

Om een impressie te geven van de activiteiten die hieronder vallen noemen we een aantal 
voorbeelden. Uiteraard gebeurt er in elke buurt iets anders, passend bij die specifieke buurt.
De meeste initiatieven zijn gericht op samen leven en onderlinge hulp. Het betreft dan 
klussendiensten waar mensen ouderen helpen bij kleine klusjes. Maar ook maatjesprojecten 
waar mensen die eenzaam zijn aan elkaar worden gekoppeld om samen een gesprek te voeren of 
boodschappen te doen. Ook steunen we huiskamers, buurtbistro, inlooppunten en buurtbrögke 
waar mensen samen komen om te eten, activiteiten te ondernemen enzovoorts. Ook koppelen we 
hier professionele partners aan die waar nodig aanvullend hulp kunnen bieden en vragen kunnen 
beantwoorden. 
Een ander belangrijk thema waaromheen veel burgerinitiatieven zijn is armoede. Trajekt 
ondersteunt weggeefwinkels en voedseluitgiftepunten bijvoorbeeld in de Boeckel en Mariaberg. 
Trajekt probeert zo laagdrempelig mogelijk haar activiteiten vorm te geven zodat iedereen deel 
kan nemen. Ook mensen met een kleine beurs. 
In het Heuvelland is er alleen in Eijsden-Margraten sprake van het ondersteunen van burgers bij 
informele zorg voor elkaar en worden specifiek vrijwilligers geworven ten behoeve van begeleiding 
statushouders.

Naast deze buurgerichte ondersteuning, ondersteunt Trajekt in Maastricht ook stedelijk 
vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. Trajekt is achterwacht van de website maastrichtdoet.
nl. Daarop kunnen vrijwilligersorganisaties hun vragen stellen en vrijwilligers zich aanbieden. Ook 
geeft Trajekt vorm aan andere manieren om vrijwilligerswerk bekend te maken, zoals radio de 
Lieuwe. Om de onderlinge steun tussen vrijwilligersorganisaties te versterken is Trajekt voorzitter 
van het netwerk van vrijwilligersorganisaties. 
Ook coördineert Trajekt de landelijke website WeHelpen. Daarin kunnen mensen onderlinge hulp 
uitwisselen. 

Met behulp van het jeugdwerk stimuleert Trajekt de ontwikkeling van jongeren waardoor ze een 
kansrijke start krijgen in hun leven. Dit doet Trajekt door jongeren ambulant op te zoeken op straat. 
In elke buurt ongeveer 2 avonden per week. Er is een zomercamping georganiseerd in oost en west 
voor kinderen die niet op vakantie kunnen.
Voor jonge kinderen en hun ouders is erin oost en west in Maastricht een Speelpan. Daar vinden 
activiteiten plaats waar ouders met elkaar in gesprek kunnen over hun vragen ten aanzien van 
opvoeden. En tegelijkertijd stimuleren we hen om bezig te zijn met hun kinderen. Hier komen 
ouders en kinderen met een diversiteit aan culturele achtergronden. Vanuit Speelpan west 
organiseert Trajekt samen met vrijwilligers de speelgoedbank voor mensen met een kleine beurs. 
Naast de groepsactiviteiten wordt er vanuit de Speelpan ook individuele ondersteuning geboden 
aan ouders via CJG-website, Triple-P-methodiek en video-hometraining. Groepsbijeenkomsten 
zijn; Kies (bij echtscheiding), Opvoeden in 2 huizen, In de schaduw uit de schaduw, Piep zei de muis, 
Rots en water e.d.
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In Heuvelland (Gulpen-Wittem en Eijsden-Margraten) vindt individuele opvoedondersteuning 
plaats. 

Trajekt voert een aantal specifieke methodieken uit. Home-Start vrijwilligers steunen ouders 
thuis bij opvoedvragen, dit gebeurd in Maastricht en Heuvelland. Bij buurtgezinnen (Maastricht 
en Eijsden-Margraten) worden gezinnen gekoppeld die elkaar kunnen steunen en helpen. De 
Wiekentschool (Maastricht) biedt “school” in het weekend waar kinderen vaardigheden leren die 
thuis niet vanzelfsprekend zijn. Datzelfde geldt voor Playing for Success Maastricht, maar daar ligt 
de nadruk meer op sport en beweging.

Samen met school, buurt en politie is in Malberg de basis gelegd om te starten met de vreedzame 
wijk. Dit is een project om met alle bewoners het vreedzaam samenleven te bevorderen.

Daarnaast organiseert Trajekt activiteiten voor jeugd 12+ met vrijwilligers (liefst jongeren zelf). 
Kidsclub, meidenavonden, rots en water etcetera. Verder in en vanuit de jongerencentra worden 
jongeren gestimuleerd om samen aan de slag te gaan.
Trajekt coördineert studenten- en jongeren- Buurt Bemiddeling. Daarbij worden jongeren en 
studenten ingezet om bij ruzies te bemiddelen. 
Er is een Edu-escaperoom (educatieve escaperoom). Daarin wordt via een escaperoom een 
maatschappelijk thema besproken. Vooral veel scholen maken hier gebruik van. Ook op school 
wordt via No Credit Game Over met jongeren via een Urban game nagespeeld hoe te handelen bij 
schulden.  
Bij Kamers met Kansen worden jongeren (tijdelijk) opgevangen die geen eigen woning kunnen 
vinden, maar ook niet thuis kunnen wonen. Dit geven we vorm samen met Xonar.
Individuele begeleiding aan jongeren geven we via de inzet In Beeld. Daar worden op verzoek 
van politie, Veiligheidshuis of andere partners jongeren benaderd die vast zijn gelopen bij andere 
dienstverlening.
In het Heuvelland is het jongerenwerk 12+ veelal ambulant. Ook daar wordt voor preventieve 
activiteiten veel samengewerkt met scholen en plekken waar jongeren bij elkaar komen. In Vaals 
wordt ook de individuele begeleiding van jongeren d.m.v. In Beeld ingezet.

