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VOORWOORD

In 2018 heeft Balans in nauwe samenwerking met haar leden en afgevaardigden een nieuw strategisch 
beleid ontwikkeld en is zij begonnen met het uitvoeren daarvan. Een strategie waarbij de focus ligt op drie kern
activiteiten: informatie & voorlichting, belangenbehartiging en lotgenotencontact. Onderdeel van dit strategisch 
beleid was ook het besluit dat 8 december in de Algemene Ledenraad van Balans is goedgekeurd, om de voor
genomen fusie met de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) niet te effectueren. Dankzij het genomen 
besluit om toch niet samen te gaan, zijn beide verenigingen vanaf nu beter in staat om hun eigen koers te varen. 
Dat neemt niet weg dat de beide verenigingen op bepaalde vlakken nauw zullen blijven samenwerken.

Door de focus op kernactiviteiten is bij Balans een kostenefficiëntie bereikt. Er is meer tijd en 
er zijn meer financiële middelen vrijgekomen om Balans als vereniging ook daadwerkelijk te richten op de kern
activiteiten. Naast deze focus wil Balans zich richten op goede dienstverlening aan leden en zorgen dat leden bij 
Balans willen blijven. Daarnaast zal Balans actiever nieuwe leden werven.

Een andere belangrijke focus voor Balans zijn de regio’s en haar actieve vrijwilligers, 
en de goede ondersteuning daarvan zodat ouders in de regio Balans goed weten te vinden en er meer 
activiteiten in de regio kunnen plaatsvinden. In 2019 wordt weer een regiocoördinator en een project
coördinator aangesteld. Bovendien is een begin gemaakt met het activeren van in het verleden succesvolle 
activiteiten, zoals de Ouderpowercursus.

2018 is vooral een jaar geweest van het financieel en strategisch op orde brengen van de organisatie. 
Het personeels bestand is aangepast en inmiddels staat Balans er in de prognose voor 2019 financieel iets beter 
voor. Om een positief resultaat te krijgen, is het nodig dat de leden bij Balans blijven en in aantal groeien.

V O O R W O O R D
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ONZE MISSIE 
EN VISIE

Als onderdeel van het nieuwe strategische beleid heeft Balans in 2018 haar missie 
en visie aangepast naar een bredere doelstelling voor haar leden:

Oudervereniging Balans heeft tot doel ouders te ondersteunen in hun taak om hun kinderen optimale 
opvoedings ondersteuning, zorgverlening en scholing te bieden en – samen met andere betrokkenen – hun 
kinderen te begeleiden tot zo zelfstandig mogelijke volwassenen.

Balans versterkt daarbij in het bijzonder de positie van kinderen en jongeren met ontwikkelings problemen bij 
leren en/of gedrag. Dat doet Balans door uitwisseling van kennis en ervaringen tussen ouders, onderwijs en 
zorgprofessionals en wetenschap. 

Voorheen was de Balansdoelgroep beperkt tot ouders van kinderen met de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Op grond 
van wetenschappelijk onderbouwd onderzoek is echter gebleken dat veel problemen ook al in de baby en 
peuter tijd starten en dat de weg naar zelfstandigheid voor Balanskinderen en jongeren een langduriger proces 
is. Om die reden is de leeftijdsgrens voor de activiteiten van Balans uitgebreid naar 0 tot 23 jaar.

Balans vindt dat ieder kind met ontwikkelingsproblemen recht heeft op optimale ondersteuning. Dankzij het in 
2016 door Nederland geratificeerde VNGehandicaptenverdrag is dit een afdwingbaar recht geworden dat wij 
nu en in de toekomst goed zullen bewaken. Daarom hebben wij in 2018 ook onze missie aangepast.

Balans tracht haar doelen onder meer te bereiken door drie kernactiviteiten:

Informatie & voorlichting
Het verstrekken van en het onderling uitwisselen van kennis, informatie, hulp en steun aan de doelgroep en 
derden, al dan niet in samenwerking met de wetenschap.

Belangenbehartiging
Het vertegenwoordigen van de leden door de belangen te behartigen van de doelgroep, op lokaal, regionaal en 
nationaal niveau.

Lotgenotencontact
Het verbinden van ouders met elkaar en het bevorderen van het onderlinge contact tussen de leden door het 
vormen van regionale afdelingen.

Perspectief voor ieder kind, dat is waar wij voor staan.  

M I S S I E  E N  V I S I E
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ORGANISATIE
DE VERENIGING

De landelijke oudervereniging Balans, statutair gevestigd in De Bilt, is een vereniging met gewone en buiten
gewone leden, die de behartiging van de belangen van (ouders van) kinderen met ontwikkelingsproblemen tot 
doel heeft. Bij de Kamer van Koophandel is de vereniging ingeschreven onder KvKnummer 404.80.851. Het bij 
de ANBIstatus horende RSIN nummer is 007446871.

De ledenraad
De Algemene Leden Vergadering (ALV) van Balans wordt gevormd door de ledenraad. Deze ledenraad houdt 
toezicht op het bestuur en bestaat uit twaalf afgevaardigden, één uit elke Balansregio. Deze afgevaardigden 
worden door en uit de leden gekozen. Naast elke afgevaardigde wordt één vaste plaatsvervanger gekozen. 
Beiden maken deel uit van het regiobestuur waarvoor zij afgevaardigde zijn. De ledenvergadering komt jaarlijks 
 binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar  bijeen om de volgende onderwerpen te bespreken: het 
vorige ALVverslag, het jaarverslag, de jaarrekening en de verantwoording van de accountant. Daarnaast worden 
voorstellen van het landelijk bureau, de ledenraad of één van de regio’s besproken.

In 2018 is de ALV twee keer bijeen geweest, op 23 juni en op 8 december. 

Het bestuur
Het bestuur ziet toe op de hoofdlijnen van het beleid en neemt  in overleg met de directie  beslissingen op 
strategisch niveau. Het bestuur houdt toezicht op de directie, die belast is met de dagelijkse leiding van de 
vereniging. Het bestuur bestaat naast de voorzitter uit één vicevoorzitter, één penningmeester en vier algemene 
bestuursleden. Het bestuur komt zes keer per jaar bijeen. 

Het bestuur bestond op 31 december 2018 uit:
•  G.M.W. Harteveld, voorzitter
•  M.P.L. van den Heuvel, bestuurslid, namens NVA
•  H.P.G.M. Holzmüller, bestuurslid, namens Balans
•  M.A.A.M. HendriksMuijs, bestuurslid, namens NVA
•  L.A.J.M. Middelhoff, bestuurslid, namens Balans
•  W.G. Staal, bestuurslid, namens Balans

Bestuurslid en penningmeester C.G. Teppema heeft zijn functie per direct op 26 maart om persoonlijke redenen 
opgezegd. M.A.A.M. HendriksMuijs heeft zijn rol als penningmeester overgenomen. Er is daardoor in 2018 een 

O R G A N I S AT I E
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vacature bij het bestuur ontstaan, die in afwachting van het wel of niet doorgaan van de fusie tussen Balans en 
de NVA, eind 2018 nog niet werd ingevuld.

De leden van het bestuur kunnen worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid van 
herbenoeming voor nog eens vier jaar. 

Benoeming van ten hoogste drie van de bestuurders, niet zijnde de voorzitter, kan door het bestuur op bindende 
voordracht plaatsvinden. Benoeming van deze leden vindt plaats door de ledenraad. Bestuurders van de 
vereniging ontvangen in hun hoedanigheid van bestuurder geen bezoldiging, wel een onkostenvergoeding. 
Aan de bestuurders zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt. 

Benoemingsschema en portefeuilleverdeling bestuursleden

Naam 1e zittingstermijn 2e zittingstermijn
G.M.W. Harteveld 01.04.2017 01.04.2021 strategie, hrm, juridisch, governance

M.P.L. van den Heuvel 20.06.2015 20.06.2019 m&c, pr, leden- en fondsenwerving

H.P.G.M. Holzmüller-Boereboom 09.06.2012 09.06.2016 09.06.2016 09.06.2020 regiobeleid Balans

M.A.A.M. Hendriks-Muijs 01.07.2016 01.07.2020 financiën, control, risk

L.A.J.M. Middelhoff 01.07.2016 01.07.2020 beleid, inhoud, stakeholders

W.G. Staal 01.07.2016 01.07.2020 beleid, inhoud, ontwikkelings-
stoornissen, autisme, stakeholders

 

Nevenfuncties bestuursleden 

•  Mevrouw G.M.W. Harteveld is naast haar functie als voorzitter van het bestuur van Balans en de NVA tevens 
zelfstandig interimmanager en eigenaar van Gerdy Harteveld Management B.V. en commissaris bij Goud
appel Coffeng; voorzitter RvT bij de creatieve vakschool SintLucas, voorzitter RvT bij Anton Constandse, 
commissaris bij TieKinetix te Breukelen en bestuurslid bij Geonovum. 

•  De heer C.G. Teppema is, naast zijn functie van penningmeester bij Balans en de NVA (die 26 maart 2018 
is beëindigd), werkzaam bij Pemberton Asset Management SA in Luxemburg, waar hij de functie van voor
zitter van het investeringscommittee vervult. Daarnaast is hij bestuursvoorzitter van de Stichting Exploitatie 
Hilversum, die een beschermd woningproject voor jongvolwassenen beheert. 

•  De heer M.P.L. van den Heuvel is naast zijn functie als bestuurslid van Balans en de NVA, zelfstandig interim
manager en strategieconsultant vanuit eigen bedrijf Yellow Hill. 

•  Mevrouw H.P.G.M. Holzmüller is bestuurslid van Balans en de NVA en managementassistent bij ONVZ Zorg
verzekeraar. 

•  Mevrouw M.A.A.M. HendriksMuijs is naast haar functie als bestuurslid en penningmeester van Balans en de 
NVA, ook Lid Raad van Bestuur bij Coöperatie Univé U.A. 

