
Jaarverslag 2021 

Vanuit het jaarplan 2021 stonden de volgende punten open: 

1. 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.  

 

2. 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. 

 

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

 

4. 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.  

 

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

 

Wat is er gedaan in 2021? 

Punt 1: 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. 

 

Punt 2: In januari 2021 is er onze eerst BBL student gestart. Hij zou aanvankelijk het eerste jaar bij 

ons werkervaring opdoen maar hij heeft ervoor gekozen om ook zijn tweede leerjaar bij ons te 

werken. Hier zijn we superblij mee.  Twee keer per schooljaar is er contact met school over de 

voortgang 

 

Punt 3: Omdat de cursus helemaal niet fysiek mochten volgen, hebben we ervoor gekozen om hier 

geen gebruik meer van te maken.  

 

Punt 4: De BIB ruimte is klaar en de opening is geweest in juni 2021 

 

Punt 5: Beleidsplan 2022-2024 staat gepland voor December 2021 

 

Omdat we ervoor hebben gekozen om de scholing in gebarentaal niet meer te doen, hebben we in 

plaats daarvan workshops gevolgd. Deze zijn: 

- Autisme en stress 

- Autisme en sexualiteit 

De bbl student gaat in het kader van zijn leren een presentatie geven hierover aan het team.  



De uitgewerkte workshops zijn te vinden op het beveiligde account van Stichting bib 

Ouders van cliënten die al dagbesteding volgen bij ons, willen graag dat hun kinderen nog meer 

dagen komen werken. We hebben gekeken naar de mogelijkheden. Doordat een client nu geheel 

zelfstandig werkt op de vrijdagen, kan de uitbreiding op die dag mogelijk gemaakt worden. Daarnaast 

hebben we als wens om een tweede BBL student aan te nemen. Dit zou inhouden dat een client ook 

op de woensdag erbij kan.  Dit zijn we aan het inventariseren. 

De BIB ruimte is in zijn geheel af en de opening heeft in juni 2021 plaatsgevonden. We hebben de 

wethouder uitgenodigd en enkele ouders en belangstellenden. Het is een mooi moment geworden 

waar we een fotoboek van hebben gemaakt. Van 1 van de ouders hebben we een klein geldbedrag 

gekregen. Hiervan hebben we een I-pad gekocht. Van een andere ouder hebben we een pereboom 

gekregen. De cliënten hebben de hapjes voorbereid. Het was een geslaagde middag. 

 

Mariska is ons team komen versterken als ZZP-er. Ze heeft veel ervaring met het werken met deze 

doelgroep.  

Mirjam is een opleiding management in de zorg begonnen. Deze is aan de LOI  

We hebben een offerte aangevraagd voor bedrijfskleding. Dit kan in December 2021 verder besteld 

worden 

We hebben vergaderingen gehouden en er is een planning gemaakt. De notulen en de planning zijn 

geborgd op ons account.  

 

Voor 2022 staan de volgende plannen klaar: 

- Kijken naar een tweede ruimte 

- Start tweede BBL student 

- Uitbreiding dagen van bestaande clienten 

- Organiseren van logeerweekenden  

- Het vernieuwen van het pictobord 

- Het starten van een instagram pagina 

- Het vernieuwen van de website 

 

 