2. Vergroten van de toegankelijkheid van algemene voorzieningen.
Trajekt is in de sociale teams vertegenwoordigd door maatschappelijk werk, opbouwwerk en 
informatie en advies. Zij geven daarbij samen met de samenwerkingspartners vorm aan de 
benodigde dienst- en hulpverlening en leggen de verbinding met de buurt. Daarvoor worden Proef 
de Wijk-tochten georganiseerd. Hieraan gaan buurtbewoners en professionals samen op stap in 
de wijk om de verschillende buurtinitiatieven en verenigingen te leren kennen. Daardoor wordt de 
drempel om er aan deel te nemen verlaagd.
Ook worden vragen vanuit de sociale tams verbonden met de vragen in de sociale teams.
Voor de resultaten van het team is Trajekt samen met de samenwerkingsteams verantwoordelijk. 

Ook in het Heuvelland werkt Trajekt nauw samen met de sociale teams, maar maakt daar vaak geen 
onderdeel van uit. Daar is gekozen voor gemeentelijke sociale teams.

Bij de experimenten Blauwe Zorg en Krachtenbundeling is Trajekt als samenwerkingspartners 
actief betrokken. Met name in de krachtenbundeling ziet Trajekt een model dat ook in de toekomst 
bestendig is.
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3 Versterken van bewoners, familienetwerken in een (tijdelijk) kwetsbare situatie

Trajekt streeft er in Maastricht en Heuvelland naar dat mensen zich in wisselwerking met hun 
sociale omgeving zo goed mogelijk kunnen ontplooien, naar hun eigen aard, behoeften en 
opvattingen, en dat ze rekening houden met anderen met wie ze samenleven. Iedereen heeft te 
maken met kleinere of grotere problemen. Vaak kunnen mensen die zelf oplossen. Soms lukt dat 
niet. Zij kunnen met vragen of problemen een beroep doen op Trajekt. 

Dit doet Trajekt door het bieden van Maatschappelijk werk (individueel). Daarbij wordt nadrukkelijk 
de samenwerking gezocht met huisartsen en het sociaal team. Van daaruit worden veel cliënten 
doorverwezen naar het maatschappelijk werk voor psychosociale hulpverlening. Ook is er elke dag 
een maatschappelijk werk spreekuur ergens  in de stad.
Ook kunnen burgers in Maastricht terecht bij de wijkservicepunten op 4 plekken in de buurt. Bij 
deze punten komen mensen vooral met materiele vragen over formulieren. Indien de vraag groter 
en complexer is worden mensen doorverwezen naar maatschappelijk werk of het sociaal team.
Bij de wijkservicepunten wordt voor het invullen van formulieren veel gebruik gemaakt van 
vrijwilligers. 

Naast deze individuele hulpverlening is er ook een groepsgericht aanbod vanuit maatschappelijk 
werk & informatie en advies. Het gaat hierbij om groepsbijeenkomsten rondom versterken netwerk 
(Vol uit leven, Wortel) en rouw- en verlies.

Via Us Mobieltje heeft Trajekt in Maastricht een mobiele informatieplek die ingezet wordt om 
informatie de buurt in te brengen en vragen op te halen. Met name de sociale teams maken 
veelvuldig gebruik van deze mobiele informatieplek.

Via de inzet van het schoolmaatschappelijk werk versterkt Trajekt de zorgstructuur op scholen en 
integrale kindcentra’s. De schoolmaatschappelijk werkers zijn verbonden met alle primair onderwijs 
scholen en scholen voor voortgezet onderwijs. Schoolmaatschappelijk werk is het aanspreekpunt 
en biedt hulp bij vragen en problemen van kinderen en jeugdigen, vragen van school en rondom 
opgroeien en ontwikkeling. Daarnaast maakt het schoolmaatschappelijk werk onderdeel uit van 
de verschillende knooppunten in scholen waarin de integrale aanpak centraal staat. De aanpak is 
gebaseerd op samen duiden en samendoen vervolgens worden de mogelijke routes besproken en 
doelen gesteld die gehaald moeten worden, het doen kan starten en na afloop vindt er een evaluatie 
plaats.  Hierbij valt onder andere te denken aan opvoedvragen; vragen rondom welbevinden; vragen 
rondom versterken van sociale vaardigheden.  
Schoolmaatschappelijk werk legt de verbinding met jeugdwerk, opvoedingsondersteuning en 
opbouwwerk daar waar de problematiek van de jeugd ook met de buurt te maken heeft. Meerdere 
kernpartners stemmen hierin met elkaar af en werken daarbij nauw samen. Hierin komt de 
verbinding van het werkveld met het knooppunt in school tot uitdrukking. 

Trajekt geeft in Maastricht en Heuvelland uitvoering aan de Wet Tijdelijk Huisverbod. De persoon 
van wie een ernstige dreiging van huiselijk geweld uitgaat wordt tijdelijk de toegang tot zijn woning 
ontzegt. Deze periode moet benut worden om de hulpverlenging in staat te stellen maatregelen te 
nemen die huiselijk geweld kunnen wegnemen. De Casemanager stuurt de hulpverlening aan. De 
gevaarzetting wordt beoordeeld aan de hand van het Risicotaxatie instrument Huiselijk Geweld 
(RiHG) die (in Maastricht/Heuvelland) door de politie samen met de casemanager is afgenomen. 
Alleen de burgemeester (of een gemandateerde) kan een tijdelijk huisverbod opleggen.
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Daarnaast zijn er nog een tweetal specifieke projecten in het kader van preventie kwetsbare 
personen.
Met de aanpak Schuld & Budget Buddy helpt Trajekt mensen die het overzicht over hun geldzaken 
kwijt zijn, hierdoor schulden hebben of hierin terecht dreigen te komen. Dit doet Trajekt door te 
werken met Buddy’s. Dit zijn (getrainde) vrijwilligers die mensen uit Maastricht helpen met het 
aanleveren van belangrijke papieren voor een schuldhulptraject bij de kredietbank en het op 
orde krijgen van hun geldzaken. Trajekt werkt daarbij samen met Humanitas en de Krediet Bank 
Limburg.

