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Algemene informatie
•

Wat is BIB?

BIB is een dagbesteding op maat voor licht verstandelijk beperkten, personen met
autisme en doven en slechthorenden. We zijn gevestigd op de kinderboerderij cq
duurzaamheidspark in Soest. Dit is onderdeel van Stichting Balans.

BIB is vier dagen open van 9.00 uur tot 15.00 uur, namelijk maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag.

•

Visie en Missie

Visie: Iedereen is gelijk ongeacht hoe je er uit ziet en/of je beperking is. Mensen
worden op een gelijkwaardige en volwassen manier aangesproken. Iedereen
gaat respectvol met elkaar om.

Missie BIB
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door verbinding te maken met
alle mensen die op een boerderij werken/komen. De cliënten van BIB hebben taken
op de kinderboerderij zodat er een actie-reactie gecreëerd wordt. Cliënten voelen
zich op deze manier gezien en gewaardeerd. De kinderboerderij is ook open voor
publiek. Ook hierin ontstaat er een verbinding met de bezoekers. Professionele
begeleiding is nodig om te fungeren als vertaler en hebben een sturende
begeleidingsstijl.
De professionals die werken bij BIB zijn open en transparant en werken voor een
kleine vergoeding om de cliënten de aandacht, zorg en liefde te geven die ze nodig
hebben.

Om de aanvraag van de cliënten-stroom aan te kunnen, blijft BIB groeien.
Het is begonnen met het onderzoeken of het een kans van slagen heeft tot het
hebben van een wachtlijst. Ik vind het belangrijk om mijn kennis en ervaring te delen
met onder andere studenten. Om deze reden heeft BIB een SBB- keurmerk
gekregen zodat we stagiaires kunnen begeleiden. Naast studenten kunnen we ook
vrijwilligers aantrekken. Denk hierbij aan een samenwerking met de vrijwilligers die
al op het terrein zijn maar ook de verbinding met de buurt te zoeken zoals honden
uitlaten of boodschappen doen.

Doel BIB
Het doel van de dagbesteding is mensen met een verstandelijk beperking een
waardevolle dagbesteding te laten genieten. Waardevol betekent in dit geval dat het
bevorderlijk is voor de fysieke en mentale gesteldheid. Dit in de ruimste zin van het
woord genomen.
BIB is om deze reden kleinschalig opgezet. We werken met niet meer dan 3 cliënten
per dag zodat ze de volle aandacht en liefde krijgen.

Daarnaast hebben we een samenwerking met de medewerkers en vrijwilligers van
de kinderboerderij. Zij genieten van deze doelgroep zonder dat ze hier
verantwoordelijk voor hoeven zijn. Dit betekent een maximaal rendement op plezier.

Organisatie/bestuurders
BIB is een organisatie dat bestaat uit professionals die ZZP-ers zijn. Alle
medewerkers hebben, naast werkzaam te zijn bij bib, ook andere werkzaamheden in
de zorg. Dit is nodig omdat de cliënten van BIB een grote zorgbehoefte hebben.
Daarnaast is het te intensief te noemen om alle dagen bij BIB werkzaam te zijn. Om
deze reden is voor deze constructie gekozen. De afwisseling in de werkzaamheden
fungeren als mentale uitdaging en oplading van de geest.

Beschrijving van de werkzaamheden:
BIB werkt met een vast dagstructuur.
Deze structuur wordt visueel gemaakt door middel van picto’s en foto’s.
Er is aandacht voor de dieren en hun ontwikkeling, koken en de moestuin,
boodschappen doen, hoe doe je dat? Beweging, knutselen en ontspanning
We geven de dieren eten en water en assisteren de dierenverzorgers, we
ondersteunen de natuur en milieu-educatielessen waardoor er een verbinding
ontstaat met onze doelgroep en de schoolkinderen.
We doen elke dag boodschappen en bereiden dit met de cliënten voor. Hierdoor
leren ze overleggen met elkaar, compromissen sluiten, wat heb je nodig voor x
aantal mensen, hoeveel geld heb je hiervoor nodig enz. De kinderboerderij heeft ook
een moestuin waardoor we mogen genieten van de seizoen groenten.
We wandelen dagelijks na het middageten. We knutselen, soms houtbewerking,
knippen en plakken, schilderen en tekenen.
We doen een spelletje, kijken filmpjes of gaan een dagje weg.

De volgende bestuursleden zijn aangesteld:
Voorzitter: Mirjam Castein
Secretaris: Anita van Kinsbergen
Penningmeester: Ruth Werner
Alg bestuurslid: Bernlef Adema
De bestuursleden krijgen geen onkostenvergoeding voor hun werkzaamheden.

