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VOORWOORD 

Corona – de zorg 
gaat door, onze  
ontwikkelingen ook!
“Ook in 2021 had corona een grote  
impact op zowel cliënten, ouders en 
verwanten als op medewerkers.  
Bijna het hele jaar hadden we met 
maatregelen te maken. Een speciaal 
crisisteam onder voorzitterschap van 
de raad van bestuur heeft bijna twee 
jaar lang de situatie in de organisatie 
gemonitord. Belangrijkste doel: de zorg 
moet doorgaan. En dat is gelukt!”

“We zijn trots op de mooie resultaten 
die we ondanks corona hebben behaald, 
zowel zorginhoudelijk als op vastgoed-
gebied. In dit Jaarbeeld zetten we de 
belangrijkste ontwikkelingen van 2021 
op een rij.”

Paul van der Linden,  
namens de raad van bestuur

ONTWIKKELINGEN EN RESULTATEN IN 2021

Schemagerichte benadering: nieuwe materialen 

Bij Triade Vitree werken we met de Schemagerichte Benadering. Dit behandelprogramma, 

gebaseerd op de schematherapie, helpt cliënten om hun eigen gedrag en dat van anderen  

te begrijpen. In 2021 hebben we nieuwe therapiematerialen ontwikkeld. Als het kan, laten 

we die maken in onze dagbestedingsateliers. Ondertussen schrijven we aan een hand- en 

werkboek. Naar verwachting is dit medio 2022 beschikbaar.

Oké op school; ook in de kinderopvang 
Snel en makkelijk toegankelijke hulp voor-

komt dat kinderen gespecialiseerde hulp 

nodig hebben. Daarom bieden de mede-

werkers van ‘Oké op school’ individuele 

hulp, groepstrainingen en voorlichtings-

lessen op school. Daar voor is geen indica-

tie nodig. 

Omdat vroegtijdige ondersteuning helpt, 

hebben we ook een aanbod voor peuter-

zalen en kinderopvang. Dat doen we  

samen met MEE via ‘Sterke Start’, gericht 

op de allerjongste doelgroep, kinderen 

tot en met 5 jaar. 



Keurmerk Orthopedagogisch Behandelcentrum (OBC)
We zijn trots dat brancheorganisatie VOBC onze erkenning als orthopedagogisch behandelcentrum (OBC) heeft 

verlengd. Dit gebeurde na een externe visitatie. Met het VOBC-keurmerk laten we zien dat onze behandelingen 

en activiteiten voor jeugdigen en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedrags-

problemen voldoen aan de kwaliteitscriteria van VOBC. 

Nieuwe expertise: Infant Mental Health
Triade Vitree helpt kinderen tot 6 jaar en hun gezinnen vanuit het 

uitgangspunt Infant Mental Health (IMH). Hierin staat de relatie 

tussen het jonge kind en de ouder(s) centraal. Deze aanpak sluit 

aan bij onze overkoepelende schemagerichte benadering waarin 

de basisbehoeften een belangrijke plek hebben. In 2021 zijn de  

eerste medewerkers getraind. In 2022 maken we tijd vrij om IMH 

verder in te voeren.

Nieuw: gezinshuis voor moeder en kind 
Als de problematiek voor een pleeggezin te complex is, biedt een 

gezinshuis uitkomst. In 2021 startten we 7 nieuwe gezinshuizen.  

In 2022 komen er nog meer bij. Voor het eerst opent Triade Vitree 

ook een gezinshuis voor moeder en kind. In totaal hebben we nu  

29 gezinshuizen.

Triade Vitree 
had in 2021 

485 
pleeggezinnen

Pleegouders in het zonnetje
We hebben pleegouders hard nodig. Daarom vroegen we in de 

Week van de Pleegzorg extra aandacht voor het pleegouderschap.  

De volwassen cliënten van onze winkel Kleurkracht in Emmeloord, 

mensen met een verstandelijke beperking, maakten 40.000 thee-

zakjes als compliment voor pleegouders in Nederland. Zo’n 5.000 

pleegouders in Nederland kregen deze theezakjes toegestuurd. 

Dat volwassen cliënten zich inzetten voor de pleegzorg van onze 

jeugdhulp, maakte de actie voor Triade Vitree heel bijzonder.



Zinvol werk betekent fijn leven. Dat geldt 

voor iedereen, ook voor mensen met een 

verstandelijke beperking of psychiatrische 

problematiek. In 2021 startten we een aan-

tal projecten om dagbestedingsactiviteiten 

meer aan te laten sluiten bij de waarden 

van werk. Op onze locatie Spotlight Multi-

media bijvoorbeeld leren cliënten verschil-

lende vaardigheden die ze samen inzetten 

voor opdrachten die binnenkomen.  

Zo doen cliënten werk dat ertoe doet!

Anja Rick Carmin
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Nieuw woon-werk- 
complex in Almere klaar 

In 2021 was het zover. Aan de Siera-

denweg in Almere leverden we 72  

appartementen op voor mensen met 

een verstandelijke beperking en een 

(intensieve) ondersteuningsvraag.  

Met de locatie Sieradenweg hebben 

we er een fijne woon- en werkplek in 

de wijk bij waarin het natuurlijk leven 

vorm krijgt. Alle cliënten hebben begin 

2022 hun appartement betrokken.

Tante Truus wint Golden Pin Awards 
Onze Almeerse horecaonderneming Tante Truus won in 2021 Google’s 

Golden Pin Award voor haar creatieve en nieuwe catering ideeën  

tijdens de coronacrisis.