Eigen beleid

Personeel
Binnen de bedrijfsvoering van een professionele dienstverlener als Trajekt is de factor arbeid van 
doorslaggevende betekenis, ongeveer 75% van de kosten betreft salariskosten. Een evenwichtige 
opbouw van het personeelsbestand is van essentieel belang, zowel voor de continuïteit van de 
dienstverlening ( zowel kwantitatief als kwalitatief) als voor een adequate beheersing van de 
arbeidskosten. Medewerkers werken structureel meer directe productie-uren dan begroot en 
gefinancierd door opdrachtgevers. Hierdoor is een overproductie gecreëerd en tegelijkertijd een 
inperking van de niet-klant gebonden tijd ten behoeve van opleiding, verlof, vakantie, overleg e.d. 
Het gevolg is het ontstaan van een aanzienlijk stuwmeer aan verlofuren, waardoor een reserve 
op de balans moet worden gemaakt. Deze reserve komt ten laste van de exploitatie van het jaar 
dat deze wordt opgebouwd. In 2019 is gestart met de pilot urenregistratie om per 1 januari 2020 
uit te rollen naar de gehele organisatie met als doel om medewerkers bewust te maken dat de 
productieve uren volledig en conform definitie geschreven worden.

Trajekt heeft het afgelopen jaar intern belangrijke stappen gezet. Er is gewerkt aan het op orde 
krijgen van de basis en de vertaalslag maken naar hoe dit werkt binnen zelforganisatie. Er zijn 
kaders vormgegeven om duidelijk te krijgen wie nu wat doet. En processen worden -passend bij 
zelforganisatie- uitgewerkt. De uitdaging om een stabiel, gezond en toekomstbestendig Trajekt 
neer te zetten wordt gezamenlijk aangegaan. 

De hierboven geschetste ontwikkelingen vragen om een (meerjarig) veranderplan, zodat wij een 
wendbare organisatie worden die steeds beter in staat is haar toegevoegde waarde te laten zien. In 
dit veranderplan gaan we programmatisch te werk. We harden de missie en visie op en vertalen de 
koers – het komen tot een netwerkorganisatie met impact door wendbaarheid en veranderkracht – 
naar wat nodig is binnen de organisatie om dit te bereiken. 

Toekomst

De ontwikkelingen in het sociaal domein vragen van ons om te opereren in netwerken en 
verbindingen. Er ontstaan in toenemende mate allianties gericht op het gemeenschappelijke 
belang en op basis van gezamenlijke doelstellingen, die leiden tot een vergaande ontschotten 
tussen de verschillende domeinen en instellingen. Een goed voorbeeld hiervan is de ontwikkeling 
van de Krachtenbundeling in Malberg (Maastricht West). In deze samenwerking ligt voor ons een 
natuurlijke rol om integraal vanuit het welzijn naar deze buurten en vraagstukken te kijken in plaats 
vanuit de zorg. 
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Wij zien dan ook kansen ons steeds meer te ontwikkelen tot een netwerkorganisatie. Willen wij een 
belangrijke speler blijven in de regio, zullen we onze expertise moeten inbrengen in innovatieve 
netwerken. Allianties gericht op het gemeenschappelijk belang en op basis van gezamenlijke 
doelstellingen die leiden tot een vergaande ontschotting. Succesvol zijn zal steeds meer afhangen 
van de mate waarin we in staat zijn aan te sluiten bij netwerken om samen te vernieuwen. 

De gemeente Maastricht staat voor een stevige bezuinigingsopgave. In de eerste maanden van 
2020 hebben gemeenteambtenaren voor in totaal 68 miljoen aan bezuinigingsmogelijkheden 
geinventariseerd. Het college van B&W heeft op basis hiervan een scenario uitgewerkt waar voor 
17 miljoen aan bezuinigingssuggesties is gevonden. Ook taken van Trajekt worden genoemd 
in het collegescenario. Het betreft “suggesties” van het college, het is uiteindelijk aan de 
gemeenteraad om keuzes te maken. Dit gebeurt in juli 2020. Trajekt wordt gezien als de hoeder 
van de sociale infrastructuur van Maastricht. Het welzijnswerk levert een belangrijke bijdrage om 
de zorgconsumptie te verminderen en de kosten voor de zorg te drukken. Daarnaast worden er 
tal van activiteiten ontwikkelend die met een relatief lage investering  een hoog maatschappelijk 
rendement kennen. We gaan er van uit dat de gemeenteraad niet het kind met het badwater zal 
weggooien en Trajekt zoveel als mogelijk zal ontzien bij deze bezuiniging. 

