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Contactgegevens Oudervereniging Balans 
 

Organisatie 

Naam organisatie: Oudervereniging Balans 
Adres:   Kosterijland 7 
Postcode:   3981 AJ 
Plaats:   Bunnik 
Telefoon:  030 – 22 55 050 
E-mail:   info@balansdigitaal.nl 
Website:  www.balansdigitaal.nl 
 
Rekening:   76INGB0000507708 
KvK:   40480851    
 
Interim-manager: Marcel Reining 
 
Bestuur:  Petra Pronk, voorzitter 

Harry Hilderink 
Ineke Moerman 
Hans van Scheijen 
Manon Wennink 
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1.  Werkzaam in de sectoren welzijn en/of gezondheid  
 

Waarom bestaat Balans? 

“Wij ondersteunen en versterken ouders van kinderen en jongeren met problemen bij leren en of gedrag 
in opvoeding, onderwijs en zorg.” 
 

Lisa kan geen pseudowoorden lezen. Helaas krijgt meer dan 50% van de kinderen 

onvoldoende (digitale) leesondersteuning op school. 

Achtergrond Balans 

Oudervereniging Balans is in 1987 opgericht als een belangenvereniging voor ouders van kinderen met 
ontwikkelingsproblemen en ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag. Bijvoorbeeld dyslexie, 
dyscalculie, concentratieproblemen (ADHD, ADD), informatieverwerkingsproblemen (Autisme, NLD), 
hoogbegaafdheid, motorische onrust (DCD) en complexe gedragsproblemen (McDD, ODD/CD) .  
 
Ouders van kinderen in deze tijd met alle taken die daarbij horen, zijn al overbelast. Ze zitten vaak met 
de handen in het haar hoe hun kind in deze complexe en veeleisende maatschappij te helpen bij hun 
ontwikkeling. Als kinderen dan ook nog eens een (ernstige) ontwikkelingsproblematiek hebben is het 
een extra zware belasting voor  ouders om hun kind op te voeden, maar ook om goed onderwijs en 
goede zorg voor hun -niet standaard- kind te vinden.  
 
Daarnaast is er een ongelijkheid aan het ontstaan. Doordat de overheid zich terug trekt en gemeenten 
-met een bezuiningsopdracht- deze taken moeten overnemen. Elke gemeente vult dat op zijn eigen 
manier in.  Ouders moeten in de praktijk zelf veel doen en extra kosten maken en minder inkomen 
omdat zij minder of niet meer kunnen werken. Er ontstaat een ongelijkheid tussen hoog opgeleide en 
vermogende ouders met een netwerk en ouders die minder mogelijkheden hebben om voor hun 
kinderen de juiste ondersteuning te regelen. Helaas sneeuwt het belang van het kind soms onder in de 
belangen van op leerplicht ontwikkelde onderwijsorganisaties en de marktwerking in de zorg met soms 
perverse prikkels. Het belang van het kind behartigen vraagt in Nederland om goed geïnformeerde en 
gesterkte ouders. Balans zorgt voor perspectief voor het hele gezin en vertegenwoordigt het 
ouderperspectief in haar belangenbehartiging. Balans zet zich in voor passend liefst inclusief onderwijs 
in de eigen omgeving zonder speciaal onderwijs en regionaal goed zorgaanbieders zonder ellenlange 
wachtlijsten die start met hulpverlenen zodra het nodig is en niet op het moment dat er een diagnose 
behandelcombinatie gevonden is. 
 
Balans wil juist al deze ouders versterken en om die reden biedt Balans ouders actuele doelgerichte 
informatie en bevordert het oudercontact onderling. Balans behartigt de individuele en collectieve 
belangen van ouders bij de overheid en bij relevante partijen zoals in de zorg en het onderwijs. Omdat 
de ontwikkeling bij een kind niet vanzelf gaat.  
Dat doet Balans ook door een kennisnetwerk op te bouwen voor uitwisseling van 
(ervarings)deskundigheid van ouders, onderwijs-, zorgprofessionals en wetenschappers. Balans wil 
zich ook richten op kennisontwikkeling zoals stimuleren en meewerken aan wetenschappelijk 
onderzoek met name op het gebied van ouderschap en het belang van ervaringsdeskundigheid in de 
GGZ. 
 