Google keek onder meer naar de beoordelingen die klanten gaven. Zij 

waren positief over de taartjesboxen, de winacties op social media en 

het bezorgen van eten bij bewoners met een verstandelijke beperking.

Cliëntenbladen  
JIJ! en PLEK 
Informatie op maat is belangrijk  

voor onze volwassen cliënten. 

PLEK is een blad speciaal voor cliënten 

die beschermd wonen (GGZ), en biedt 

ruimte om verhalen en ervaringen te delen. 

JIJ! is er voor cliënten met een verstande-

lijke beperking. De twee magazines maken 

we samen met onze cliënten.

Wat doe jij voor werk?



Fit en actief blijven
Vitaliteit en gezondheid zijn voor ieder mens belangrijk. Daarom organiseren we allerlei 

activiteiten voor cliënten. Neem bijvoorbeeld bewegen op maat. Deze activiteit bleek ook 

in coronatijd goed te gebruiken. De beweegagoog komt naar de cliënt toe. Samen maken 

zij een beweegplan en gaan ze aan de slag. 

Voor cliënten met ernstig meervoudige beperkingen startten we de Activiteitenbeleefmap 

(ABEL). Deze map met bijbehorende materialen ondersteunt begeleiders bij activiteiten om 

in beweging te komen. Minstens zestig cliënten hebben al baat bij ABEL.

Naar nog duurzamer 
Ook bij Triade Vitree is duurzaamheid 

een speerpunt voor de komende  

jaren. In 2021 hebben we onder meer 

de toiletten op onze kantoren uitge-

rust met een volledig circulair concept. 

Verder hebben we alternatieven ont-

wikkeld voor het gebruik van kantoor-

artikelen. De uitdaging is om geen  

gebruik meer te maken van nieuwe 

grondstoffen. We zetten in op het  

verduurzamen van al onze locaties.

Nieuwe collega’s door 
‘meet en greet’
De zoektocht naar nieuwe collega’s vraagt 

creatieve oplossingen. Om collega’s voor 

onze nieuwe woonzorglocatie aan de 

Sieradenweg te werven, hielden we een 

‘meet en greet’ op locatie. Ruim 30 geïn-

teresseerden kwamen in Almere kijken. 

Dat leidde tot 7 nieuwe collega’s.

In 2021 ging het team Advies & Aanmel-

ding van start. Deze collega’s zijn verant-

woordelijk voor het eerste contact met 

de cliënt, ouder, verwant en /of verwijzer. 

Met de start van het team is Triade Vitree 

voortaan via één telefoonnummer en één 

online adres bereikbaar voor alle vragen 

en aanmeldingen. 

triadevitree.nl/adviesenaanmelding 

Advies & Aanmelding:  
één startpunt voor contact 
met Triade Vitree



Moderne woonplekken in ontwikkeling
Zo thuis mogelijk wonen bij Triade Vitree. Dat vraagt om meer 

woonlocaties met moderne voorzieningen. In 2021 ontwikkelden 

we nieuwe bouwplannen in Lelystad, Kampen en Emmeloord. 

Voor onze meewerkende cliënten op Urk staat een nieuwe  

kinderboerderij op de planning voor 2022. Cliënten en hun  

ouders/verwanten zijn blij met deze mooie en nieuwe locaties  

in het vooruitzicht.

Donaties voor bijzondere extra’s 
Een duofiets, schommel of beweegtafel… het zijn extra’s die het leven van cliënten prettiger 

maken. Helaas is er binnen de zorgbudgetten niet altijd ruimte voor deze bijzondere extra’s. 

Daarom hebben we een website gemaakt waarmee we het mensen makkelijk maken om te 

doneren: www.steuntriadevitree.nl. 

Super Cool! wint award
Het project Super Cool! koppelt vrijwilligers 

aan cliënten, zodat ze wekelijks samen 

kunnen sporten. Dit doen we in de regio’s 

Almere, Dronten, Lelystad en de Noord-

oostpolder (NOP). We zijn trots dat Super 

Cool! NOP de Doemee-award regio  

Flevoland 2021 heeft gewonnen. 



Ambassadeurs voor meer werkplezier
Bij Triade Vitree zien we graag dat iedere medewerker het naar  

de zin heeft. Eind 2021 zijn we dan ook een traject gestart dat het 

werkplezier moet vergroten. Via een aantal werkconferenties  

hebben we de basis gelegd om het thema verder uit te werken.  

In 2022 gaan we hiermee verder. Dat doen we samen met een 

groep ambassadeurs uit de hele organisatie. Zo betrekken we  

zoveel mogelijk mensen bij dit onderwerp. Aandacht voor het  

werkplezier blijft de komende jaren op de agenda staan. 

Nieuwe raad van bestuur 
Triade Vitree heeft een nieuwe raad van bestuur. Eind 2021 namen 

bestuurder Afien Spreen en interimmer Didier Dohmen afscheid 

van de organisatie. 

Per 2022 is Paul van der Linden samen met Norma van Burgsteden 

verantwoordelijk voor Triade Vitree. Paul is voorzitter en beheert de 

portefeuille zorg, Norma richt zich op de bedrijfsvoering.

Op de achtergrond werkten Triade en Vitree al samen binnen  

één organisatie. Sinds november 2021 voeren we ook één naam:  

Triade Vitree. Dat is wel zo gemakkelijk en herkenbaar voor  

iedereen. De naam Triade Vitree is inmiddels overal zichtbaar:  

op onze gevels, in de e-mailadressen en op onze nieuwe  

website triadevitree.nl.

Triade en Vitree gaan verder  
als Triade Vitree
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ONZE KERNCIJFERS 2021
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