Coronacrisis 

Begin maart zijn we wereldwijd geconfronteerd met de gevolgen van het coronavirus. Onderstaand 
de maatregelen die Trajekt heeft genomen.
In Nederland gelden vanaf zondag 15 maart 2020 nieuwe maatregelen tegen de verspreiding 
van het coronavirus. Het kabinet stelt een stevige aanpak voor. Trajekt sluit zich daarbij aan. De 
maatregelen hebben een grote impact op ons werk. Het indammen van het virus is echter van groot 
belang en heeft dan ook een hoge prioriteit. Dit betekent concreet dat al onze groepsactiviteiten 
met ouderen, volwassenen en jeugd vooralsnog worden opgeschort tot 6 april. Er zijn geen 
spreekuren op locatie en huisbezoeken worden niet afgelegd. Face-to-face contacten (fysiek) 
met klanten/burger worden zoveel mogelijk vermeden. Ook initiatieven als de Buurtbrögke, de 
Kunstketels en de Speelpannen zijn gesloten. Cliënten met hulpvragen kunnen terecht bij hun 
contactpersonen van Trajekt, kunnen ons mailen of bellen met ons algemeen nummer. 
Juist de ‘zwakkeren’ in de samenleving zijn van deze maatregelen de dupe. Extra ondersteuning, 
een hand in de rug, maar ook de vaak broodnodige hulpverlening moeten zij nu door de strenge 
maatregelen ontberen. De (maatschappelijke) ondersteuning is toegevoegd aan de lijst met 
cruciale beroepen. Op dit moment spannen wij ons samen met een aantal partners in het veld in op 
andere manieren de hulpverlening op gang te brengen en te houden. Er is nog veel onduidelijkheid 
en alleen de tijd gaat ons leren wat de werkelijke impact zal zijn van deze crisis, ook voor stichting 
Trajekt.
Op 18 maart is de lijst van cruciale beroepen uitgebreid met sociaal werk. We merken dat er nu 
al een steeds groter beroep op ons wordt gedaan. De jeugd hangt op straat, studenten houden 
feestjes, gezinsleden zijn op elkaar aangewezen. Ook raken ouderen in de knel. 

Ook medewerkers van het team Services zijn thuis (en soms op kantoor) hard aan het werk om 
reguliere zaken te laten doorlopen. Daarnaast vraagt de crisis ook extra inzet van Services (denk 
aan vergaderen op afstand etc.). 
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Aanvullende maatregelen
Daarnaast hebben we aanvullende maatregelen genomen om risico’s zoveel mogelijk in beeld te 
krijgen of te beperken en ons werk zo goed als mogelijk op andere wijze vorm en inhoud te geven. 
Het gaat dan over:

Technische maatregelen: De technische infrastructuur biedt de mogelijkheid voor nagenoeg alle 
medewerkers van Trajekt om vanuit huis te kunnen werken en met elkaar overleggen te kunnen 
organiseren;

Bereikbaarheid: Het algemeen telefoonnummer is bereikbaar tijdens de kantooruren. Op alle 
locaties hebben we posters opgehangen met de telefoonnummers en mailadressen van de social 
workers voor die locatie. De social workers onderhouden de contacten met de buurten/wijken en 
andere (zorg)professionals;

Subsidiecontracten naleven: Hoe moet je omgaan met afspraken en contracten tijdens de 
coronacrisis? De Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft op 18 maart een oproep gedaan om 
duidelijkheid, waarbij de insteek is ervoor te zorgen dat het zorglandschap intact blijft. 
Wij hebben onze grootste opdrachtgever (gemeente Maastricht) gevraagd ons in een vroegtijdig 
stadium te laten weten als zij artikel 8 uit de subsidie-verordening professionele instellingen op het 
gebied van welzijn en zorg rigide hanteren;

Afstemming: er is nauwe afstemming met gemeenten over de zaken die wij (kunnen) oppakken;
In kaart brengen wat wij doen: We brengen de initiatieven en activiteiten die we ontwikkelen en 
uitvoeren in kaart; 

Risico’s in kaart brengen: We zijn bezig de risico’s voor de bedrijfsvoering en het uitvoeren van onze 
activiteiten zoveel mogelijk in kaart te brengen. Dit is echter lastig omdat niemand weet hoelang 
dit gaat duren. Ook denken we in kansen en oplossingen. Zo zijn we aan het onderzoeken of er ook 
werkzaamheden zijn die wij later in het jaar hadden gepland en wellicht op een andere wijze eerder 
zouden kunnen uitvoeren.

Het coronavirus heeft zeker invloed op stichting Trajekt. Bovenstaand hebben wij een inzicht 
gegeven en ook welke maatregelen wij op dit moment hebben genomen om overzicht te krijgen en 
de risico’s zoveel mogelijk te beperken.

Op dit moment is het echter voor zowel het bestuur als de Raad van Toezicht nog niet mogelijk in 
te schatten wat de invloed van het coronavirus is op de financiële prestaties en gezondheid van 
stichting Trajekt.
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Verslag van de raad van toezicht

Trajekt heeft met ingang van 31 oktober 2018 een nieuwe raad van toezicht. 

Voorzitter:
De heer E. (Erik) Wessels per 1 januari 2019.

Leden:
Mevrouw S. (Sandra) Holtjer-Mols (plv voorzitter)
De heer H. (Bert) Dauven 
De heer R. (Rob) Jacobs 
De heer J. (Joep) Pattijn

De heer H. (Hub) Meijers was voorzitter tot 1 januari 2019 en de heer M. (Marijn) Rasenberg was 
vanwege de continuïteit lid tot 1 maart 2019.

Uitgangspunten toezichtvisie
De raad van toezicht (rvt) oefent namens de verschillende stakeholders, waaronder de 
samenleving, toezicht uit op de Stichting Trajekt. De rvt heeft haar visie op toezicht op 27 augustus 
2019 opnieuw vastgesteld. 

De rvt heeft tot taak toezicht te houden op de besturing van de organisatie door het bestuur en 
op de algemene gang van zaken in de organisatie, nader uitgewerkt in de statuten. De rvt acht een 
goed en onafhankelijk toezicht met name van belang voor: 
• De realisering van een evenwichtig beleid en een goed functionerend bestuur.
• De waarborging van de goede kwaliteit van dienstverlening waar de bevolking van Limburg 

recht op kan hebben.
• De waarborging van de belangen burgers (personen, organisaties en collectieven).
• De waarborging van effectieve en maatschappelijk wenselijke interventies in het belang van 

burgers en samenleving in de lokale gemeenschappen waar Stichting Trajekt actief is.
• De waarborging van de belangen van medewerkers. 
• De bevordering van de maatschappelijke doelen van Stichting Trajekt. 

