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Trias ondersteunt bij opvoeden en opgroeien. Met hulp-aan-huis, spoedhulp en crisis-
opvang, 24-uurszorg, pleegzorg, begeleiding/behandeling bij scheiding en meer. Trias 
adviseert en coacht ook professionals.

Stichting Trias Jeugdhulp

https://www.triasjeugdhulp.nl/

Burgemeester Drijbersingel 39, 8021 JB Zwolle
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Trias is een professionele aanbieder van jeugdhulpverlening. Trias richt zich op 
meervoudige orthopedagogische problematiek bij kinderen/jongeren (verder jongeren) 
van 0-18/21 jaar en hun netwerk in de regio IJsselland, Twente en Midden-IJssel/Oost 
Veluwe. De hulpverlening vormt een keten van jeugdhulp aan jongeren en hun 
netwerk, die tijdelijk wat extra ondersteuning nodig hebben bij de ontwikkeling en 
opvoeding. Wij kunnen snel en makkelijk op- en afschalen met hulp: stepped care en 
matched care. Dit doet Trias binnen het eigen zorgaanbod en uit zorgaanbod door 
samenwerkingsverbanden.
Jeugdhulp wordt thuis, online en op locatie geboden. Dit kan zijn bij een locatie van 
Trias, maar bijvoorbeeld ook op de sportclub of op school. Afhankelijk van en passend 
bij de levensfase en levenswijze van de cliënt.

Trias krijgt voornamelijk inkomsten op basis van gedeclareerde zorg bij gemeenten, 
financiers. Daarnaast krijgt Trias incidenteel inkomsten middels subsidies.

De verkregen inkomsten worden veelal aangewend om zorg te blijven leveren. 
Het vermogen van de stichting ziet voornamelijk toe op zorgvastgoed.



Voor medewerkers van Trias is de cao Jeugdzorg van toepassing. Voor de bestuurder 
is de WNT-norm voor Zorg- en jeugdhulp van toepassing (Wet normering 
topinkomens). De vergoeding voor de leden van de raad van toezicht is vastgesteld 
binnen dezelfde WNT-norm.

Het leveren van passende behandeling en begeleiding aan de jongere en/ of systeem;
Het helpen versterken van de jeugdzorg en hulpverleningsketen, door het delen van 
expertise en kennis.
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Het vermogen van de stichting bestaat hoofdzakelijk uit zorgvastgoed.



23.886.936

8.375

905.767

24.801.078

0

15.641.669

344.685

977.654

-725.150

7.863.024

22.774.529

11.167

965.993

23.751.689

0

15.426.668

501.382

777.600

-826.551

7.308.994

24.101.882

-30.721

668.475

23.188.093

-50.473

513.123

2020 2019 (*)

24.801.078 23.751.689



In boekjaren 2019 en 2020 heeft Trias een genormaliseerd resultaat van ongeveer 
€ 0,- gerealiseerd. Als gevolg van boekwinsten op verkoop van activa ligt het resultaat 
boekjaar in beide jaren hoger.