•  De heer L.A.J.M. Middelhoff is naast zijn functie als bestuurslid van Balans en de NVA werkzaam als zelf
standig adviseur in zorg en welzijn en is lid Raad van Toezicht Scholenstichting Skipos te Sint Michielsgestel, 
lid Raad van Toezicht Stichting Severinus te Veldhoven, lid Raad van Toezicht S&L Zorg te Roosendaal, voor
zitter bestuur PvdA afdeling Vught en lid bestuur Stichting Sociaal Pedagogische Zorg. 

O R G A N I S AT I E
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•  De heer W.G. Staal is naast zijn functie als bestuurslid van Balans en de NVA Senior Advisor and Professor 
Child and Adolescent Psychiatry, Department of Pediatric Neurology and Neurorehabilitation, the First 
Hospital of Jilin University, China; Editor voor Human Genetics and Embryology; lid visitatiecommissie NVvP; 
lid wetenschappelijke adviesraad Stumass en Principal Investigator Donders Instituut en Radboud UMC 
Nijmegen. 

De directie 
Mede in het licht van de strategische keuzes die NVA en Balans in 2018 hebben moeten maken, is het bestuur 
begin 2018 met directeur Swanet Woldhuis overeengekomen dat haar arbeidsovereenkomst per 1 april 2018 
werd beëindigd. Eind maart 2018 heeft zij na ruim vier jaar afscheid genomen van medewerkers en relaties. 
Martine Muller, die als adviseur ook het strategisch project al onder haar hoede had, heeft van het bestuur ook 
de interim directie als opdracht gekregen. Na het besluit op 8 december (in de ALV) om beide organisaties niet 
te fuseren, is het bestuur gestart met het werven van een directeur van Balans (niet langer in combinatie met de 
NVA). Die functie zal vanaf 1 april in 2019 worden vervuld.

Directie en personeel vallen onder de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

De afdelingen/regio’s
Dankzij de strategische heroriëntatie, en vanwege het feit dat de zorg en het onderwijs zijn gedecentraliseerd 
naar gemeenten en samenwerkingsverbanden, wil Balans zich veel duidelijker in de regio’s profileren. 
Er wordt meer tijd en geld vrijgemaakt om de aanwezigheid, nabijheid en de lokale expertise in de regio te 
vergroten. Dit wil Balans onder andere realiseren door het aannemen van een regiocoördinator (in 2018 werd 
gestart met de werving, aanstelling volgt vanaf begin 2019), en door fors te investeren in deskundigheids
bevordering en ondersteuning van de vrijwilligers. 
Daarnaast wordt het een speerpunt om ervoor te zorgen dat de kennis en ideeën die vrijwilligers hebben 
ontwikkeld, meer met elkaar worden uitgewisseld. Het uiteindelijke doel is dat de regio’s minder als ‘eilandjes’ 
hoeven te functioneren, en zich meer verbonden voelen met de vereniging Balans. Balans wil weer een 
community worden, en een ondersteunende netwerkorganisatie voor de initiatieven van en voor ouders die in 
de regio ontstaan.
 
Op regionaal niveau werkt Balans met contactpersonen (en regiovertegenwoordigers), belast met de aansturing 
van vrijwilligers in de regio en waar nodig ondersteund door regiocoördinatie vanuit het landelijk bureau. 
De afdelingen van de vereniging geven invulling aan de doelstellingen van Balans, toegespitst op de regionale 
verbinding. De leden van de afdelingen zetten zich binnen een geografisch gebied in voor en zijn betrokken bij 
belangenbehartiging, informatievoorziening en/of sociale activiteiten. Het landelijk bureau draagt zorg voor het 
beheer en de administratie.

In elke provincie is minimaal één Balansafdeling; daarnaast kunnen er in een provincie ook nog zogenoemde 
‘kernafdelingen’ van Balans actief zijn.

Klachtenprocedure
Balans heeft een klachtenprocedure, met onder andere een regelingKlokkenluider en een regeling
Vertrouwenspersoon. Bij ongenoegen voor betrokkenen bij Balans zijn vier documenten van belang:

O R G A N I S AT I E
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1. Klachtenprocedure en reglement klachtencommissie. Voor klachten van leden en nietleden.
2. De regelingKlokkenluider. Voor personeel en actieve vrijwilligers.
3. De regelingVertrouwenspersoon. Voor personeel en actieve vrijwilligers.
4. De algemene leverings en betalingsvoorwaarden. Voor contractpartners.

Het adres waar een klacht gedeponeerd kan worden is: Weltevreden 4a, 3731 AL, De Bilt.
In 2018 zijn geen klachten binnengekomen.

In alle gevallen van klacht of ongenoegen anderszins geldt als uitgangspunt dat eerst tussen de direct 
betrokkenen contact wordt gezocht om de betreffende kwestie informeel op te lossen, zo nodig met 
inschakeling van leidinggevenden. Pas als dat niet lukt, of als de omstandigheden het niet toelaten, is het aan
gewezen van een van deze regelingen gebruik te maken.

FONDSEN- EN LEDENWERVING

Fondsenwerving
Balans heeft vanaf het vierde kwartaal 2018 geïnvesteerd in de aanstelling van een fondsenwerver voor één dag 
per week. Om zowel op landelijk maar ook op regionaal niveau meer fondsen te kunnen werven. Er zijn in het 
vierde kwartaal van 2018 verschillende subsidie en fondsenaanvragen gedaan, waarvan de uitslag nu nog niet 
bekend is.

Ledenwerving
In 2018 kreeg Balans opnieuw te maken met een dalend ledenaantal. Eind 2018 telde Balans in totaal 9.493 
leden, eind 2017 waren dat er 11.071 en eind 2016 nog 12.923.
 
In 2018 heeft Balans telefonische winback en retentiecampagnes laten uitvoeren door het Adequaat goede 
doelen callcenter. Hiermee zijn 129 leden teruggewonnen en 289 oudleden zijn donateur geworden.

FINANCIËLE ACTIVITEITEN EN FINANCIËLE POSITIE

Balans heeft in 2018 een verlies geleden van € 10.276. Ten opzichte van het verlies in voorgaand boek
jaar (2017: € 129.238) blijkt hier een verbetering uit. Het resultaat is wel gunstiger omdat een voorziening 
opgenomen in 2017, vrijkwam in 2018 (34.555). 
Na bestemming van dit resultaat daalt de reserve eigen vermogen naar € 3.110 positief. 
Alle bedragen zijn inclusief de Stichting Steunfonds die is opgenomen in de consolidatie van Balans. Een minder 
negatief resultaat ten opzichte van het afgelopen jaar is mede het gevolg van het nieuwe beleid. Een onderdeel 
van dit beleid is een kostenefficiëntie, wat duidelijk blijkt uit een lager saldo aan lasten van € 194.338 in huidig 
jaar ten opzichte van het afgelopen jaar.

O R G A N I S AT I E
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Echter de baten in het huidige jaar zijn verder afgenomen, namelijk € 75.226 lager dan in het afgelopen jaar 
2017. Dit is een direct gevolg van een terugloop in het aantal leden en hierdoor ook een vermindering van de 
uitgevoerde activiteiten. Zoals in de vorige paragraaf is aangegeven, heeft Balans een begin gemaakt om meer 
(succesvolle) activiteiten nieuw leven in te blazen. De verwachting is dat hierdoor de baten in het komende jaar 
zullen toenemen. 

Ondanks het kleine eigen vermogen van € 3.110, blijkt uit de liquiditeitsprognose voor het aankomende jaar dat 
deze positief blijft. Naast het resultaat zal ook de liquiditeitsbeweging van Balans verbeteren als gevolg van de 
gewenste strategische ontwikkelingen.

O R G A N I S AT I E
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ONTWIKKELINGSPROBLEMEN

Opvoeden: iedere ouder krijgt ermee te maken. Opvoeden is het begeleiden van een kind bij de ontwikkeling 
tot een zelfstandige volwassene. In elke leeftijdsfase maakt een mens een bepaalde ontwikkeling door op 
verschillende gebieden; van taal en spraak tot zintuigelijke waarneming, en van sociaalemotioneel tot motoriek 
(zie afbeelding). Op elk van deze gebieden kunnen er in de ontwikkeling dingen ‘anders’ lopen dan de norm. 
In die gevallen is er sprake van ontwikkelingsproblematiek. Kinderen en jongeren met een ziekte, beperking of 
gedragsprobleem ervaren daardoor soms moeilijkheden in het dagelijks leven. Het is dan belangrijk om de juiste 
hulp en ondersteuning te krijgen bij het opvoeden van deze kinderen. Oudervereniging Balans versterkt de 
positie van kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen bij leren en/of gedrag. 

INFORMATIE & 
VOORLICHTING

INFORMATIE&VOORLICHTING
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Hieronder een overzicht van de belangrijkste stoornissen en ontwikkelingsproblemen waar wij als vereniging op 
focussen.

AD(H)D 
In Nederland komt bij 2 tot 5% van de schoolgaande kinderen Attention Deficit (Hyperactivity) Disorder voor. 
Kinderen met AD(H)D hebben problemen met aandacht en concentratie, hyperactiviteit, impulsiviteit en regel
functies. Dit kan veel problemen geven bij het leren op school. Vroegtijdige signalering en diagnostiek zijn van 
belang voor goede ontwikkelingsmogelijkheden. Het is belangrijk dat ouders, leraren en hulpverleners hand
vatten krijgen om deze kinderen zo goed mogelijk te ondersteunen. 

Autisme 
Mensen met autisme verwerken informatie op een andere manier in hun hersenen. Hoewel autisme  dat 
voorkomt bij ongeveer één procent van de bevolking  niet zichtbaar is aan de buitenkant, heeft de aandoening 
veel invloed op iemands leven. Hoe groot deze invloed precies is, kan per persoon enorm verschillen. Daarom 
spreekt de DSM5, het handboek van de psychiatrie, over een autismespectrumstoornis (ASS). Mensen met 
autisme ondervinden problemen op het gebied van de sociale communicatie en interactie. Andere ‘kern
symptomen’ zijn herhalend gedrag en beperkte interesses. Daarnaast komt sensorische overgevoeligheid 
veel voor onder mensen met autisme. Bij kinderen valt het vaak op dat hun ontwikkeling niet op alle vlakken 
gelijkloopt met die van hun leeftijdsgenoten. Op sommige gebieden ontwikkelen zij zich trager, op andere juist 
sneller. Vroegtijdige signalering, diagnostiek en behandeling heeft een positief effect op de ontwikkelings
mogelijkheden van mensen met autisme.