De rvt ziet erop toe dat de besturing zich richt op het doelmatig realiseren van de doelstelling 
van de organisatie mede vanuit wettelijke bepalingen, de verwachtingen en noden van de 
burgers in Limburg, eisen van financiers, opdrachtgevers en maatschappelijke partners als ook 
vigerende opvattingen over kwaliteit van werkuitvoering, rechtmatigheid, integriteit, veiligheid, 
bedrijfsvoering, personeelsbeleid en medezeggenschap. 

De rvt heeft in haar toezicht nadrukkelijk aandacht voor de stabiliteit en continuïteit van de 
organisatie en neemt besluiten op een wijze zoals die in de statuten is bepaald. 

De rvt voert haar kerntaken uit vanuit een proactieve en constructieve benadering, op basis van 
onderling vertrouwen en vertrouwen naar de bestuurder. 
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De rvt kent de volgende commissies
Auditcommissie:  R. (Rob) Jacobs (Vz) en S. (Sandra) Holtjer
Remuneratiecommissie: J. (Joep) Pattijn (Vz) en E. (Erik) Wessels
Kwaliteitscommissie: J. (Joep) Pattijn (Vz) en H. (Bert) Dauven

De rvt en de bestuurder volgen de leidende principes voor goed bestuur en toezicht die zijn 
samengebracht in de Governancecode sociaal werk (2016). De rvt heeft een adviserende en 
stimulerende rol richting de bestuurder.

De rvt vergaderde in 2019 vijfmaal regulier met de bestuurder, telkens op een andere locatie 
van stichting Trajekt. Als leidraad voor de agendavoering wordt een jaarplanning door de rvt 
gehanteerd. Deze jaarplanning sluit aan bij de planning- en control cyclus van Stichting Trajekt. 
Voorafgaand aan de reguliere vergadering met de bestuurder is een korte besloten vergadering 
(zonder bestuurder) waarin de rvt de vergadering voor bespreekt en zijn eigen functioneren 
evalueert. 

De jaarrekening 2018, de begroting 2020, het accountantsverslag en de managementletter zijn in 
bijzijn van de externe accountant besproken in de auditcommissie met de bestuurder. Daarnaast 
besprak de volledige rvt de jaarrekening in het bijzijn van de accountant op 19 februari 2019.

Op 11 maart 2019 en 4 september 2019 heeft een overleg plaatsgevonden tussen de 
Ondernemingsraad, de bestuurder en een delegatie van de rvt. 

Omdat de voormalige statuten niet meer voldeden aan de huidige Governance code heeft de rvt 
op 19 maar 2019 het voorgenomen besluit genomen de statuten van de Stichting Trajekt als de 
reglementen van raad van bestuur, reglementen rvt, reglementen audit-, kwaliteits- en remuneratie 
commissies opnieuw vast te stellen. Uiteraard is de doelstelling onveranderd. Tevens zijn de 
statuten in overeenstemming gebracht met de ANBI-vereiste. 

Op 5 juni 2019 heeft de rvt met het regieteam gesproken over de stand van zaken van de 
organisatie en is kennis gemaakt met Roel Kramer (directeur Sociaal gemeente Maastricht).

Op 29 oktober 2019 heeft de rvt Deloitte Accountants B.V. benoemd als accountant voor een 
periode van drie jaar (boekjaar 2020-2022) met een optie tot verlenging van twee maal één jaar. 

19 november 2019 heeft een strategiebijeenkomst plaatsgevonden en heeft het regieteam de 
plannen van 2020 en verder besproken met de rvt en is besloten in 2020 een strategische sessie te 
plannen met de bestuurder, de voltallige rvt en de Ondernemingsraad. 

De voorzitter rvt en bestuurder hebben regelmatig een gepland bilateraal overleg gevoerd.
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Commissies van de rvt in 2019

Auditcommissie
De auditcommissie vergaderde in 2019 vier keer regulier met de bestuurder.
De belangrijkste onderwerpen waren:
• De monitoring van de bedrijfsvoering middels het bespreken van de managementrapportages.
• De begroting 2020.
• P&C-cyclus.
• Benoeming accountant.

Kwaliteitscommissie
De kwaliteitscommissie vergaderde in 2019 tweemaal regulier met de bestuurder.
De belangrijkste onderwerpen waren:
• Statuten en reglementen.
• Positie Huisvestingsfonds.
• Kwaliteitsbeleid.

Remuneratiecommissie
De remuneratiecommissie vergaderde in 2019 tweemaal regulier met de bestuurder.
De functioneringsgesprekken met de bestuurder over de periode 2019 vonden plaats in maart en 
september 2019. 

Scholing In 2019 
De voorzitter volgde de leergang Governance Chair aan de NCD Academy. De overige leden 
volgden in 2019 masterclasses voor toezichthouders en bestuurders georganiseerd door UMIO | 
Maastricht University in samenwerking met Supervisie Limburg.

Zelfevaluatie 
De rvt heeft besloten de jaarlijkse zelfevaluatie gefaseerd te laten plaatsvinden. De start was voor 
het verslagjaar in november 2019. In maart 2020 is een vervolgbijeenkomst en wordt besloten de 
zelfevaluatie en intervisie eind 2020 of in 2021 extern te laten begeleiden.
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Verslag van de ondernemingsraad

Inleiding
Met de komst van een nieuwe bestuurder en Raad van Toezicht ging ook een ‘nieuwe’ OR van start. 
Het eerste gezamenlijk doel van de OR en de bestuurder was medewerkers een gevoel van rust, 
vertrouwen en veiligheid te bieden binnen Trajekt en toe te werken naar zelforganisatie. 

