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Waar stonden we? 

In januari 2020 hadden Stichting Balans en BIB wel eens gesproken over een eigen ruimte maar dit 

waren nog open ideeën voor de toekomst. Duidelijk was wel dat Bib aan het groeien is en dat het op 

termijn goed zou zijn om naar een eigen ruimte te gaan. We zaten in de kantine van Stichting Balans 

op de kinderboerderij. Dit zorgde voor de verbinding. De medewerkers ervaren veel plezier van de 

doelgroep. Groei zou wel betekenen dat er meer prikkels komen.  

Bib draaide vier dagen in de week, namelijk de maandag/dinsdag/donderdag en vrijdag met drie 

cliënten  

We hadden een aanvraag ingediend voor een cursus gebarentaal op maat. Deze zou verderop in het 

jaar gegeven worden. 

Bib heeft een aanvraag ingediend bij SBB om stagiaires te mogen begeleiden.  

 

Wat is er gebeurd?  

In Maart 2020 kwam de Coronacrisis. Bib en ook de kinderboerderij moesten dicht. De cliënten thuis. 

Voor iedereen een onzekere tijd.  

De onder aan neming, Amerpoort,  heeft aangegeven dat er gewoon door gefactureerd mocht 

worden. Een hele fijne zekerheid. Hierdoor kon BIB de zzp-ers en Stichting Balans doorbetalen. Een 

client uit PGB heeft de betaling omgezet van automatisch naar maandelijkse betalingen. Zij zijn van 

mening dat wanneer Bib niet geleverd heeft, zij er ook niet voor hoeven betalen. Dit heeft BIB een 

derde van de omzet gekost. Dit terwijl er al wel prijsafspraken zijn  gemaakt. Een grote teleurstelling. 

Eind 2020 is dit nog niet opgelost. 

Toen duidelijk was dat BIB weer open mocht, hebben we gezocht naar een eigen ruimte op het 

terrein. Deze hebben we gevonden en vervolgens helemaal opgeknapt. De kosten zijn voor Stichting 

Balans en BIB. We hebben een nieuwe overeenkomst getekend waarin nieuwe prijsafspraken zijn 

gemaakt. Hierdoor verdient Stichting Balans de gemaakte kosten langzaam terug.  

Daarnaast zijn we vanaf September 2020 vijf dagen open. Er is een nieuwe cliënt bijgekomen en een 

bestaande cliënt komt vijf dagen in de week. Verdere uitbreiding van de cliënten mag nog niet gezien 

de RIVM maatregelen. Er is wel vraag vanuit de ZMLK scholen.  

Bib is per juni 2020 een Stichting geworden. Hierdoor kunnen we Bib in de toekomst verder 

uitbouwen met vrijwilligers en leuke activiteiten. Het bestuur komt elk kwartaal bij elkaar (via de 

zoom) 

Er dienen zich stagiaires aan. Er is  plek voor 1 BBL student en/of 1 BOL student. Totaal is er plek voor 

5 dagen stage 

 

 

 



Waar staan we nu? 

De RIVM maatregelen duren voort. Hierdoor kan er niet verder uitgebreid worden. 

Er begint per half December wel een stagiaire, een bbl student specifieke doelgroepen.  

Een zzp-er Anita gaat van ons afscheid nemen vanwege te drukke werkzaamheden elders. Een 

nieuwe medewerker is op den duur wel gewenst 

Van de ouders van 1 van de cliënten mogen we een cadeau uitzoeken van circa 150 euro. Bij de 

opening zullen we hier uitgebreid bij stil staan. 

 

Jaarplan 2021 

Het geschil met de ouders van de cliënt uit PGB betaling dient opgelost te worden. Bib is een 

kleinschalige dagbestedingsplek en kan zich niet veroorloven dat er niet betaald wordt wanneer de 

cliënt niet aanwezig is zoals ziekte en vakanties. Dit heeft geresulteerd is het afscheid nemen van 

deze cliënt. Dit geeft ons een dubbel gevoel. Heel spijtig dat het zo heeft moeten aflopen maar de 

Stichting moet ook financieel gezond blijven.  

Deze financiën willen we graag inzetten om de mensen die bij bib werken verder te kunnen scholen. 

Door de komst van de stagiaire kan er een cliënt bijkomen mits de RIVM maatregelen dit toelaat. De 

begeleiding wordt dan 1 op 2 in plaats van 1 op 3. Op maandag en dinsdag werken we met twee 

dagprogramma’s waardoor een nieuwe cliënt bij kan. 

De cursus gebarentaal gaat fysiek van start wanneer het weer mag en kan. 

De Bib ruimte is klaar en de opening staat gepland op eind Maart 2021. Hierbij wordt ook de krant 

uitgenodigd. Het cadeau is uitgekozen en de cliënt krijgt hier een rol in.  

In 2021 wordt er ook een nieuw beleidsplan 2022-2024 geschreven.  