Contactinformatie:
Bezoekadres: Vedelaarpad 53, 3766 CM in Soest
Telefoonnummer: 06 57322111
Website: www.begeleidinginbalans.nl
Email adres: begeleidinginbalans@gmail.com
Een facebookpagina en een vermelding in de gemeentegids.

Overig:
Facebook
https://www.facebook.com/begeleidinginbalans
Doelgroep: Algemeen
Werelddeel: Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet: Tot €500.000

Financieel:
De inkomsten worden gegenereerd uit onderaannemer schappen van instellingen en
PGB
Totaal inkomsten nu is 5300 euro per maand
Uitgaven:
Huur van het pand is opgebouwd uit het aantal dagdelen dat een cliënt komt
•
•
•

Client 1 is 50 euro per dagdeel per maand
Client 2 is 20 euro per dagdeel per maand
Client 3 is 20 euro per dagdeel per maand

Professionals factureren voor elke dag bij twee cliënten 150 euro en bij drie cliënten
180 euro. Bij vier cliënten moet het tarief nog worden afgestemd. Bib heeft een
overeenkomst met elke professional.
De oprichter coördineert alle contacten. Ze heeft contact met Stichting Balans, haar
medewerkers, contacten met ouders en instellingen en contact met de SBB. Ze zorgt
verder voor het reilen en zeilen van de Stichting en alle werkzaamheden die hiervoor
nodig zijn. Hiervoor geldt een vergoeding van 1500 euro per maand.
Dagelijks worden er boodschappen gedaan.
Jaarlijks kosten voor de website/gemeentegids en boekhouder= 660 euro

De boekouder van BIB is Peter van der Hoek Administratie
BIB heeft een zakelijke rekening, een verzekering en een elektrische auto.
BIB heeft een BTW- vrijstelling van de belastingdienst.

Doelstelling en Toekomst
. Verder groeien, hoe?
. Coronamaatregelen
. Giften en donaties.

Verder groeien, hoe?
Bib hoopt binnenkort naar een eigen ruimte te kunnen. Niet alleen om de 1,5 meter
te kunnen hanteren maar ook om te kunnen groeien. BIb heeft onder andere als doel
MBO nivo 3 leerlingen een stageplek te geven. Hierin kunnen zij leren van een
afwisselende doelgroep enerzijds en kunnen anderzijds de professionals zich verder
ontwikkelen doordat het SBB allerlei workshops aanbiedt.
Met een grotere ruimte en een stagiaire kunnen we mogelijk verder uitbreiden naar
vier cliënten. Dit kan alleen als de balans goed is.
Met een eigen ruimte kunnen we van niets, iets maken. Deze ruimte hebben we dan
letterlijk tot onze beschikking. Denk aan kaarten maken, kaarsen maken, schilderen
maar ook biologische appeltaart met ingrediënten uit de eigen moestuin. De
opbrengsten komen ten geheel ten goede aan de cliënten van BIB. Cliënten krijgen
hierin zeggenschap en verantwoordelijkheid waarin ze hun werk met trots kunnen
laten zien.
Met een eigen ruimte kunnen we verder uitbreiden met de woensdag en de
zaterdag. Hierdoor kunnen nog meer cliënten genieten van deze fantastische plek.
Nu kan dit niet omdat er op deze dagen andere activiteiten plaatsvinden.
In Januari 2021 staat er een basiscursus NGT (Nederlandse Gebarentaal) gepland.
Hierin worden zowel de professionals, als medewerkers als vrijwilligers, die het leuk
vinden, geschoold en krijgen ze een erkend getuigschrift.

Coronamaatregelen:
Om de RIVM hygiëne zo veel mogelijk in acht te nemen, is BIB nu naar een eigen
gebouwtje verhuist. Hierin kan geen uitbreiding plaatsvinden. Hiervoor is het te klein.

We gebruiken de invalidetoilet als eigen sanitaire ruimte. Op het terrein hangen
diverse pompen met desinfectiegel
Wanneer we mogelijk naar een geheel eigen voorziening gaan, hebben we twee
ruimtes tot onze beschikking. 1 is 25 vierkante meter en de ander 6 vierkante meter.
Ruim voldoende om 1,5 meter afstand te kunnen bewaren.
De ruimte van 6 vierkante meter wordt een prikkelarme ruimte zodat cliënten er even
rust kunnen komen.
Bij de ingang wordt een desinfectiepomp opgehangen. We werken met
handschoentjes en eventueel een mondkapje. Het extra handen wassen wordt
meegenomen in het dagprogramma.

Giften en donaties:
Wanneer Stichting BIB in aanmerking voor een anbi zullen we ervoor zorg dragen
dat alle giften en donaties ten goede komt aan de cliënten, denk aan dagjes uit, het
verder inrichten van de eigen ruimtes maar ook het organiseren van vakanties en
evenementen zoals burendag
Het verder ontwikkelen van de professionals en stagevergoedingen.