DCD
Developmental Coordination Disorder is een ontwikkelingsstoornis die voorkomt bij 5 tot 10% van de kinderen. 
Zij kunnen last hebben van grote bewegingsonrust, problemen met de fijne motoriek en/of de coördinatie, 
een lage spierspanning en spraakstoornissen. De problemen die kinderen met DCD hebben met handelingen 
als lopen, klimmen, schrijven of knippen, passen niet bij hun leeftijd en intelligentieniveau en beïnvloeden 
zowel hun schoolprestaties als hun dagelijkse activiteiten. Afstemming van onderwijs op de behoeften van deze 
kinderen is van belang om hen optimale ontwikkelingskansen te bieden. DCD wordt vaak niet goed of heel laat 
geconstateerd. Kinderen die motorisch ‘onhandig’ zijn, hebben de neiging zich terug te trekken; dit kan leiden 
tot emotionele problemen.

Dyscalculie
3 tot 4% van de kinderen heeft dyscalculie. Kinderen met dyscalculie hebben hardnekkige problemen bij 
het aanleren en automatiseren van de basisvaardigheden van rekenen en wiskunde, terwijl er een normale 
intelligentie aanwezig is. De hersengebieden betrokken bij taal, planning en probleemoplossing functioneren 
anders waardoor kinderen er niet in slagen zich rekenvaardigheden vlot eigen te maken. Wanneer dyscalculie 
niet tijdig wordt herkend kan een verkeerd beeld ontstaan van de capaciteiten van de leerling en de achter
grond van de rekenproblemen, waardoor het risico op de ontwikkeling van emotionele en gedragsproblemen 
ontstaat. Goede voorlichting en geschikt onderwijs, afgestemd op de ondersteuningsbehoefte van kinderen met 
dyscalculie, kunnen de ontwikkeling van een negatief zelfbeeld, faalangst of onderpresteren voorkomen. 

INFORMATIE&VOORLICHTING
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Dyslexie
Bij dyslexie gaan lezen, spellen en/of schrijven moeizaam, terwijl het kind een normale intelligentie heeft. 
Er is alleen sprake van dyslexie als er geen andere oorzaken zijn die de leesproblemen kunnen verklaren. 
3,6% van de kinderen heeft ernstige enkelvoudige dyslexie (EED). Hierdoor ondervinden zij hardnekkige 
problemen met het aanleren en vlot toepassen van lezen en spellen. Sommige kinderen kunnen hun dyslexie 
jarenlang onbewust ‘verbergen’. Door hun goede intelligentie hebben ze manieren gevonden om hun lees
problemen te compenseren, bijvoorbeeld door alle gesproken uitleg te onthouden. In het voortgezet onderwijs 
wordt de dyslexie dan alsnog ontdekt wanneer de leerling opeens veel nieuwe woorden tegelijk moet leren, 
grote hoeveelheden tekst snel moet kunnen lezen, moet presteren onder tijdsdruk of te maken krijgt met 
vreemde talen. Vroege herkenning en een gerichte aanpak van dyslexie kan onderpresteren, de ontwikkeling 
van een negatief zelfbeeld, faalangst en onnodige uitval in het onderwijs voorkomen. 

Hoogbegaafdheid
Ongeveer 2,5 procent van de bevolking is hoogbegaafd. In Nederland komt dat neer op ongeveer 430.000 
hoogbegaafde mensen. Hoogbegaafdheid kan worden vastgesteld met behulp van een IQtest. Bij kinderen 
wordt hiervoor vaak de WISCIII afgenomen. Vanaf een score van 130 spreekt men van hoogbegaafdheid. 
Maar er zijn ook andere theorieën die kijken naar het ontwikkelingspotentieel (psychomotorisch, zintuiglijk, 
intellectueel, beeldend en emotioneel). Als een kind hoogbegaafd is, betekent dat echter niet automatisch dat 
het ook uitzonderlijk presteert. Er zijn veel kinderen die hoogbegaafd zijn en op school juist onderpresteren. 
Soms wordt de hoogbegaafdheid mede daarom niet herkend. Hoogbegaafde kinderen hebben hele actieve 
hersenen. Zij kunnen daardoor ook last hebben van overprikkeling.

McDD 
Kinderen met een Multiplex (complex) Developmental Disorder hebben problemen met het reguleren van 
emoties en gedachten. Ze nemen wel initiatief tot contact met anderen, maar missen vaak het vermogen om 
sociale verhoudingen te begrijpen. Mensen met McDD hebben kenmerken van autisme (maar niet genoeg om 
die diagnose te stellen), en worden vaak overspoeld door emoties die ze moeilijk kunnen reguleren. Ook kennen 
ze veel angsten en kunnen ze zich op agressieve wijze uiten. Daarnaast is er sprake van denkstoornissen. 
Mensen met McDD hebben grote moeite om werkelijkheid en fantasie uit elkaar te houden. Om deze kinderen 
goed te kunnen ondersteunen is kennis van McDD bij ouders, leraren en hulpverleners van groot belang. 

NLD
Kinderen met de leerstoornis NLD hebben moeite met het verwerken van nonverbale informatie. Ze komen 
verbaal vaardig over, kunnen goed spreken en leren snel lezen, maar ze hebben moeite om zintuiglijke prikkels te 
verwerken. Ze hebben daarnaast problemen met visueelruimtelijke vaardigheden en met executieve functies. 
NLD is soms moeilijk te herkennen. NLD is een afkorting van de Engelse term Non-verbal Learning Disabilities. 
Letterlijk vertaald betekent dat ‘nonverbale leerstoornissen’, ofwel: leerstoornissen die betrekking hebben op 
nonverbale informatie. Op zich kan deze term verwarring geven, omdat kinderen met dit beeld verbaal zeer 
vaardig kunnen overkomen, maar toch problemen kunnen hebben met bepaalde aspecten van taal (met name 
de betekenis en het begrip van talige boodschappen). In de spraak is vaak een licht monotone toon en er kunnen 
articulatieproblemen zijn.
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ODD/CD
ODD en CD vallen onder de zogenaamde agressieve gedragsstoornissen. Kinderen met ODD (opstandig 
gedrag) zijn met regelmaat ongehoorzaam, driftig, zoeken ruzie en zijn snel gefrustreerd. Kinderen met CD 
(normoverschrijdend gedrag), pesten, bedreigen en intimideren en hebben een gebrek aan respect voor 
anderen. Bij iedere peuter en kleuter kennen we de zogenaamde koppigheidsfase, en ook in de puberteit is 
opstandig en af en toe agressief gedrag vrij normaal. Pas als het negatieve gedrag ernstig is en vaker voorkomt 
dan gemiddeld, en daarnaast al langere tijd aanwezig is en niet wordt veroorzaakt door omstandigheden, wordt 
gesproken van een agressieve gedragsstoornis. Kinderen en jongeren met ODD of CD hebben problemen met 
het reguleren van hun emoties; ze zijn snel gefrustreerd en weinig flexibel in het omschakelen van hun houding 
als een situatie plotseling verandert.

KENNISAANBOD VOOR OUDERS & PROFESSIONALS

BalansAcademy
De BalansAcademy organiseert en ontwikkelt goed gewaardeerde trainingen, workshops en lezingen voor 
ouders, leraren, intern begeleiders, zorgcoördinatoren en zorgverleners. De BalansAcademy is het ‘kennisplein’ 
van Balans waar professionele kennis en ervaringsdeskundigheid bij elkaar komen. De BalansAcademy is een 
samenwerkingsproject met de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA).

Tijdens de trainingen en workshops krijgen deelnemers concrete handvatten aangereikt waarmee ze direct 
aan de slag kunnen. De activiteiten worden gegeven door ervaren professionals die goed bekend zijn met onze 
doelgroep. Bijzonder is dat ervaringsdeskundige kinderen, jongeren en volwassenen een grote rol spelen bij de 
ontwikkeling en de uitvoering van het Academyaanbod.

Kernbegrippen van de BalansAcademy zijn: praktische toepasbaarheid, ervaringsdeskundigheid, leren van 
elkaar en aanbod op maat. Het aanbod van de BalansAcademy is te vinden op balansdigitaal.nl in de agenda bij 
Activiteiten.

In 2018 organiseerde de BalansAcademy verschillende lezingen, cursussen en workshops:

13 januari/14 april/26 mei - Dyslexie en Engels 
Voor kinderen met dyslexie is Engels een moeilijke taal om te leren, onder andere doordat veel woorden er in 
deze taal anders uitzien dan ze worden uitgesproken. Tijdens deze cursus (gegeven door Carolien Poels) krijgen 
ouders zoveel mogelijk handvatten om hun kind te ondersteunen en te motiveren bij het leren van de Engelse 
taal. Er wordt aandacht besteed aan woordjes leren, luisteren, spreken en lezen.

16 januari – Zelfsturing bij kinderen
Vaak wordt aangenomen dat het afhangt van de intelligentie van een kind hoe succesvol hij of zij is  op 
school en daarbuiten. We denken: hoe sneller een kind de leerstof begrijpt, hoe beter het nieuwe dingen kan 
leren. Maar is dat ook zo? In deze lezing neemt GZpsycholoog Diana Smidts je mee op reis door het (lerende) 
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kinderbrein. Ze geeft antwoord op vragen als: Hoe leert een kind grip te krijgen op zijn/haar gedrag? Wat mag je 
verwachten aan zelfstandigheid? En hoe kun je zelfsturing stimuleren?