Belangrijke onderwerpen op de agenda van de OR in 2019: de ontwikkeling naar zelforganisatie, 
HR-beleid en de roep vanuit de organisatie om kaders, de evaluatie van de netwerkcoaches en 
andere nieuwe functies en de nieuwe statuten en bijbehorende reglementen van de Raden van 
Bestuur en Toezicht. 

Samenstelling
De OR bestond in 2019 uit de volgende personen: 
De heer F. (Frans) Keulen, voorzitter 
Mevrouw P. (Pep) Peperkamp, vicevoorzitter/secretaris
Mevrouw H. (Hester) Hoeksma, lid
Mevrouw S. (Sonja) Nix, lid
Mevrouw D. (Debbie) Beckers, lid
De heer A. (Addie) Redmeijer, lid
Mevrouw J. (Jacqueline) Vossen, lid 

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

Eind 2019 werd de procedure voor tussentijdse verkiezingen gestart door het vertrek van Frans 
Keulen, Hester Hoeksma en Jacqueline Vossen per 1 januari 2020. Er waren namelijk geen 
medewerkers die zich bij de vorige verkiezingen namens de vakbond of de vrije lijst kandidaat 
hadden gesteld. Inmiddels is bekend dat er drie kandidaten zijn voor drie vacatures. Er hoeven dus 
geen tussentijdse verkiezingen (meer) plaats te vinden. 

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. Met uitzondering van de 
vakantieperiodes had het DB wekelijks overleg. In 2019 zijn er, behalve tijdens de vakantieperiodes, 
elke twee weken OR-vergaderingen geweest, 17 vergaderingen met het DB en de bestuurder 
en 2 overlegvergaderingen met de bestuurder. Verder hebben er twee bijeenkomsten met de 
remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht plaatsgevonden. Onderwerp van gesprek waren 
de (financiële) gang van zaken in de organisatie en de gewijzigde statuten en reglementen van de 
raden van bestuur en toezicht. 
Het overleg met de bedrijfsarts, Hans van Geel vond in 2019 één keer plaats, net zoals het overleg 
met de vertrouwenspersoon. 

Externe ondersteuning
De heer Kees Roest van Mede was ook in 2019 de extern adviseur van de OR. Hij begeleidde de 
bijeenkomst van de OR en de bestuurder op 20 februari 2019. Daarnaast heeft hij de interne sessie 
van de OR op 11 november 2019 verzorgd. 
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Intrekken rechtszaak over senior functies HR en communicatie bij de Ondernemingskamer
De OR en de interim-bestuurder waren het oneens over de invulling en salariëring van de 
seniorfuncties HR en communicatie. Nadat de interim-bestuurder het advies van de OR niet 
had afgewacht en al afspraken had gemaakt met de kandidaat voor de functie van senior HRM, 
stapte de OR stapte eind 2018 naar de Ondernemingskamer. De werving en selectie van de senior 
communicatiemedewerker werd wel door het negatieve advies van de OR ‘on hold’ gezet. 

De OR wilde met de bestuurder in dialoog gaan en hem niet meteen opzadelen met een rechtszaak. 
De bestuurder gaf aan nog eens goed naar alle (nieuwe) functies te kijken, met name naar de 
weging van de functies, waarbij vooral aansluiting wordt gezocht bij het functieboek conform de 
CAO. Daarop besloot de OR de rechtszaak bij de Ondernemingskamer in te trekken. 

Begroting 2019
De OR kreeg eind februari de begroting 2019 voor advies voorgelegd, later dan normaal. Dit had 
te maken met de onduidelijkheid over de opdrachten van de gemeente. Vanwege de werkbaarheid 
werd toch gekozen voor een (voorlopige) begroting. De OR ging akkoord met de begroting met het 
verzoek belangrijke aanpassingen opnieuw voor advies voor te leggen. 

Verschillende instemmingsverzoeken
Kort voor de zomervakantie ontving de OR de instemmingsverzoeken over het vacature- en 
aanstellingsbeleid, het nieuwe ziekteverzuimreglement, regels over nevenwerkzaamheden en 
afspraken over opname verlof. De OR besloot uiteindelijk om diverse redenen niet in te stemmen 
met deze instemmingsverzoeken. De OR deelt de mening van de bestuurder dat het hele proces 
van beleids- en besluitvorming niet effectief is geweest. Op 11 februari 2020 maken OR, bestuurder 
en regisseurs gezamenlijke procesafspraken. 

Urenregistratie
Eind 2019 ontving de OR het instemmingsverzoek met betrekking tot de pilot urenregistratie. 
De nieuwe regeling zou per 1 januari 2020 ingaan. Het lukte de OR echter niet om kort voor het 
kerstreces in te stemmen. 

In overleg met de bestuurder is besloten om een jaar te ‘oefenen’ met de urenregistratie. Samen 
met de bestuurder en de projectgroep (urenregistratie) gaat de OR het proces volgen: hoe loopt het 
oefenen door iedereen, hoe zijn de reacties van de medewerkers over volledige urenregistratie, wat 
hebben we nog nodig (nieuw systeem?), is iedereen er positief over, wat moeten we nog aanpassen 
etc. Het is de bedoeling dat de OR aan het einde van het jaar tot instemming kan komen.

De evaluatie van de netwerkcoaches en andere nieuwe functies
Bij de totstandkoming van het organisatieontwikkelingsplan was afgesproken dat na een jaar alle 
nieuwe functies zouden worden geëvalueerd. Zo ook de functie van netwerkcoach. Belangrijk 
uitgangspunt voor de OR bij de evaluatie is: wat hebben de UT’s nodig om zich verder te 
ontwikkelen en past de rol van de netwerkcoaches zoals die nu wordt ingevuld daarin? 

