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Samen zijn we  Triade Vitree
Sinds 2018 werken Triade en Vitree vanuit  
één organisatie. Dat doen we met behoud van 
ieders specialismen en naam.

Triade biedt ondersteuning aan volwassenen 
met een verstandelijke beperking en/of 
psychische problematiek. 
Vitree biedt jeugdhulp aan kinderen, jongeren  
en gezinnen. 

Samen zijn bestuurders Afien Spreen en  
Paul van der Linden verantwoordelijk voor  
Triade Vitree.

Tijdens de landelijke Sterk in je Werk-
themaweek hebben we –samen met 
collega instelling Coloriet– hoogleraar 
Klinische Neuropsychologie Erik 
Scherder uitgenodigd. Scherder 
gaf uitleg aan medewerkers over 
de werking van het brein: ‘Jullie 
functioneren als motivator van de 
hersenen van cliënten, soms vervangen 
ze als het ware zelfs het brein.’ 
Zo’n duizend zorgmedewerkers en 
vrijwilligers kwamen af op de lezing.

Stress remt 
werking brein 

Congres 4 jaar  
Samen op School 
In oktober was het eindcongres 
van de Academische Werkplaats 
Samen op school in Dronten. 
Met mooie presentaties 
van o.a. hoogleraren Paul 
Frissen en Micha de Winter. 
Ook onze collega Sharon 
Stellaard stond op het podium 
met bevindingen uit haar 
promotieonderzoek. 
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Samen zijn we  Triade Vitree Lego voor grote mensen 
Drie collega’s zijn opgeleid tot lego 
serious play facilitators, een speelse 
en bewezen effectieve methodiek. 
We zetten het in voor organisatie- en 
teamvraagstukken. Lego voor grote 
mensen met een serieuze vraag!

Cliëntenblad JIJ!  
In 2019 is het cliëntenblad JIJ! 
voor het eerst uitgekomen. 
Speciaal voor cliënten met een 
verstandelijke beperking; een 
plek om verhalen en ervaringen 
te delen. Ook ouders 
zijn trots om de 
verhalen van hun 
kind te lezen. In 
2020 ontwikkelen 
we een blad voor 
onze beschermd 
wonen (GGZ) 
cliënten. 
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In december was de feestelijke 
voorstelling ‘Kerst maken we 
samen’, met als onderliggend 
thema cliëntzeggenschap. 
Bestuurder Afien Spreen opende 
de avond met: ‘Als organisatie 
hechten we veel waarde aan de 
zeggenschap van cliënten en 
hun familie. Deze voorstelling 
is er een mooi voorbeeld van: 
mensen met een verstandelijke 
beperking krijgen een podium 
aangeboden en mogen hun 
talent ontwikkelen.’

In november presenteerde onze sociale onderneming 
Kleurkracht in Emmeloord hun nieuwste product 
gemaakt door cliëntmedewerkers: drip bag koffie. Het 
is een nieuwe vorm van verse koffie maken met een 
meeneemfilter; een primeur in Flevoland. Wethouder 
Wijnants van Emmeloord kwam het eerste kopje drip 
bag koffie proeven. 

Investeren in nieuwe 
moderne woonplekken 
Zo thuis mogelijk wonen bij Triade. 
Dat vraagt om woonlocaties 
met moderne voorzieningen. De 
komende jaren leveren we diverse 
nieuwbouwprojecten in heel 
Flevoland op. Zoals in Almere – daar 
bereiden we nu de bouw voor – het 
gaat om 72 woon- en werkplekken 
voor mensen met een verstandelijke 
beperking die intensieve 
begeleiding nodig hebben.

Op elke woonlocatie is een 
begeleider getraind in de methodiek 
‘Vet lekker!’. Koffie & donuts is 
een nieuw onderdeel en helpt 
cliënten – samen met een diëtiste 
verstandelijk gehandicapten - bij 
een bewuste voedingskeuze. Ook 
bewegen en sport hoort hierbij.

Kleurkracht lanceert 
drip bag koffie 

Hoeveel schep ik 
op mijn bord?

