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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 vijf dagen per week open van 9.00 uur tot 15.00 uur 

 

• 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. 

De Stichting heeft de volgende keurmerken toegekend gekregen: 

- BBL en BOL Nivo 2 Helpende in de zorg 

- BBL en BOL Nivo 3 Specifieke doelgroepen en Gehandicaptenzorg 

- BBL en BOL Nivo 4 Maatschappelijke zorg voor leerjaar 1 en 2  

Door de groei van het aantal dagen en cliënten, kunnen we ook meer leerlingen 

opleiden. Een mooie win-win situatie.  

 

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 4 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, foto’s en verwijzers. 

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 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 dagjes weg. 

 

De volgende bestuursleden zijn aangesteld: 

Voorzitter: Mirjam Castein 

Secretaris: Bernlef Adema 

Penningmeester: Ruth Werner 



Sinds 2021 hebben we afscheid genomen van Anita. Zij is klaar met haar studie 

ergotherapie en werkt nu meer op haar vakgebied. Hierdoor is Bernlef van 

Algemeen Bestuurslid naar Secretaris gegaan.  

De bestuursleden krijgen geen onkostenvergoeding voor hun werkzaamheden. Wel, 

bij gelegenheden, een attentie voor hun inzet 

 

Contactinformatie: 

Bezoekadres: Vedelaarpad 53, 3766 CM in Soest 

Telefoonnummer: 06 57322111 

Website: www.begeleidinginbalans.nl 

Email adres: begeleidinginbalans@gmail.com 

Een facebookpagina 

 

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 

 

Uitgaven: 

Huur van het pand is opgebouwd uit het aantal dagdelen dat een cliënt komt 

• Client 1 is 55 euro per dagdeel per maand 

• Client 2 is 25 euro per dagdeel per maand 

• Client 3 is 15 euro per dagdeel per maand 

• Client 4 is 15 euro per dagdeel per maand 
 

 

http://www.begeleidinginbalans.nl/
mailto:begeleidinginbalans@gmail.com


Deze bedragen hebben we iets verhoogd omdat we in 2020 naar een nieuw pand 

zijn gegaan. Stichting Balans heeft een groot deel van de kosten op zich genomen. 

Dit verdient zich de komende jaren terug. 

Professionals factureren voor elke dag bij twee cliënten 150 euro en bij drie cliënten 

180 euro. Bij vier cliënten wordt het tarief 200 euro. Bib heeft een overeenkomst met 

elke professional. Wanneer de zzp-ers ook werkbegeleiders worden, wijzigt ook de 

tarieven omdat de verantwoordelijkheden dan toenemen. Dit betekent dat bij twee 

cliënten het tarief 180 euro wordt, bij drie cliënten 200 euro en bij vier cliënten 220 

euro per dag. 

De Voorzitter coördineert alle contacten. Ze heeft contact met Stichting Balans, haar 

medewerkers, begeleiden van studenten, 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 1750 

euro per maand. Dit is iets omhoog gegaan omdat de werkzaamheden ook 

toegenomen zijn.  

Dagelijks worden er boodschappen gedaan. 

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? 

We zijn inmiddels verhuist naar een eigen ruimte. Deze bevalt uitstekend.  

Qua aantal cliënten kunnen we niet verder uitbreiden in dit gebouw. Wel zijn we met 

Amerpoort in gesprek om te onderzoeken of we een tweede ruimte kunnen 

betreden. Dit biedt cliënten met een intensieve zorgvraag de mogelijkheid meer zorg 

op maat te ontvangen.  

 

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, stage en onkostenvergoedingen.  