16 januari - Ervaringsleren met paarden: versterken van executieve functies
Paulien Rutgers, eigenaresse van Animal Assisted Interventions, neemt ons in deze lezing mee in de manier 
waarop je paarden kunt inzetten bij het versterken van de executieve functies. Hoe komt het dat de inzet van 
dieren, specifiek van paarden, zo’n impact heeft en zo krachtig kan werken? Hoewel op dit gebied nog geen 
wetenschappelijk onderzoek is gedaan, blijkt in de praktijk dat de interactie tussen mens en paard een blijvende 
verandering tot stand kan brengen.
Ervaringsleren met hulp van paarden is het creëren van een methodisch opgezette leersituatie, waarin mensen 
concrete en intense ervaringen opdoen. Reflectie over deze ervaringen leidt tot verandering in cognitie en 
gedrag op meerdere leefgebieden.

31 januari - Ontmoeting met Aaltje van Zweden
Tijdens deze ontmoeting interviewt Beatrice Keunen, hoofdredacteur van Balans Magazine, Aaltje over haar 
nieuwste boek Om wie je bent. Deze ontmoeting is bedoeld voor ouders, onderwijs en zorgprofessionals. Aaltje 
van Zweden is moeder van vier kinderen, onder wie Benjamin (27) die op zijn vijfde gediagnosticeerd werd met 
autisme. Haar man is dirigent Jaap van Zweden. In het boek beschrijft ze de zoektocht naar de ontwikkelings
kansen en het levensgeluk van Benjamin. En intussen helpt haar loepzuiver spiegelende zoon ook háár om zich
zelf te worden. Tijdens deze avond krijg je een inkijkje in de levensgeschiedenis van Aaltje van Zweden, zoals ze 
deze ook beschrijft in haar openhartige boek.

6 maart - Dyslexie zien aankomen, helpen aanpakken en ondersteuning bieden
In deze lezing, bedoeld voor ouders, onderwijs en zorgprofessionals, neemt Aryan van der Leij ons mee in zijn 
uitgebreide kennis van dyslexie. Kun je als ouder zien aankomen dat je kind kans maakt dyslectisch te worden? 
En wat doe je dan? Stel dat je die kans kan helpen verkleinen, ben je dan klaar? En wat te doen als het probleem 
toch hardnekkig blijkt te zijn? Wat is de rolverdeling tussen ouders, onderwijzers en leesexperts? In de lezing 
worden deze vragen besproken en van wetenschappelijke en praktische antwoorden voorzien.

26 maart en 24 april – Mindful opvoeden
Soms lijkt het ouderschap vooral uit een eindeloze todolijst te bestaan. Psychotherapeut Susan Bögels is de 
grondlegger van de methode Mindful Parenting en geeft al jaren cursussen daarin. Voor het eerst deelt zij haar 
methode met een breed publiek, waarbij zij ook put uit haar eigen ervaringen als moeder en als kind. 
Op toegankelijke wijze toont Bögels hoe je een balans kunt vinden tussen de doe en de zijnmodus in de 
omgang met je kinderen, hoe je om kunt gaan met stress, ruzie en schuldgevoel en hoe je op een eenvoudige 
manier bewuste en onbevooroordeelde aandacht kunt cultiveren. 

27 maart - Leren van ervaring
Deze workshop richt zich alleen op ouders. Voor onderwijs en zorgprofessionals volgen er later nieuwe 
mogelijkheden. Het doel van deze workshop is om kennis en ervaringen te delen met ouders. Merlijn Gold
sack laat aan de hand van eigengemaakte filmpjes zien wat autisme en overgevoelig zijn voor prikkels voor hem 
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inhouden. Wat gebeurt er in zijn hersenen en hoe komt het dat hij wel twee jaar fulltime naar school kon, terwijl 
het verder niet goed gelukt is op een school? Zijn moeder Saskia Buma legt een stukje theorie uit en zal de 
vragen aan Merlijn stellen zodat hij zijn verhaal goed kan vertellen. Er is veel ruimte om vragen te stellen.

4 april - Ik ben niet gek, ik heb autisme en vind mijn eigen weg
Een informatieve avond over autisme in het onderwijs. Gastsprekers op deze avond zijn Saskia Buma, haar zoon 
Merlijn Goldsack en zijn coach Gigi Dingler. Het doel van deze lezing is om leerkrachten en ouders meer kennis 
te geven over autisme en hun beeldvorming over autisme te beïnvloeden, waardoor hun houding verandert. 
We doen dit door te starten met de documentaire Merlijn en de rode appel, waarin we Merlijn als elfjarige jongen 
zien. Vervolgens praten Gigi en Merlijn over hoe het nu met hem gaat en hoe hij zover gekomen is. Saskia en 
Merlijn praten samen over wat autisme is en hoe groot de rol is van onder en overprikkeling. Saskia legt een 
stukje theorie uit en zal de vragen aan Merlijn stellen zodat hij zijn verhaal goed kan vertellen. Er is veel ruimte 
om vragen te stellen.

10 april – Druk gedrag en de hersenen
Waarom ontsteekt de ene leerling in woede en geeft de ander kalm antwoord? Waarom raakt het ene kind snel 
afgeleid, maar kan het andere kind zich eindeloos concentreren? Hoe functioneren de hersenen van kinderen 
met aandachtsproblemen of gedragsproblemen? Een avond over de ontwikkeling en de hersenen van kinderen 
en over aandacht hebben voor wat er nou eigenlijk echt gebeurt: bij een kind… en bij jezelf! Met gastspreker 
Patrick de Zeeuw, GZpsycholoog en senior onderzoeker bij Karakter.

14 mei - Autisme anders bekijken
Tijdens deze lezing (door Suzanne Agterberg) komen de belangrijkste thema’s aan bod die ‘onder de water
spiegel’ spelen bij kinderen met autisme. Vaak zijn juist deze werkelijke oorzaken van gedrag niet zichtbaar, 
waardoor de omgeving niet passend of helpend kan aansluiten. Als je weet waar gedrag écht vandaan komt, kun 
je een kind ook veel beter begrijpen en ondersteunen. Aan de hand van herkenbare en vaak confronterende 
voorbeelden worden de deelnemers gestimuleerd om ‘onder de waterspiegel’ te kijken bij de benadering van 
deze kinderen.

6 en 8 juni - Autisme en prikkelverwerking
Het is de kunst om per persoon prikkels op maat aan te bieden en te reguleren. De gevolgen van onder en 
overprikkeling kunnen er hetzelfde uitzien, dus is het belangrijk om je hier bewust van te zijn. Tijdens deze 
tweedaagse training, gegeven door Jasper KokRoosjen, doe je basiskennis rondom prikkelverwerking op, krijg 
je verdiepende inzichten, antwoorden en praktische tips. Bovendien behandelen we de mogelijkheden van 
professionals op dit gebied, zodat je bewuster wordt naar wie je eventueel kan doorverwijzen.

18 september - AutismeBelevingsCircuit 
Doel van het AutismeBelevingsCircuit is om deelnemers de impact van autisme te laten ervaren en te leren hoe 
je autismevriendelijker kunt handelen. Het AutismeBelevingsCircuit wordt verzorgd door trainer Jasper Kok
Roosjen van Ontdek Autisme, samen met ervaringsdeskundige trainer Marc Beek. 
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29 september - Begrip voor autisme
Tijdens deze basistraining leer je meer over de impact van autisme, de werking van de hersenen én krijg je 
een indruk van hoe het is om met autisme te functioneren. De kennis en de ervaring die je tijdens deze dag 
opdoet, zorgen dat je na afloop een betere relatie kunt opbouwen met personen die autisme hebben. Ook krijg 
je praktische handvatten om mensen met autisme te ondersteunen bij het vinden van hun balans. De basis
training wordt verzorgd door Jasper KokRoosjen.

21 en 28 november - Samenwerken met ouders van (zorg)leerlingen
Deze workshop (bestaande uit twee avonden) biedt theoretische achtergronden en concrete handvatten om 
de samenwerking met ouders te bevorderen. Deze interactieve en actieve workshop wordt verzorgd door twee 
klinische professionals, Floor Vierboom en Sanne van IerlandVeerhoek, werkzaam in de ggz, met ervaring in het 
(speciaal) onderwijs.

14 en 19 december - Je woordje klaar 
Hoe ga je als ouder van een kind met een ontwikkelingsprobleem om met onbegrip en vooroordelen uit je 
omgeving? Na deze cursus staan ouders sterker in hun schoenen en hoeven ze geen gesprek meer uit de weg 
te gaan. De cursus wordt gegeven door orthopedagoog Sanne Kanselaar en communicatiespecialist Martine 
Baadenhuijsen. 

COMMUNICATIE MET BELANGHEBBENDEN

In 2018 is een start gemaakt met het doorvoeren van een meer integraal communicatiebeleid in al onze 
communicatiemiddelen. Bij al onze content is de behoefte van onze diverse doelgroep leidend. 

Leden
Leden van Balans worden door middel van de website, nieuwsbrieven, emails, sociale media, brochures, Balans 
Magazine en BalansKIDS geïnformeerd over onderwerpen die voor hen van belang zijn. Bijvoorbeeld over 
workshops, lezingen, trainingen of onderzoeken waaraan zij kunnen deelnemen. Op regionaal niveau worden 
leden via mailings, nieuwsbrieven en regionale websites ook nog geïnformeerd over activiteiten bij hen in de 
buurt, zoals lezingen en (thema)bijeenkomsten. Tijdens de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering worden leden 
geïnformeerd over ontwikkelingen binnen de organisatie. 

Vrijwilligers
De vrijwilligers worden geïnformeerd via emails, nieuwsbrieven, werkmappen en workshops. De coördinator 
regioondersteuning communiceert met vrijwilligers over regionale zaken.

BalansAdvies
Met de BalansAdvieslijn is in 2018 een voorzichtige herstart gemaakt. Er wordt ongeveer even vaak gebeld 
voor vragen betreffende de basisschool als voor het voortgezet onderwijs. Vragen worden voor ongeveer 75% 
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gesteld door ouders. De overige 25% wordt gesteld door leraren, hulpverleners en medewerkers van instanties.
De BalansAdvieslijn is bereikbaar op donderdag van 10 tot 13 uur via het algemene nummer 0302255050. 
In 2019 zal de BalansAdvieslijn verder worden uitgebreid.