Voor en door 
cliënten: Kerst 
maken we samen  

We maken gebruik van nieuwe 
technologieën voor mensen met 
een minder goed functionerende 
motoriek. Nieuw is de Somnox 
- een slaaprobot en de Sensiks 
- een belevingscabine. Cliënten 
kunnen een virtueel bezoekje 

brengen aan bijvoorbeeld het 
strand. Je ziet het zand, je hoort 
en ruikt de zee, voelt de wind 
door je haren en de warmte 
van de zon op je gezicht. De 
ervaringen met de Sensiks zijn 
erg positief. 

Zorgtechnologie: 
Je ruikt de zee 
en voelt de wind 
door je haren 
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Dat is gebleken uit een onderzoek 
dat wij lieten uitvoeren. Om 
kinderen zo thuis mogelijk te 
laten opgroeien zijn veel 
pleegouders nodig. We 
werven actief samen met 
gemeenten, ook in IJsselland. 
Met billboardcampagnes, mooie 
verhalen in de krant, interviews 
in de week van de pleegzorg 
en een fototentoonstelling. 
We zijn blij met onze 27 
nieuwe pleeggezinnen.

Jaarlijks doen we mee met ‘Baas van morgen’, een initiatief van JINC 
die zich inzet voor gelijke kansen voor kinderen op hun toekomstige 
arbeidsmarkt. Bestuurder Paul van der Linden stond zijn stoel af aan 
VMBO-leerling Yasmine (14) die voor een dag de baas was van Vitree.

Meer hulp bij complexe scheiding
Bij een scheiding hoeven ouders niet verder met elkaar, maar het kind moet wel verder met beide 
ouders. Hoe? Dat is werk voor onze 36 specialisten. Mede op verzoek van de rechtbank bieden 
we deze hulp; een verdubbeling in aantal t.o.v. vorig jaar. Het doel: problemen bij kinderen 
voorkomen of verminderen. In 2019 startten we met een nieuwe licentie en methodieken.

We bieden steeds meer kinderen een  
‘zo thuis mogelijke’ vorm van opvang. 
Als de problematiek voor een pleeggezin 
te complex is biedt een gezinshuis 
uitkomst. In 2019 konden we uitbreiden 
met nieuwe gezinshuizen: 2 in Almere  
en 1 in Kampen.

38% van de 
Flevolanders acht 
zich geschikt als 
pleegouder

Snel de juiste hulp, 
op school of in de wijk
Snelle en laagdrempelige hulp 
voorkomt dat (ook heel jonge) 
kinderen gespecialiseerde hulp 
nodig hebben. Daarvoor bieden 
onze medewerkers van Oké op 
school  – zonder tussenkomst 
van een indicatie – individuele 
hulp, groepstrainingen en 
voorlichtingslessen aan. Gewoon 
thuis, in de kinderopvang, in de wijk 
of op school. Ouders en kinderen zijn 
tevreden en geven ons een ruime 8.

Geen wachtlijst meer 
voor diagnostiek
Handelingsgerichte diagnostiek biedt antwoord op 
vragen over het gedrag. Hiermee kan hulp snel en 
gericht worden ingezet. Ook voor kinderen met een licht 
verstandelijke beperking. Was begin 2019 de wachttijd 
nog langer dan drie maanden, inmiddels is er geen 
wachttijd meer. Dat is het resultaat van ons nieuwe 
specialistische team.

Zo thuis mogelijk opgroeien

gezond woedend bl i jafwerend

razend impuls ief strenggekwetst

Korter behandelen 
door schemagerichte 
benadering
Hoe doorbreek je in korte tijd vaste 
of onbewuste patronen in gedrag? 
Hiervoor gebruiken we de methodiek 
Schemagerichte benadering.  
Met eigen ontwikkelde materialen. 
Het is een behandeling die snel 
goede resultaten biedt. In 2020 
starten we met wetenschappelijk 
effectiviteitsonderzoek.

Yasmine (14) twee dagen ‘Baas van Morgen’