Notitie over de kaders
Omdat het werkdocument veel vragen opriep binnen de UT’s werd er op verzoek van de OR op 
3 oktober 2019 een medewerkersbijeenkomst georganiseerd. De opmerkingen die tijdens de 
bijeenkomst zijn gemaakt, zijn opgehaald, geïnventariseerd en inmiddels verwerkt in een jaarplan. 
Op 10 februari 2020 presenteert de bestuurder het jaarplan aan de OR.
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Jaarverslag Burgeradviesraad 2019

Inleiding
De voormalige Cliëntenraad van Stichting Trajekt besluit in 2019 tot de naamsverandering 
Burgeradviesraad. 

Trajekt is een brede welzijnsorganisatie met diverse doelgroepen, die onder de gemeenschappelijke 
noemer ‘burger’ vallen. De Burgeradviesraad streeft ernaar zoveel mogelijk een afspiegeling te 
vormen van verschillende doelgroepen van Stichting Trajekt. De Burgeradviesraad 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 Burgeradviesraad 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 Burgeradviesraad bereidt de vergaderingen voor en ziet erop toe dat 
genomen besluiten worden uitgevoerd en geëvalueerd.

In 2019 heeft de Burgeradviesraad tien keer overleg gehad.

De Burgeradviesraad wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris.

Samenstelling van de Burgeradviesraad in 2019
De heer L. (Lambert) Geurten  Voorzitter
Mevrouw S. (Susanne) Jongen Vice-voorzitter
Mevrouw P. (Petra) Sijpkes  Lid
De heer J. (Jaimy) Pletzers  Lid
De heer F. (Falco) Doijen  Ambtelijk secretaris

De Burgeradviesraad heeft in 2019 afscheid genomen van mevrouw E. (Els) Parijs-van Oostroom 
(vice-voorzitter). Zij heeft zich jaren belangeloos ingezet voor het welzijn van de burgers.

Overleg met de raad van toezicht
Er heeft in 2019 geen overleg plaatsgevonden met de Raad van Toezicht. 

Overleg met de directeur
De Burgeradviesraad heeft in 2019 geregeld overleg gevoerd met de directeur Ward Vijgen. De 
Burgeradviesraad heeft in samenspraak met de directeur een actieplan opgesteld. In dit actieplan 
worden thema’s benoemd.

Overleg met medewerkers
De Burgeradviesraad beschouwt de medewerker als schakel tussen de burger en Trajekt. De 
Burgeradviesraad heeft zich over het lopende project Wortel laten informeren. Door informatie over 
lopende projecten, wordt de belangenbehartiging door de Burgeradviesraad versterkt.
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Ons werkveld
Ons werkveld is breed en divers. Ons bestaansrecht is niet alleen geworteld in de 
organisatiestructuur van Stichting Trajekt, maar ook in de samenleving. De Burgeradviesraad blijft 
oog en oor houden voor de transitie van de verzorgingsstaat naar de participatiesamenleving. 

De Burgeradviesraad 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 Burgeradviesraad vraagt ook aandacht voor (stille) armoede, laaggeletterdheid, integratie 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 Burgeradviesraad ziet een meerwaarde in een sterke buurt met gemeenschapszin.

Voorlichting.
De nieuwe Burgeradviesraad is voorgesteld in het tijdschrift van Stichting Trajekt (december 2019). 
De Burgeradviesraad streeft er naar, bekender te worden bij de burgers. Dit is vooralsnog een 
continue aandachtspunt.
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Personeel

In deze paragraaf wordt de samenstelling en enkele relevante kengetallen van de 
personeelsbezetting weergegeven. 

Formatie 31-12-2018 31-12-2019
Medewerkers 144 141
Fte  117 fte 117 fte

Aard dienstverband bepaalde tijd onbepaalde tijd
Medewerkers 18 123
Fte 11 106

Verloop in dienst uit dienst
Medewerkers  12 19

Opbouw personeelsbestand / verhouding man-vrouw op 31-12-2019
 Man  vrouw
Medewerkers 36 105
 
Leeftijd man aantal Leeftijd vrouw aantal
25-34 8 <25 5
35-44 2 25-34 14
45-54 9 35-44 23
55-59 9 45-54 29
60-65 8 55-59 17

60-65 17

Gemiddelde parttimefactor
2018: 72,96  2019: 83,32%

Verzuimcijfers 
Gemiddelde 2018: 10,20%
Gemiddelde 2019: 8,18%

Het ziekteverzuimpercentage van 8,18% is nog aan de hoge kant, dit wordt onder meer 
veroorzaakt door een hoog percentage langdurig verzuim. In 2019 is veel aandacht besteed aan de 
ziekteverzuimbegeleiding, waardoor enkele langdurig verzuim-dossiers zijn gesloten (re-integratie 
of uit dienst). 
De meldingsfrequentie is relatief laag (0.97) in vergelijking met de branche. Zo blijkt dat 
medewerker zich niet gemakkelijk en niet vaak ziekmelden. Risico hierbij is dat als medewerkers 
dan verzuimen, zij langer ziek zijn vanwege de ernst van de klachten, waarbij vaak sprake is van een 
combinatie van werk- en privé-gerelateerde klachten.
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Het streven is het ziekteverzuim de komende jaren terug te brengen naar een aanvaardbaar niveau 
vergeleken met andere organisaties in de welzijnssector (ca 5,5%). Daarom blijft 
ziekteverzuimbegeleiding in 2020 een speerpunt. Zo wordt momenteel, samen met de 
Ondernemingsraad, gewerkt aan een nieuw protocol inzake ziekteverzuim. Er wordt extra aandacht 
gericht op preventie. Dit gaan we niet alleen doen door het vroegtijdig signaleren en het gesprek 
(individueel en binnen teams) aan te gaan met de medewerker die dreigt uit te vallen. Maar ook 
door medewerkers bewust te maken van hun duurzame inzetbaarheid en het vergroten van hun 
weerbaarheid. 