De belangrijkste vragen via de BalansAdvieslijn waren:
•  Leerproblematiek, zoals de diagnoses dyslexie en dyscalculie.
•  Gedragsproblemen bij kinderen/jongeren met een diagnose, waaronder ADHD, ADD, DCD, ODD/CD, ASS 

en hoogbegaafdheid.
•  Vragen over passend onderwijs.
•  Zoeken van goede adressen voor hulpverlening.
•  Vragen over wettelijke regelingen.
•  Informatie inwinnen over woonsituatie/gameproblematiek/zoeken van sociale contacten.
•  Het zoeken van een luisterend oor voor de problemen waarmee mensen geconfronteerd kunnen worden, 

erkenning en herkenning voor ouders. 

Balansleden kunnen ook schriftelijk vragen stellen, via een emailformulier op balansdigitaal.nl. In totaal kwamen 
er in 2018 op deze manier 316 vragen binnen bij Balans. Een aantal gesprekken die vanuit de email zijn binnen
gekomen, werden telefonisch beantwoord. Een email telefonisch beantwoorden geeft meer informatie voor 
beide partijen en wordt meestal erg op prijs gesteld.

De belangrijkste vragen via de mail waren:
•  Dispensatie vreemde taal in voortgezet onderwijs bij bijvoorbeeld dyslexie.
•  Aangepast examen voor leerlingen met een beperking vo.
•  Hulp bij spreekbeurt, werkstuk of aanvraag folders.
•  Stopzetting subsidie Dedicon voorgelezen boeken.
•  Lotgenotencontact.
•  Thuiszitters en leerplicht.
•  Informatie stoornis in vreemde taal.
•  Zoeken naar een therapeut.
•  Hogere medicijnkosten ADHD en eigen bijdrage.
•  CBR eigen gezondheidsverklaring aanvraag rijbewijs.
•  Dyslexieverklaring en de gunsten op school.
•  Eindexamen doen vo met een stoornis, welke extra hulp?
•  Vragen over waarde Cito leerlingvolgsysteem basisschool.
•  Hulp aan brusjes.
•  Taken basisschool en samenwerkingsverband.

Balansdigitaal 
In 2018 is besloten om over te stappen op een andere websiteleverancier. Daarmee zijn een aantal 
aanpassingen doorgevoerd op de site. Het ‘lidwordenproces’ via balansdigitaal.nl is geherstructureerd. 
De stappen van lid worden waren voorheen omslachtig, met veel tussenstappen, en het proces was hier en 
daar onduidelijk. Die procedure is nu versimpeld en verbeterd. Hierdoor hopen we dat meer mensen lid willen 
worden, omdat nu bleek dat veel mensen tijdens het proces afhaakten. 
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Daarnaast is hard gewerkt aan het verbeteren van de SEO (Search Engine Optimization), en de SEA (Search 
Engine Advertising). Dat wil zeggen dat de vindbaarheid van de website van Balans via zoekmachines is 
verbeterd. Sinds het invoeren van de vernieuwde website in 2017, bleek dat de site minder goed vindbaar 
was via zoekmachines op internet dan voorheen. Het oude niveau van het aantal bezoekers van vóór 2017 is 
nog niet geëvenaard. Het aanpassen van de SEO en SEA heeft veel tijd en aandacht gekost, maar de eerste 
resultaten eind 2018/begin 2019 zijn al positief. De site is beter vindbaar en wordt beter bezocht.

Balansdigitaal.nl is hoe dan ook een goed bezochte website (472.872 unieke bezoekers in 2018) waar bezoekers 
informatie vinden over onder andere ontwikkelingsproblemen, activiteiten van Balans, lotgenotencontact en 
nieuws uit politiek en wetenschap. 

Ook heeft Balans in 2018 veel geïnvesteerd in meer eigen nieuws. We proberen meer en meer in te spelen op 
nieuwswaardigheden in de markt, zoals jaarlijks terugkomende evenementen of actuele items die voor onze 
doelgroep van belang zijn (bijvoorbeeld de Kinderboekenweek i.v.m. dyslexie, pestprotocollen op scholen 
of cyberpesten, etc.) Dat proces wordt steeds meer geprofessionaliseerd. Ook is er intensief gelobbyd op 
verschillende gebieden door Balans, en nieuws daarover verschijnt ook prominent op onze site. 

Balansdigitaal.nl biedt bovendien veel extraatjes voor leden, zoals de onlineversie van Balans Magazine en veel 
relevante ‘tips & tricks’ voor de doelgroep. Om bij deze informatie te komen, moet je inloggen en dus lid zijn van 
Balans. 

Sociale media
In 2018 heeft Balans de sociale media actief gebruikt, onder andere om de cursussen, workshops, trainingen en 
lezingen van de BalansAcademy onder de aandacht te brengen. Ook ‘eigen’ nieuws van balansdigitaal.nl werd 
consequent verspreid via Facebook en Twitter. Daarnaast zijn relevante tips & tricks verspreid via sociale media, 
zowel gelinkt aan artikelen in Balans Magazine of aansluitend op de actualiteit. Via dit soort berichten op sociale 
media proberen we mensen naar de website te trekken, en via de website om te zetten in leden van Balans.

Facebook
Eind 2018 had Balans 5.087 likes op Facebook, eind 2017 waren dat er 4.584.

Twitter
Het aantal volgers op het twitteraccount @Balansdigitaal van Balans eind 2018 was 6.720. Eind 2017 was dat 
6.725. 

Google
Balans heeft een Google Grant voor Adwords van $ 10.000, per maand. Hiermee heeft Balans in 2018 41.207 
gebruikers naar haar website balansdigitaal.nl weten te trekken. Hiermee is Adwords verantwoordelijk voor bijna 
9% van het aantal gebruikers van balansdigitaal.nl. 
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Balans Magazine
Balans Magazine wordt zeer gewaardeerd door onze leden, zo blijkt uit het laatste ledenonderzoek in het 
najaar van 2017. In 2019 zal een volgend ledenonderzoek worden uitgevoerd. Doel is om eens per twee jaar 
een leden onderzoek af te nemen. 
In 2018 verscheen Balans Magazine in totaal zes keer, in een oplage per keer van ongeveer 10.520. 

Balans Magazine nummer 4, de septemberuitgave, werd gemaakt in samenwerking met het Stimuleringsfonds 
Dyslexie. Daartoe traden twee gasthoofdredacteuren op: Ria Kleijnen en Evelien Krikhaar, kwartiermakers bij 
het Stimuleringsfonds, die zich aansloten bij de redactie voor deze dyslexieuitgave.

De leeftijdsgrens werd in 2018 opgetrokken van 18 naar 23 jaar. Daarom is in 2018 in Balans Magazine een 
nieuwe rubriek gestart: Jongvolwassenen 18-23, waarin we de stem van deze jongvolwassenen laten horen over 
uiteenlopende invalshoeken als studie, werk, zelfstandig wonen, relaties, etc. 

Ook de lobbyactiviteiten van Balans hebben sinds begin 2018 een vaste plaats in Balans Magazine, in de rubriek 
Actueel Lobby, om die meer inzichtelijk en zichtbaar te maken voor onze leden.

Dit waren de dossierthema’s van Balans Magazine in 2018:
•  Transitie Jeugdhulp 
•  Faalangst en dwang
•  Zelfregulatie 
•  Stimuleringsprogramma dyslexie
•  Opvoeding en seksualiteit
•  Ouderparticipatie

Webshop balansshop.com
Balans en Breinboek hebben hun krachten gebundeld via de website balansshop.com. In deze webshop vinden 
consumenten en leden alle (vak)literatuur op het gebied van ontwikkelingsstoornissen, in de breedste zin van 
het woord. Ook romans, kinderboeken en spelletjes zijn gemakkelijk te vinden en te bestellen via deze site. 
De boeken die worden gerecenseerd of worden genoemd in Balans Magazine of BalansKIDS, zijn ook altijd te 
bestellen via deze site. Met hun aankoop steunen mensen automatisch Balans. Van iedere aankoop via 
balansshop.com gaat 10% van het aankoopbedrag naar Balans. Zonder dat de koper hiervoor extra betaalt.

Balans Expertteam
In mei 2017 heeft de hoofdredactie van Balans Magazine het initiatief genomen tot het Balans/NVA Expert
team. Doel hiervan is een hecht netwerk op te bouwen tussen Balans, de NVA, ouders en professionals uit 
de zorg, het onderwijs en de wetenschap. Inmiddels maken honderdtwintig professionals en enkele ouders 
van kinderen met ontwikkelingsproblematiek deel uit van het Expertteam, onder wie hoogleraren, (zorg) 
professionals (vanuit de psychologie, psychiatrie en pedagogiek), leraren, schooldirecteuren, intern begeleiders, 
zorg coördinatoren en remedial teachers. Zij worden benaderd voor artikelen in Balans Magazine en/of voor 
de rubriek Q&A, waarin een expert vragen van ouders beantwoordt. Ook vindt er overleg plaats over nieuwe 
ontwikkelingen binnen de verschillende vakgebieden, en over de landelijke stelselwijzigingen op de gebieden 
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zorg en onderwijs. De experts kunnen op hun beurt een beroep doen op Balans en/of de NVA voor boek of 
onderzoeks promotie, lezingen en workshops. Ook kunnen zij Balans en NVAinformatiemateriaal aanvragen 
voor in hun praktijk en/of bij congressen. 

Expert Meet Up
Er is inmiddels een LinkedIngroep Expertteam Balans/NVA. Eenmaal per jaar is er bovendien een zogeheten 
Expert Meet Up. In 2018 is deze bijeenkomst gehouden op 23 november in de Bilthovense Boekhandel, met 
hieraan gekoppeld de tweede Arga Paternottelezing, vernoemd naar de in 2016 overleden oudhoofdredacteur 
van Balans Magazine. De lezing werd gehouden door Sarah Durston en trok rond de vijftig experts. De titel van 
de lezing van Sarah Durston was: ‘Diagnoses anders belicht, de voor- en nadelen van labels’.

