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Kunstproject Engage the village
In 2020 startte het kunstproject Engage
the Village. Dat doen we samen met
kunstenaars van Broedgebied. Het gaat
om verhalen uit de wereld van pleegzorg
van o.a. kinderen, vaders, moeders en pleeg
ouders. Verwerkt in allerlei vormen van kunst.
Met hulp van stichting Kinderpostzegels kwam
in december de eerste podcast uit.

Het project werkt toe naar een theatervoor
stelling in 2022.

Schemagerichte
benadering: jongeren
snappen waar het
over gaat

Oké op school:
op tijd de juiste hulp

Hoe doorbreek je in korte tijd vaste
of onbewuste patronen in gedrag?
Hiervoor gebruiken we het behandel
programma Schemagerichte
benadering. Met eigen ontwikkelde
materialen. Voor jongeren is de
aanpak inzichtelijk en zijn problemen
beter bespreekbaar. Het biedt snel
goede resultaten. Ondertussen
is gestart met wetenschappelijk
effectiviteitsonderzoek.

Snelle en laagdrempelige hulp voorkomt dat
kinderen gespecialiseerde hulp nodig hebben.
Daarvoor bieden onze medewerkers van
Oké op school – zonder tussenkomst van een
indicatie – individuele hulp, groepstrainingen
en voorlichtingslessen aan. Op 120 scholen en
kinderdagverblijven. En aan meer dan 1.000
kinderen per jaar. In corona tijd ging dit online
gewoon door.
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Gezinshuis: Zo thuis
mogelijk opgroeien

Live chat Pleegzorg:
we bereiken een
breder publiek
Pleegouders zijn hard nodig. Daarom
werven we structureel nieuwe
pleegouders. De lockdown leverde een
nieuwe manier van werving op. Via een
Facebook ‘live chat’ zijn 5 succesvolle
bijeenkomsten georganiseerd. De live
chat is laagdrempelig, je kunt makkelijk

even aanhaken vanuit huis en je krijgt
direct antwoord op je vragen. We
bereiken hiermee een breder publiek.
Met meer aanmeldingen dan ooit: 35
nieuwe pleegouders.

Goede resultaten 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 hulp bij complexe scheidingen; in 2020 bleek de combinatie van bemiddeling (voor
de ouders) en coaching (voor de kinderen) te leiden tot goede resultaten. Zo zijn afspraken gemaakt over
ouderschap, soms is doorverwezen naar meer hulp. Het doel is: problemen bij kinderen voorkomen of
verminderen.
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We bieden steeds
meer kinderen en
jongeren een ‘zo
thuis mogelijke’
vorm van opvang.
Als de problematiek
voor een pleeggezin
te complex is biedt
een gezinshuis
uitkomst. In 2020
startten we 4 nieuwe
gezinshuizen, Ook
in 2021 willen we
verder uitbreiden.
Ons magazine laat zien wat
gezinshuisouders motiveert
om zich 24/7 professioneel in te
zetten voor kinderen. In totaal
hebben we nu 24 gezinshuizen
in Flevoland, IJsselland en
Noordwest-Veluwe.
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Ondersteuning aan volwassenen

Dit ben ik!
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Behaalde doelen
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Achteruitgang
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Thuiswerk bezorgd

Digitaal informatiebord:
zo sluit je goed aan op
behoeftes

Ook onze dagbestedingslocaties waren creatief tijdens de tijdelijke corona sluiting. Zo bedacht
onze locatie Kleurkracht in Emmeloord het concept Thuiswerkbezorgd: “Als cliënten niet naar
hun werk op de dagbesteding mogen komen, dan brengen we het werk naar ze toe.” Cliënten
waren blij dat ze weer wat structuur hadden in hun dag, hoewel ze natuurlijk hun collega’s en
de gezelligheid op de werkvloer misten.

Een ander verrassen met Lekkers van Truus
In het voorjaar 2020 moesten onze horecaondernemingen Tante Truus, Puur op
Smaak, Eksternest en Roest vanwege de
coronamaatregelen sluiten voor publiek. Voor
veel cliënten viel hiermee hun dagbesteding
weg. Er werd gezocht naar allerlei creatieve
oplossingen. Zo startte lunchroom Tante

Truus een nieuw initiatief, de Taartjes Box
Lekkers van Truus. En cliënten konden aan
de slag blijven door het bakken van taarten
en het inpakken en afleveren van de boxen.
Zeker rond Moederdag een groot succes!

Vitree

Triade

Wat voor kleren trek je aan als je naar
buiten gaat? Wie werkt er vandaag? Of
doe je mee met een bepaalde activiteit?
We vinden het belangrijk dat onze
bewoners goede informatie krijgen. Via
een digitaal informatiebord kan alles
makkelijk gelezen of bekeken worden,
in taal en beeld. En je kunt gelijk
aangeven als je ergens aan mee wilt
doen. Samen met cliënten ontwikkelen
we deze informatieborden, van hen
horen we welke informatie voor hen
handig is. We willen deze borden op
veel locaties gaan gebruiken.

Triade Vitree
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Cliëntenblad
PLEK

Investeren in nieuwe
moderne woonplekken
Zo thuis mogelijk wonen bij Triade. Dat
vraagt om woonlocaties met moderne
voorzieningen. Zo startte in Almere aan
de Sieradenweg de bouw voor 72 woonen werkplekken voor mensen met een
verstandelijke beperking. Wethouder Froukje

de Jonge onthulde samen met toekomstige
bewoner Michiel het bouwbord. In Dronten
verhuisden in 2020 25 cliënten naar het
nieuwe pand aan de Vermiljoen in Dronten.
De komende jaren leveren we meerdere
nieuwbouwprojecten op in Flevoland.