Opleidingskosten 
 Uitvoeringsteams Services  OR RVT
Opleiding 35.886 16.856 17.816 7.569
Beroepsregistratie  5.301

Ook in 2019 is op verschillende manieren geïnvesteerd in de ontwikkeling van medewerkers 
individueel en in teamverband, zoals deskundigheidsbevordering en intervisie.

Trajekt is een professionele dienstverlener en hecht veel waarde aan de professionalisering van 
haar medewerkers. De professionele standaarden, die als maatstaf dienen voor de kwaliteit van 
de dienstverlening en voor de individuele professionalisering, zullen in 2020 verder verdiept en 
uitgewerkt worden. Daarnaast zal gekeken worden hoe het opleidingsbudget het beste verdeeld/
ingezet kan worden per medewerker en per team om een continue ontwikkeling van medewerkers 
te bewerkstelligen. De komende jaren werken we toe naar een strategisch opleidingsbeleid en 
jaarlijkse opleidingsplannen. 

Financiën

Begroting 2020
Totaal baten    10.717.083
Totaal lasten    10.657.621
Resultaat vóór bestemming  59.462
Onverdeeld resultaat   59.462
De begroting 2020 laat een licht positief resultaat zien. Het resultaat is zo gering dat er géén 
toevoeging aan de risicoreserve is voorzien.

Jaarrekening 2019
Het geconsolideerd resultaat in de jaarrekening 2019 sluit op een positief saldo van 248 duizend 
euro. In de jaarrekening treft u de overige informatie aan.

Kengetallen ter bepaling van de liquiditeit
De current-ratio was per 31 december 2019 2,79, terwijl die op 31 december 2018 2,58 was.
De debt-ratio geeft weer welk deel van de bezittingen met vreemd vermogen is gefinancierd. 
Per 31 december 2019 is dit cijfer 0,30, terwijl dit op 31 december 2018 nog 0,33 was.

De uitkomsten van beide kengetallen zijn als voldoende te classificeren en laten beiden ten 
opzichte van de cijfers van 31 december 2018 een lichte verbetering zien. 
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9.310

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde
betaling

1/1 - 31/12

164.150
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4.738 3.1593.159 3.1593.159
750

Individueel toepasselijk bezoldingingsmaximum

30/10-31-1230/10-31-12 30/10-31-1230/10-31-12 30/10-31-12

1.208 750 750 750

Op het moment dat deze jaarrekening wordt vastgesteld hebben we wereldwijd te kampen 
met de coronacrisis. De gevolgen van deze crisis zijn nog niet te overzien. In het verslag van 
het bestuur (pagina 16 en 17) leest u welke maatregelen Trajekt heeft genomen en hoe wij 
op dit moment ons werk verrichten. 
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Op het moment dat deze jaarrekening wordt vastgesteld hebben we wereldwijd te kampen 
met de coronacrisis. De gevolgen van deze crisis zijn nog niet te overzien. In het verslag van 
het bestuur (pagina 16 en 17) leest u welke maatregelen Trajekt heeft genomen en hoe wij 
op dit moment ons werk verrichten. 



- II-39 -

 
 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

Aan de raad van toezicht van Stichting Trajekt  

VERKLARING OVER DE IN DE JAARRAPPORTAGE OPGENOMEN JAARREKENING 
2019  

Ons oordeel 

Wij hebben de in de geconsolideerde jaarrapportage 2019 opgenomen geconsolideerde en enkelvoudige 
jaarrekening 2019 van Stichting Trajekt te Maastricht gecontroleerd.  

Naar ons oordeel geeft de in het jaarrapport opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en 
de samenstelling van het vermogen van Stichting Trajekt op 31 december 2019 en van het resultaat over 
2019 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 2019. 

2. De geconsolideerde en enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2019. 

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) 2019. 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. 

Paragraaf ter benadrukking van de impact van het coronavirus 

Het coronavirus heeft ook invloed op Stichting Trajekt. In de toelichting op pagina 16 en 17 in de 
jaarrapportage heeft het management de huidige impact en haar plannen om met deze gebeurtenissen of 
omstandigheden om te gaan toegelicht. Ook geven zij aan dat het op dit moment voor hen niet goed 
mogelijk is om in te schatten wat de invloed van het coronavirus is op de financiële prestaties en gezondheid 
van Stichting Trajekt. Ons oordeel is niet aangepast met betrekking tot deze aangelegenheid.  

  

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 raad van bestuur 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 raad van bestuur voor de jaarrekening  

De raad van bestuur 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 
raad van bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die de raad van bestuur 
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel 
belang als gevolg van fouten of fraude. 

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

De raad van bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan 
of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

Aan de raad van toezicht van Stichting Trajekt  

VERKLARING OVER DE IN DE JAARRAPPORTAGE OPGENOMEN JAARREKENING 
2019  

Ons oordeel 
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2. De geconsolideerde en enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2019. 

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) 2019. 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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Het coronavirus heeft ook invloed op Stichting Trajekt. In de toelichting op pagina 16 en 17 in de 
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van Stichting Trajekt. Ons oordeel is niet aangepast met betrekking tot deze aangelegenheid.  
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Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). In dit kader is de 
raad van bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die de raad van bestuur 
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel 
belang als gevolg van fouten of fraude. 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet de raad van bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar 
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet de raad 
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- II-41 -

  

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 raad van bestuur en de toelichtingen die 
daarover in de jaarrekening staan. 

• Het vaststellen dat de door de raad van bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar 
is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar 
bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van 
materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de 
relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij 
onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is 
tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er 
echter toe leiden dat een 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 raad van bestuur 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, 31 maart 2020  2019-03-15  15.03.2019 

Deloitte Accountants B.V. 
 

 

Was getekend: P.G.M. Retra AA  



- II-42 -

  

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 
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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 raad van bestuur 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 
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