Prof. dr. Sarah Durston is werkzaam als hoogleraar Ontwikkelingsstoornissen van de Hersenen aan het UMC 
Utrecht Hersencentrum en is alumna van de Jonge Academie. Zij is initiatiefnemer van NICHE LAB, het neuro
imaging in childhoodlab waarbij kinderen en jongeren o.a. mee kunnen doen aan hersenonderzoek. Samen met 
Ton Baggerman, psychotherapeut, schreef zij het boek: The Universe, Life and Everything.

BalansKIDS
BalansKIDS is een tijdschrift voor kinderen met ontwikkelingsproblemen, maar wordt ook gelezen door hun 
‘brusjes’ (broertjes en zusjes), vriendjes en vriendinnetjes. Balans vindt het belangrijk dat kinderen van leeftijds
genootjes horen hoe het is om, bijvoorbeeld, ADHD of dyslexie te hebben. Dit leidt tot herkenning en meer 
begrip.

BalansKIDS verschijnt zes keer per jaar in combinatie met een abonnement op Balans Magazine (of Autisme 
Magazine). De oplage in 2018 was per editie 1.938. BalansKIDS wordt door kinderen erg gewaardeerd. 
Zij hebben een stem gekregen in zowel de inhoud als de vormgeving van het blad. Zo zijn er dankzij hen 
meer puzzels en quizzen in het blad gekomen, zijn de berichten altijd kort en is het lettertype (op verzoek van 
kinderen met dyslexie) wat groter gemaakt.

De nieuwsbrief
Aan het eind van 2018 is de frequentie van de nieuwsbrief iets opgevoerd. De plannen zijn voor 2019 om 
maandelijks een enieuwsbrief te laten verschijnen, in plaats van eens per twee maanden. In 2018 verschenen 
in totaal acht Balansnieuwsbrieven in een gemiddelde oplage van ongeveer 10.500 exemplaren per nieuws
brief (waarvan ongeveer 7.000 naar leden en 3.500 naar nietleden werden gestuurd). Van de nieuwsbriefleden 
is naar schatting 75 procent oudervan en 25 procent leraar, zorgverlener of student. Behalve leden ontvangen 
ook websitebezoekers die zich hiervoor hebben aangemeld de nieuwsbrief.

In de nieuwsbrief staat nieuws over onderwerpen die relevant zijn voor ouders van kinderen met ontwikkelings
problemen. Bijvoorbeeld: 

•  Tips over de overgang van basisschool naar de middelbare.
•  Dyslexieondersteuning.
•  Kiezen voor regulier of speciaal onderwijs.

INFORMATIE&VOORLICHTING
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•  Nieuws over het Zwartboek Jeugdhulp.
•  Knelpunten in het mbo.
•  Ondersteuning voor leerlingen met dyscalculie.
•  Balanskorting op de zorgverzekering.
•  Studeren met een beperking.

Ook staat er altijd informatie in de nieuwsbrief over producten/activiteiten van Balans zoals: 

•  Balans Magazine 
•  BalansKIDS 
•  Trainingen, workshops en lezingen van BalansAcademy 
•  Themaavonden van de regionale afdelingen van Balans 
•  Balansshop.com
•  Algemene Leden Vergadering 

Brochures en folders
Alle bestaande brochures en folders zijn in 2018 opnieuw geëvalueerd en zijn inmiddels aangepast aan de 
laatste ontwikkelingen op het gebied van kennis en informatie, geactualiseerd en opnieuw gedrukt.

INFORMATIE&VOORLICHTING
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BELANGEN-
BEHARTIGING

BALANS IN DE MEDIA

1e kwartaal 2018
10 februari  Artikel in het Algemeen Dagblad over kinderen met autisme op voetbalclubs, met interview met 
woordvoerder Joli Luijckx.

1 maart  Item Editie NL over het REDdieet bij ADHD. Met interview met woordvoerder Joli Luijckx. Met daarin 
een kritische reactie. Met zomaar starten met het dieet is voorzichtigheid geboden, omdat het voor kinderen 
een behoorlijk belastend dieet is. Belangrijk is dat we weten bij welke kinderen met welk ADHDgedrag het wel 
of niet helpt. Goed dat dit nu onderzocht wordt.

2e kwartaal 2018
23 juni  Item in Een Vandaag. Scholen worden zelden op de vingers getikt als ze geen passend onderwijs 
en zorg bieden. Bijdrage van woordvoerder Joli Luijckx aan dit item, over gebrek aan een instantie met door
zettingsmacht die opkomt voor de belangen van het kind. 

3e kwartaal 2018
7 september  Artikel in de Nationale Onderwijsgids over de zorgen van Balans en de NVA over het gebrek aan 
passend onderwijs in het mbo (zie politieke lobby september).

11 september  Artikel in het NRC over de zorgen van Balans en de NVA over het gebrek aan passend onderwijs 
in het mbo (zie politieke lobby september).

4e kwartaal 2018
Oktober  Artikel in JeugdenCo over het gebrek aan samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg. Met reactie 
woordvoerder Joli Luijckx.

30 oktober  Artikel in het NRC over het stranden van jongeren met autisme op het mbo. Met daarin verwijzing 
naar het onderzoek dat Balans en de NVA uitvoerden (zie politieke lobby september).

B E L A N G E N B E H A R T I G I N G
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POLITIEKE LOBBY

Lobbyen voor goede voorzieningen en erkenning voor de problematiek van gezinnen met kinderen met 
ontwikkelings stoornissen. Balans zet zich er reeds drie decennia voor in. Vaak gebeuren de belangenbehartiging 
en lobbyactiviteiten achter de schermen. Daarom is er sinds begin 2018 een vaste rubriek opgenomen in Balans 
Magazine om deze activiteiten inzichtelijker en zichtbaarder te maken voor onze leden.

Op deze plek een overzicht van de belangrijkste lobbyactiviteiten van 2018:

Onderwijs 

•  Mei  Het ministerie van Onderwijs verstrekt een subsidie van twee miljoen euro voor vier jaar, voor het 
Stimuleringsprogramma Preventieve & Integrale Aanpak Dyslexie & Hulpmiddelen Onderwijs. Balans is initiatief
nemer van dit stimuleringsprogramma. In nummer 4 van Balans Magazine (septemberuitgave) geven we veel 
aandacht aan dit stimuleringsprogramma met een uitgebreid dossier en een eenmalig dikker magazine.

•  Mei – Balans onderzoekt het nieuwe digitale systeem voor eindexamens voor leerlingen met dyslexie: Facet. 
De eerste indruk is positief, de ergste zorgen van verontruste ouders kunnen worden weggenomen. Wel is 
het advies van Balans om te oefenen met het systeem vóór het eindexamen. Helaas zijn de oefenexamens 
met speciale hulpmiddelen maar beperkt beschikbaar. Het CvTE (College voor Toetsen en Examens) geeft aan 
dat hier nog naar wordt gekeken.

•  September  Oudervereniging Balans en de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) maken zich grote 
zorgen over de positie van studenten met beperkingen als autisme, ADHD en dyslexie in het mbo. Sinds 
de invoering in 2014 van passend onderwijs in het mbo ontvangen Balans en de NVA regelmatig klachten 
van studenten en ouders. Daarom riepen beide organisaties betrokkenen in de zomer van 2018 op om hun 
ervaringen te melden. Hierop kwam in zeer korte tijd veel respons.

 Alle reacties zijn begin september gestuurd naar de Vaste Kamercommissie van onderwijs (die op 
 12 september over dit onderwerp debatteert), samen met een brief waarin is aangeven wat er volgens 
 de organisaties moet gebeuren. De brief is mede ondertekend door Vanuit Autisme Bekeken, een coalitie van 

mensen die streven naar een inclusieve samenleving en door PAS, de Vereniging Personen uit het Autisme 
Spectrum.

•  December  Dedicon produceert aangepast (digitaal) lesmateriaal voor kinderen met dyslexie. De subsidie 
die Dedicon daarvoor van het Rijk krijgt, is echter stopgezet. Balans ontving aan het begin van het schooljaar 
2018/2019 al de eerste zorgwekkende berichten over nieuwe schoolboeken die niet meer digitaal beschik
baar zijn. Na een oproep volgden er veel reacties, waaruit bleek dat het niet om een enkeling gaat, maar om 
een grote groep leerlingen die (een deel van) hun schoolboeken niet gedigitaliseerd krijgt. 

 Balans stuurde een brief naar de Tweede Kamer. Hierop volgden Kamervragen van Tweede Kamerlid 
 Paul van Meenen. Later werden er twee moties ingediend door Van Meenen (D66) en Lisa Westerveld 

(GroenLinks). Deze moties zijn aangenomen. Dedicon mag uit de reserves van hun financiële middelen nu 
toch de schoolboeken digitaliseren. En de minister gaat met alle betrokkenen, waaronder Balans, in gesprek 
om te zoeken naar een goede oplossing voor de problemen met digitale schoolboeken.

B E L A N G E N B E H A R T I G I N G
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Zorg

•  Februari  Naar aanleiding van een brief vanuit Balans aan staatssecretaris Van Ark, over de (vaak onrecht
vaardige) regeling dubbele kinderbijslag, volgde er een uitnodiging voor een gesprek. Woordvoerder Joli 
Luijckx toog samen met Marjon Post, moeder van een kind met autisme, naar Utrecht voor een gesprek met 
Marco van Dal en Asna Kowlesar van het ministerie van SZW. Uit het gesprek volgde de toezegging dat er 
een onafhankelijke evaluatie zal komen van de regeling waarin de vele aandachtspunten  door Balans op
gebracht  worden meegenomen. Balans blijft hierover met het ministerie in contact.

•  Juli  Balans en de NVA deden een oproep aan ouders om te vertellen wat volgens hen op dit moment de 
grootste knelpunten op het gebied van Jeugdhulp zijn. Koepelorganisatie Ieder(in) heeft deze reacties samen 
met die van andere belangenorganisaties verwerkt in een Zwartboek Jeugdhulp. Het gebrek aan passende zorg 
en ondersteuning voor kinderen en jongeren met een levenslange beperking, die niet onder de Wlz 

 (Wet langdurige zorg) vallen, wordt door Balans samen met de andere betrokken organisaties stevig en 
blijvend onder de aandacht gebracht bij het ministerie van VWS en de Tweede Kamer.

