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Suzanne heeft de afgelopen jaren
diverse (programma)managementfuncties bekleed bij profit- en nonprofitorganisaties (Triodosbank, UMCU,
ErasmusMC, GGD Nederland,
Kind & Maatschappij). Zij is docent
postacademisch onderwijs met als aandachtsgebied publieke zorg voor jeugd.
Nadat haar zoon vastliep in het onderwijs en ‘thuiszitter’ werd, werd Suzanne
(mede) oprichter van twee ouderorganisaties die ouders adviseren bij maatwerk in het onderwijs voor hun kind.
Daarnaast vervult zij bestuursfuncties

bij een aantal stichtingen: Stichting
Onderwijsconsulenten; Stichting
Keurmerk Thuisonderwijs en Stichting
het Kwetsbare Kind. Sinds 2018 is zij
kwartiermaker regio voor Balans.
Afgelopen jaar is hard gewerkt aan het
ontwikkelen van een nieuwe strategische koers voor Balans, die recent
door de algemene ledenvergadering is
vastgesteld. Om deze strategie verder

Bied jij perspectief voor ieder kind?
Oudervereniging Balans is op zoek
naar enthousiaste vrijwilligers die houden
van een uitdaging!
Ben je op zoek naar een zinvolle tijdsbesteding in een
maatschappelijke organisatie en wil je de positie
van kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen
bij leren en/of gedrag versterken?
Balans heeft een wijdvertakt netwerk van vrijwilligers,
verdeeld over Nederland. Deze afdelingen spelen een
belangrijke rol bij het ondersteunen van ouders,
het bevorderen van onderlinge contacten,
het geven van voorlichting aan ouders en desgevraagd
ook aan scholen, verenigingen en hulpverleners.
Tot slot staat Balans voor belangenbehartiging
binnen de regio.
Meld je aan bij regiocoördinator Claudette:
claudette.nouris@balansdigitaal.nl
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Suzanne geeft aan dat zij graag als
directeur een bijdrage wil leveren aan
Balans: om te koesteren wat boegbeeld
Arga Paternotte en de medewerkers en
vrijwilligers van Balans in al die jaren
hebben opgebouwd, en om door te
ontwikkelen wat Balans als organisatie
nodig heeft om nieuwe uitdagingen aan
te gaan.
Namens het bestuur
van Oudervereniging Balans,
Gerdy Harteveld,
voorzitter bestuur Oudervereniging
Balans

Word ook trainer
Ouderpower bij Balans
De cursus Ouderpower bestaat uit zes
modules waarin ouders handvatten krijgen
aangereikt om het gedrag van tieners met
een verstoorde ontwikkeling te leren
begrijpen en ermee om te gaan, inclusief tips en tricks om probleemsituaties aan te pakken. Ouders
krijgen zo meer kennis over en begrip
voor het gedrag van hun tieners en
hebben contact met andere ouders met wie ze
van gedachten kunnen wisselen. Trainers krijgen
een vergoeding voor het geven van de cursus en een reiskostenvergoeding. Iedere cursist krijgt na afloop het boek
Pittige pubers mee naar huis.
Interesse? Neem dan contact op met Corinne:

corinne.vinks@balansdigitaal.nl

Lobbyen voor goede voorzieningen en erkenning voor de problematiek van gezinnen met
kinderen met ontwikkelingsstoornissen. Balans zet zich er reeds drie decennia voor in.
©BIANCA TOEPS

samen uit te voeren en de verbinding
met de regio’s verder te versterken, is
door het bestuur bewust de keuze
gemaakt om de kwartiermaker regio
deze fase te laten begeleiden.
©JOSEPHINE VAN BONZEL

Het bestuur van Oudervereniging
Balans heeft onlangs Suzanne Boomsma
benoemd als nieuwe directeur. Suzanne
volgt Martine Muller op, die de functie
als interimdirecteur vanaf begin 2018
heeft vervuld.

Vaak gebeurt de belangenbehartiging achter de schermen. Op deze plek krijgt u in elke
editie een inkijkje in de Balanslobby, door Balanscollega Joli Luijckx.

PLANNEN IN
ONDERWIJS/ZORG-BRIEF:
ONACCEPTABEL!
Op 23 november 2018 was het zo ver. De lang ver- Het debat dat volgde op de brief waarin de ministers
wachte onderwijszorgbrief van minister De Jonge (VWS) antwoorden gaven op vragen van Kamerleden, stelde
en minister Slob (onderwijs) verscheen. Een brief waar ons nog steeds niet gerust. Balans heeft net als andere
we van schrokken bij Balans. Uitgangspunt van passend belangenorganisaties niet het idee dat de boodschap
van onze brieven door de beide ministers
onderwijs blijft volgens de ministers dat
wordt begrepen. Alleen lobbyen, wat we
alle kinderen zo veel mogelijk naar school
al doen, lijkt niet genoeg. Daarom gaan
moeten gaan. Terwijl wij bij Balans vinden
FELBEVOCHTEN
we de komende tijd samenwerken met
dat de centrale vraag moet zijn: ‘Wat
INSTEMMINGSPer Saldo, Mind, Ouders & Onderwijs en
heeft een kind nodig om zich te ontwikkeRECHT
Ieder(in). We gaan samen actievoeren.
len?’ Kinderen die niet binnen de kaders
Want we moeten de ministers en Tweede
van het onderwijs passen, staan zo dus
IN HET GEDING
Kamer duidelijk maken dat het nu tijd
nog steeds buiten spel.
is om maatregelen te nemen die echt
Bovendien zien we dat de voorstellen in deze brief de het verschil gaan maken voor onze leerlingen. Daarom
positie van ouders als deskundige - wanneer het gaat om vragen we u de komende tijd de website van Balans goed
hun eigen kind - verkleint. Sterker nog, het door Balans in de gaten te houden. En onze acties te ondersteunen.
felbevochten instemmingsrecht voor ouders komt, Zodat onze stem nog krachtiger wordt.
bijvoorbeeld als het gaat om zorg tijdens onderwijs, in
het geding. Want school mag volgens de voorstellen Een verslag van het onderwijs/zorgdebat, de ondervan de ministers in het vervolg de zorgverleners kiezen wijs/zorg-brief en het Statement van Balans vindt u op
voor zorg tijdens onderwijstijd. Balans vindt de voorstel- balansdigitaal.nl → zoeken op ‘onderwijs-zorgdebat’.
len onacceptabel. We hebben de ministers en Tweede
Kamer dit laten weten met een Statement.
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Suzanne Boomsma nieuwe directeur van Balans

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op lobby-gebied van Balans?
Volg ons dan op Facebook (Oudervereniging Balans) en Twitter @balansdigitaal of via onze website balansdigitaal.nl
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