Super COOL: we blijven in
beweging
Tijdens de lockdown werden alternatieven
bedacht om samen in beweging te kunnen
blijven. In september deden we – op afstand
van elkaar – mee met de Almere Challenge:
bootcamp, 27 km fietsen en 7 km wandelen.
Het is een van de activiteiten van het

programma Super COOL!, dat vrijwilligers
koppelt aan cliënten. Doel: wekelijks samen
sporten. Dit doen we in de regio’s Almere,
Dronten, Lelystad en Noordoostpolder.

Vitree
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PLEK
BESTE MAATJES

WANDELEN
MET GABY
EN HAAR
HONDEN

In 2020 is het cliëntenblad PLEK voor het eerst
WONEN IN ALMERE
,
uitgekomen. Speciaal
DROMEN VAN MOS
KOU
voor cliënten die
beschermd wonen
(GGZ); een plek om verhalen
en ervaringen te delen. Het
magazine komt twee keer per
jaar uit. Daarnaast verschijnt
vier keer per jaar het cliëntenblad
JIJ!. Speciaal voor cliënten met
een verstandelijke beperking.
Twee geheel verschillende
magazines voor de eveneens
verschillende doelgroepen.

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

Samen zijn bestuurders Afien Spreen en
Paul van der Linden verantwoordelijk voor
Triade Vitree. In 2020 versterkte Didier
Dohmen, op interim basis, het bestuur.
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Een cliënt krijgt
vaak meerdere
vormen van hulp
Een cliënt krijgt
vaak meerdere
vormen van hulp

ONZE CLIËNTEN
ONZE CLIËNTEN

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

Cliënten Vitree

5.282

Cliënten Vitree

5.282

6.802

6.802

Cliënten Triade

1.520

Cliënten Triade

Naar één krachtig merk

1.520

Onze ambitie is samen verder te gaan met
één krachtig merk Triade Vitree. We willen
hiermee inhoud en betekenis geven aan
een gezamenlijke missie, visie en aan onze
kernwaarden: speels, dapper, vertrouwen en
eerlijk. Achter de schermen werken we toe
naar deze verandering. In de loop van 2021
gaan we afscheid nemen van de vertrouwde
merken Triade en Vitree. Vanaf dat moment
is Triade Vitree onze naam.

124
124

Een locatie

woonwoonen behandellocaties:
en behandellocaties:
Triade: 90 Vitree: 34
Triade: 90 Vitree: 34

Overig
WmoOverig
Wmo

bestaat vaak
Een locatie
uitvaak
meerdere
bestaat
zelfstandige
uit meerdere
wooneenheden
zelfstandige
wooneenheden

5% 5%
5% 5%

OMZET:
OMZET:

€€136.421.312
136.421.312
38%
38%

Jeugdwet
Jeugdwet

52%

52%

ONZE
MEDEWERKERS
ONZE
MEDEWERKERS

Wlz
Wlz

Medewerkers Triade

Medewerkers Triade

1.391
1.391

1.918
1.918
Medewerkers
Vitree
Medewerkers
Vitree

527
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432432
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Triade Vitree is door Cedeo erkend als
aanbieder van geaccrediteerde trainingen.
Vanuit hun klanttevredenheidsonderzoek
kregen we een mooi rapportcijfer voor
o.a. onze ABC training: een ruime 9.5.
Medewerkers ervaren de training niet als
een ‘moeten’ maar eerder als een ‘ja, graag’.
Ook waren er complimenten voor zowel de
organisatie als de trainers, die een sfeer van
openheid en veiligheid weten te creëren,
waardoor het leerklimaat optimaal is.
Daar zijn we trots op!

We maken gebruik van nieuwe
technologieën voor mensen met een
minder goed functionerende motoriek.
Nieuw is de robot Tessa van Tinybots,
die structuur brengt in de dagelijkse
activiteiten. Dat doen we niet alleen in
de gehandicaptenzorg, maar ook in onze
jeugdhulp. Zoals in de gezinshuizen.
Bijvoorbeeld om de jongere hulp te
bieden bij het onthouden van taken of
om de gezinshuisouders te faciliteren.

Mishal (16) twee dagen
‘Baas van Morgen’
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 Mishal (16) die voor twee
dagen de baas was van Triade Vitree. Als
Baas van Morgen ging Mishal o.a. in gesprek
met jongeren om te horen hoe zij de zorg van
Triade Vitree ervaren.

Vitree

9.5

Mooi rapportcijfer
van Cedeo

Zorgtechnologie:
robot Tessa

De Kletspot

In gesprek blijven met elkaar via
kletspot en denkdobbelen
Vanwege corona moesten we keer op keer
drastische maatregelen nemen. Maatregelen
die cliënten, ouders en verwanten en ook
medewerkers raken. Wat betekent dit voor
ieder persoonlijk?
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Om met elkaar hierover het gesprek te
blijven voeren, hebben we een Kletspot en
een Denkdobbelspel met vragen ontwikkeld.
Begrip en aandacht voor elkaar hebben
ontstaat alleen als je in gesprek blijft.

Triade Vitree
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