•  September – Volgens een rechter in Zwolle is dyslexie een psychisch probleem. Deze uitspraak kan grote 
gevolgen hebben voor de hulp die kinderen met dyslexie krijgen van gemeenten. Balans zoekt uit wat de 
consequenties zijn. Het zou betekenen dat niet langer alleen kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie 
(EED) aanspraak kunnen maken op gefinancierde zorg, maar dat zorg dient te worden verleend aan álle 
kinderen met dyslexie. Het ministerie van Volksgezondheid bestudeert de uitspraak, omdat deze ervoor 
kan zorgen dat de kosten die gemeenten moeten vergoeden aanzienlijk zullen stijgen. Balans wijst ouders, 
scholen en dyslexiehulpverleners op deze uitspraak van de rechter uit Zwolle, omdat met deze uitspraak in 
de hand gemeenten kunnen worden gewezen op hun verantwoordelijkheid voor álle kinderen met dyslexie.

BELANGENBEHARTIGING ALGEMEEN

Gemeenten
Gemeenten zijn verantwoordelijk geworden voor de Jeugdhulp en daarmee een nog belangrijkere partner 
voor Balans. Wij zijn ervan overtuigd dat gemeenten en Balans veel voor elkaar kunnen betekenen. Onze 
activiteiten sluiten namelijk goed aan bij het streven van gemeenten naar meer ‘eigen kracht’ bij burgers. 
Door de handelings vaardigheden en de kennis van ouders, leraren, zorgverleners van kinderen met leer en 
ontwikkelings problemen te vergroten, werken wij aan preventie en verkleinen wij de kans dat er een beroep 
moet worden gedaan op dure hulpverlening. Wij hopen dat in de toekomst meer gemeenten onze activiteiten 
financieel gaan ondersteunen. En met de komst van de nieuwe regiocoördinator in 2019 hopen wij onze 
vrijwilligers in de regio meer handvatten te kunnen geven om actiever met gemeenten samen te werken. 

Onderwijs
Balans is zeer actief op het gebied van onderwijs op zowel landelijk als regionaal niveau. Wij bevorderen 
innovatie, werken aan verbetering van de samenwerking tussen zorg, onderwijs en ouders en bieden praktische 
informatie en ondersteuning. Balans werkt hierbij samen met veel andere partijen zoals de ministeries van OCW 
en VWS, de Onderwijsgeschillencommissie, de Inspectie van het Onderwijs, de PO en VOraden, de onderwijs
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vakbonden, MIND, Ieder(in), Per Saldo, kleinschalige ouderinitiatieven en wetenschappers. BalansAcademy biedt 
veel workshops, cursussen en lezingen aan op het gebied van onderwijs. Hiermee willen wij onder andere de 
ouderparticipatie bevorderen en scholen ‘ontzorgen’ door ze te helpen bij de uitvoering van passend onderwijs.

Zorg 
BalansZoek&Vind is een online platform waarop bezoekers gespecialiseerde zorgaanbieders kunnen vinden en 
waarderen. Sinds de transitie van de Jeugdhulp naar de gemeenten is het voor ouders steeds lastiger om de 
juiste hulp te vinden; Zoek&Vind helpt hen hierbij. Zorgaanbieders kunnen zich profileren in de online ‘etalage’ 
van BalansZoek&Vind. Consumenten kunnen snel opzoeken wat het aanbod is in hun regio, bijvoorbeeld als 
het gaat om psychotherapeuten, tandartsen, zorgboerderijen, vakantieaanbieders, screening en diagnostiek, 
fysiotherapeuten, kappers en lotgenotencontact. Zij kunnen online een waardering plaatsen over de geleverde 
zorg. In 2017 is BalansZoek&Vind vast onderdeel geworden van het lidmaatschap van organisaties. Zij krijgen 
hiermee de kans om zichzelf zichtbaar en vindbaar te maken. Eind 2018 telde BalansZoek&Vind in totaal 4522 
geregistreerde gebruikers en 83 aanbieders. 

Wetenschap
Balans werkt nauw samen met diverse universiteiten om diagnostiek en behandeling te verbeteren. Wij doen 
dit onder meer door informatie over onze doelgroep aan te leveren aan onderzoeksgroepen en door oproepen 
te plaatsen voor medewerking aan onderzoek, onder andere op onze websites en in Balans Magazine. 
Daarnaast denken wij regelmatig met onderzoekers mee over onderzoeksvragen. Ook steunen wij 
wetenschappelijk onderzoek door onderzoeksaanvragen mede te ondertekenen en door mee te werken 
aan onderzoeks voorstellen. 

Zorgstandaarden en generieke modulen
In 2018 werkte Balans mee aan de volgende generieke modules en zorgstandaarden: 

•  Generieke module Psychische klachten in de kindertijd 
•  Generieke module Organisatie kind en jeugdige 
•  Zorgstandaard ADHD 
•  Zorgstandaard Autisme 
•  Richtlijn DCD 
•  Voucher project – Verbeteren van Onderwijs

In het kader van het Voucher project ontwikkelde Balans twee cursussen die in 2018 en 2019 worden gegeven:

Cursus Dyslexie en dyscalculie vroegtijdig signaleren en begeleiden in het basisonderwijs
Bij kinderen met problemen op het gebied van lezen en spellen of rekenen verloopt de ontwikkeling op deze 
gebieden langzamer dan bij de meeste kinderen, terwijl andere vakken veel minder problemen opleveren. Het 
lezen, spellen en rekenen kost veel tijd en er worden veel fouten gemaakt. Het is belangrijk om lees en spelling
problemen/dyslexie en rekenproblemen/dyscalculie vroegtijdig te signaleren. Hoe eerder een kind de juiste 
begeleiding krijgt, hoe beter het is. De ernst van de problemen kan hierdoor verminderen en de leerling kan 
beter meekomen in de klas.
Deze cursus is bedoeld voor leerkrachten, remedial teachers en intern begeleiders.
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En:

Cursus Samenwerking met ouders van (zorg)leerlingen
Goede samenwerking is met name belangrijk als het gaat om zorgleerlingen. Op school kan dit veel uitdagingen 
met zich meebrengen. Ouders worden mondiger, wachtlijsten in de ggz worden langer, klassen worden groter 
en de werkdruk wordt hoger. Wat als een kind in jouw klas ander gedrag laat zien dan thuis? Wat als de 
beperkingen van een kind niet goed zichtbaar zijn in de klas?
Hoe ga je hierover op een constructieve manier in gesprek met ouders? Deze workshop (bestaande uit twee 
avonden) biedt theoretische achtergronden en concrete handvatten om de samenwerking met ouders te 
bevorderen. Deze interactieve en actieve workshop wordt verzorgd door twee klinische professionals, werk
zaam in de ggz, met ervaring in het (speciaal) onderwijs.

Stimuleringsprogramma Dyslexie en Hulpmiddelen 
Balans ontwikkelde in 2017 het Stimuleringsprogramma Dyslexie en Hulpmiddelen, waarvoor inmiddels subsidie 
is toegekend door het ministerie van Onderwijs. Het penvoerderschap is in 2018 in handen van Expertise 
Centrum Nederlands. Doel van het programma is om de komende vier jaren ouders, leraren, zorgcoördinatoren, 
intern begeleiders en bestuurders te informeren over de laatste inzichten op de volgende gebieden: preventie 
bij leesproblemen, aanpak van dyslexie op scholen en de mogelijkheden van hulpmiddelen. Het programma 
loopt tot 2021 en richt zich op zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs. 
Balans zit in de stuurgroep en is nauw betrokken bij alle plannen. Balans vervult een belangrijke rol in de inbreng 
van ervaringsdeskundigen en het bereiken van een brede doelgroep met ons grote ledenbestand en enorme 
netwerk. Het stimuleringsprogramma is uitgebreid aan bod geweest in Balans Magazine nummer 4 van 2018, 
dat helemaal in het teken stond van dyslexie.

Academische Werkplaats ADHD
In 2018 werd de door ZonMW gefinancierde Academische Werkplaats ADHD verder ontwikkeld, in nauwe 
samenwerking met Balans. Doel van dit samenwerkingsverband is het beantwoorden van vragen vanuit de 
samenleving en de wetenschap over wat gepaste zorg is bij ADHD en druk gedrag. In 2014 verscheen een 
rapport van de Gezondheidsraad naar aanleiding van het sterk toegenomen gebruik van ADHDmedicatie 
bij kinderen. Ondanks dat er geen aanwijzingen zijn dat het gedrag van kinderen in de afgelopen decennia 
is veranderd, blijkt een groeiend aantal jeugdigen met ADHDachtige problemen in het hulpcircuit terecht 
te komen, zo constateerde de Gezondheidsraad. In de Academische Werkplaats werken onder andere de 
volgende partijen samen: Accare Kinder en Jeugdpsychiatrie, de afdeling Klinische Neuropsychologie van 
de Vrije Universiteit, de afdeling Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool 
Groningen, diverse gemeenten en Balans. 

DCD Research Nederland
Op initiatief van drie onderzoekers uit Groningen en Nijmegen (Marina Schoemaker, Jessica Lust en Bert Steen
bergen) is een onderzoeksgroep gevormd om de samenwerking rond onderzoek naar DCD te intensiveren. 
Belangrijk is dat deze onderzoeksgroep niet alleen bestaat uit onderzoekers van universiteiten, maar ook uit 
vertegenwoordigers van drie revalidatiecentra én oudervereniging Balans. Hierdoor kunnen onderzoeksplannen 
ontwikkeld worden die aansluiten bij de klinische praktijk en de wensen van ouders. 
Meer informatie: balansdigitaal.nl/onderzoek/dcdresearchnederland
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VRIJWILLIGERS

Vrijwilligersbeleid
Balans is voor een groot deel van haar activiteiten afhankelijk van vrijwilligers. Er zijn ruim tachtig regio
vrijwilligers betrokken bij de vereniging. Daarnaast werkt er nog een aantal vrijwilligers op het landelijk bureau 
in De Bilt. 
 
Het beleid van het bestuur is erop gericht om de vrijwilligers enthousiast en betrokken te houden. Balans
vrijwilligers hebben een vrijwilligersovereenkomst en kunnen een vergoeding ontvangen conform de regels van 
de Belastingdienst. Daarnaast krijgen zij korting op de door Balans aangeboden cursussen en wordt er voor hen 
jaarlijks een vrijwilligersdag georganiseerd (bij voldoende animo).

Deskundigheidsbevordering
Om hun deskundigheid te bevorderen, biedt Balans de vrijwilligers regelmatig workshops aan. 
In 2018 hebben de volgende bijeenkomsten plaatsgevonden om de deskundigheid van de vrijwilligers te 
bevorderen:
•  9 februari  18+, wat nu?
•  20 april  Hersenen & gedrag en autisme & stress.
•  14 september  Stand van zaken ontwikkelingsstoornissen en ouders in gesprek.

Jaarlijks stelt Balans een groot aantal vrijkaarten beschikbaar voor vrijwilligers, zodat zij gratis naar het jaarlijkse 
NVA AutismeCongres kunnen gaan; ook hiermee vergroten zij hun deskundigheid.

Belangenverstrengeling
Om problemen te voorkomen is de notitie ‘belangenverstrengeling’ opgesteld. In verband met de vertrouwelijke 
aard van de gegevens die leden en informatiezoekenden verstrekken, verklaart iedere vrijwilliger bij indienst
treding bovendien alle gegevens geheim te houden die hem tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden ter 
kennis komen.

Regio-netwerk
Balans heeft een wijdvertakt netwerk van ervaringsdeskundige vrijwilligers, meestal ouders, verdeeld over 
twaalf regio’s in Nederland. De regionale afdelingen spelen een belangrijke rol bij het ondersteunen van ouders, 

LOTGENOTEN-
CONTACT
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het bevorderen van onderlinge contacten, de regionale belangenbehartiging en het geven van voorlichting aan 
ouders, scholen, verenigingen en hulpverleners. In elke regio worden het hele jaar door verschillende activiteiten 
georganiseerd. Elke regionale afdeling heeft bovendien een ervaringsdeskundige contactpersoon bij wie ouders 
terechtkunnen voor advies of een luisterend oor. Iedere contactpersoon heeft zijn eigen specialisatie.

De ervaringsdeskundige regiovrijwilligers verzorgen op aanvraag ook een presentatie of een voorlichtings
bijeenkomst voor ouders, leraren, zorgcoördinatoren en intern begeleiders. Deze presentaties gaan over de 
meest uiteenlopende onderwerpen waarmee (ouders van) kinderen met ontwikkelingsproblemen te maken 
kunnen krijgen. Vrijwilligers kunnen voor hun activiteiten ondersteuning krijgen van de BalansAcademy. 
Ook kunnen ze gebruikmaken van het netwerk van Balans.

REGIO-ACTIVITEITEN

De regioafdelingen organiseren niet alleen themaavonden en lezingen, maar beantwoorden daarnaast 
ook vragen van leden en houden zich op regionaal niveau bezig met belangenbehartiging. Veel afdelingen 
participeren bovendien in overlegorganen en adviescommissies. 

Hieronder een greep uit de regioactiviteiten van Balans in 2018:

 
OVERIJSSEL 

Balans Twente: 
•  16 januari  Balans College Tour Lezing van Diana Smidts over ‘Zelfsturing bij kinderen’. 
•  10 april  Balans College Tour Lezing van Patrick de Zeeuw over ‘Druk gedrag en de hersenen’.

Balans Zwolle: 
•  26 maart  Balans College Tour Lezing van Susan Bögels over ‘Mindful opvoeden’. 
•  7 april  Ontdek Samen Autismedag (i.s.m. NVA Zwolle). 
•  17 april  Lezing ‘Autisme bij vrouwen’ (i.s.m. NVA Zwolle). 
•  19 juni  Lezing schrijfster Anneke Doornbos (i.s.m. NVA Zwolle). 
•  11 september  Informatieavond ‘Ouderen met autisme’ (i.s.m. NVA Zwolle).

UTRECHT

Balans Utrecht: 
•  17 januari  Themaavond ‘De overstap van PO naar VO’. 
•  21 maart  Themaavond ADHD, m.m.v. kinderartsen. 
•  29 mei  Informatieavond NLD. 
•  2 oktober  Dyslexieavond met schrijver Léon Biezeman.
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ZUID-HOLLAND

Balans Rijnland: 
•  8 maart  Inloopavond ‘Help, mijn kind loopt vast. Wat nu?’ 
•  27 september  Themaavond ‘Leerrecht en Zorgplicht’.

Balans Groot-Rotterdam: 
•  24 april  Balans College Tour Lezing van Susan Bögels over ‘Mindful opvoeden’.

NOORD-BRABANT

Balans Tilburg: 
•  1 maart  Workshop en infostand op het Boek Food Festival.  
•  27 maart  Themaavond DCD. 
•  18 april  AutismeBelevingsCircuit.

Balans Den Bosch: 
•  29 maart  Voorstelling Theatergroep BINT over Autisme. 
•  3 april  Inloopochtend.

LOTG E N OT E N C O N TA C T
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In 2018 heeft Balans in nauwe samenwerking met haar leden en afgevaardigden een nieuwe strategie 
ontwikkeld en is zij begonnen met het uitvoeren daarvan. Een strategie, gericht op drie kernactiviteiten: 
informatie & voorlichting, belangenbehartiging en lotgenotencontact. In een poging om de organisatie financieel 
gezond te krijgen, is het afgelopen jaar ook gereorganiseerd en is het personeelsbestand aangepast aan de reële 
inkomsten. 

Ook heeft Balans een start gemaakt met het doorvoeren van een meer integraal 
communicatie beleid in al haar communicatiemiddelen. Balans wil meer gaan denken vanuit de behoefte van haar 
doelgroep (leden en potentiële leden) en die differentiëren, dan vanuit de communicatiemiddelen die Balans 
tot haar beschikking heeft. En Balans wil meer samenhang brengen in de kennisdeling tussen de verschillende 
communicatie middelen. Deze opzet wordt in 2019 verder uitgewerkt.

Balans gaat ervan uit dat zij in 2019 weer in stijgende lijn zal komen wat betreft leden en financiële 
mogelijkheden. Om daarmee kwalitatief beter te kunnen voldoen aan de vragen en ondersteuningsbehoefte van 
haar leden: ouders die zoekende zijn naar passend aanbod voor hun kind, in het bijzonder kinderen en jongeren 
met ontwikkelingsproblematiek, die deze aanpassingen nodig hebben om zich te kunnen ontwikkelen. 
Balans wil zich in 2019 nog meer focussen op haar kernactiviteiten voor deze ouders, maar verbreedt dat ook 
naar grootouders omdat kleinkinderen vaak met dezelfde problemen te maken krijgen.

2019 zal voor Balans een belangrijk jaar worden: de vereniging zal haar dienst
verlening moeten optimaliseren om haar bestaansrecht te kunnen continueren. Balans heeft veel in huis, zoals 
de expertise die alle mede werkers en vrijwilligers dankzij boegbeeld Arga Paternotte van Balans hebben op
gebouwd. En de landelijke dekking van regionale steunpunten voor ouders. 
De opgave voor Balans is om die te koesteren en die verder te ontwikkelen met name in de regio, in samen
werking met andere ouderorganisaties, onderwijs en zorgpartners en beleidsmakers. Balans richt de blik ook 
naar buiten om haar kennis te delen met professionele partners en de wetenschap, en zal daarbij steeds het 
ouder(schaps)perspectief centraal stellen. 
Balans wil vanuit deze brede doelstelling en de aandacht voor de regio haar netwerk uitbreiden om daar
mee nieuwe inkomsten te genereren die nodig zijn om deze noodzakelijke ontwikkelingen voor haar leden te 
financieren. 

Balans ziet daarvoor kansen en ziet de toekomst dan ook met voorzichtig vertrouwen tegemoet.

TOEKOMST 
BALANS

TO E KO M S T B A L A N S
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Met dit jaarverslag probeert Balans een goed beeld te schetsen van de inspanningen van het afgelopen jaar. 

Op deze plek willen wij onze dank uitspreken aan alle vrijwilligers en 
medewerkers. Dankzij hun inspanningen heeft Balans ook in 2018 weer kwaliteit kunnen leveren, ondanks de 
forse bezuinigingen en herstructurering. 
In bijzonder danken wij Martine Muller die in het afgelopen jaar een zeer belangrijk aandeel heeft geleverd om 
de noodzakelijke reorganisatie uit te voeren.

Natuurlijk danken wij ook onze andere onmisbare samenwerkingspartners, zoals: wetenschappers, 
leraren, onderwijs consulenten, zorgverleners en politici. 

Tot slot hopen wij dat in 2019 veel nieuwe ouders, leraren en zorgverleners lid zullen worden 
van Balans. Zodat wij nog lang door kunnen gaan met onze activiteiten in het belang van kinderen met 
ontwikkelings problemen.   
 
  
G.M.W. Harteveld, voorzitter 
M.P.L. van den Heuvel, bestuurslid, namens NVA 
H.P.G.M. Holzmüller, bestuurslid, namens Balans 
M.A.A.M. HendriksMuijs, bestuurslid/penningmeester, namens NVA 
L.A.J.M. Middelhoff, bestuurslid, namens Balans 
W.G.Staal, bestuurslid, namens Balans 

DANKWOORD
D A N K W O O R D
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Landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsproblemen bij leren en/of gedrag.
Weltevreden 4A • 3731 AL De Bilt • T +31 (0)30 225 50 50 • E info@balansdigitaal.nl • W balansdigitaal.nl

EDITH (12)

“Weet je? Volwassenen kijken alleen maar naar geld 
en maken het heel ingewikkeld met moeilijke woorden. 
Kinderen kijken naar de mensen. 
Daarom moeten wíj het maar oplossen. 
Want zíj doen het niet.”
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