Myrthe wordt rustig van elke dag zingen en drummen. Is uit je dak gaan nou 

slecht of juist goed bij ADHD? 
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Tobias heeft na 4 jaar eindelijk zijn A-diploma! Kinderen met DCD worden 

nauwelijks opgemerkt waardoor zij vastlopen in hun motorische en emotionele 

ontwikkeling. 

 

Ontwikkelingsproblemen 
 

Prevalentie kinderen 

Autisme 1,16% 

ADHD 2,90% 

ODD/CD 0,70% 

Dyslexie 4,00% 

Dyscalulie 2,00% 

NLD 0,50% 

DCD 5,00% 

Hoogbegaafd 2,00% 

   
Correctiefactor comorbiditeit 40% 

  6,10% 

 
Kinderen hebben vaak niet 1 ontwikkelingsprobleem, maar meerdere ontwikkelingsproblemen 
tegelijkertijd. Balans biedt hierbij als enige de juiste ondersteuning voor ouders van kinderen met 
meerdere ontwikkelingsproblemen tegelijkertijd. 
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Het unieke belang van Balans 

Balans wil dat kinderen met alle ontwikkelingsproblemen zo volledig mogelijk kunnen meedoen in 
inclusieve samenleving. Zij moeten daarvoor optimale ontwikkelingskansen krijgen. Balans wil daarom 
de aandacht voor en kennis over ontwikkelingsproblemen bij leren en/of gedrag verbeteren. En 
daarmee de kansen voor kinderen om zich optimaal te ontwikkelen maximaliseren. Dat vraagt ook het 
versterken van ouders en direct betrokkenen in het vinden van de juiste ondersteuning voor dit kind.  

Balans is een onmisbare organisatie die ouders van kinderen, die het thuis en/of 

school moeilijk hebben, ondersteunt. Balans weet ouders/verzorgers te bereiken 

en hen op een zeer toegankelijke manier te informeren en te ondersteunen. Balans 

is in staat wetenschappelijk onderbouwde kennis toegankelijk en toepasbaar te 

maken voor de dagelijkse praktijk, zowel thuis als op school.  

Met vriendelijke groet, 

Prof. Dr. J.E.H. van Luit 

hoogleraar diagnostiek en behandeling van kinderen met dyscalculie,  

klinisch psycholoog BIG en orthopedagoog-generalist NVO 

 
Balans zet zich in voor een brede maatschappelijke erkenning van ontwikkelingsproblemen en 
acceptatie van de kinderen en ouders die hiermee te maken hebben. Bijvoorbeeld elk schooljaar 
worden ouders opnieuw geconfronteerd met vragen omtrent hun kind en moeten zij opnieuw 
uitleggen wat hun kind nodig heeft. Balans wil ook voorkomen dat ouders daarbij steeds opnieuw het 
wiel moeten uitvinden en zorgt bijvoorbeeld voor kennisoverdracht in het primair en voortgezet 
onderwijs  
 

Tom wil echt kunnen rekenen op zijn leraar. Balans stimuleert kennisontwikkeling 

van leraren. 

Balans wil de concrete handelingsvaardigheden van kinderen, ouders, leraren, intern begeleiders, 
zorgcoördinatoren en zorgverleners vergroten als het gaat om de dagelijks omgang met kinderen die 
zich niet ontwikkelen en gedragen zoals “men verwacht”. Ook wil zij de zoektocht naar passende hulp,  
onderwijs en zorg eenvoudiger maken en op die manier ouders, scholen en zorginstanties ‘ontzorgen’.  
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Balans is ook een kennisplatform waarop initiatieven van ouders, leraren, zorgverleners en 
wetenschappers samenkomen. En de plek waar altijd actuele informatie is te vinden over 
ontwikkelingsproblemen, inclusief de nieuwste wetenschappelijke inzichten. 
 

Wat ik belangrijk vind aan Balans is dat het niet om een specifieke aandoening 

gaat en daardoor een groot bereik heeft. Er zijn veel te veel kleine clubs of 

organisaties die of alleen opkomen voor met name genoemde beperkingen of 

alleen maar roepen dat iets niet goed is, zonder met voorstellen te komen ter 

verbetering. Ik heb daar niets aan. Balans timmert aan de weg, balansdigitaal is 

één van de weinige websites met goede informatie, tegelijk denken mensen steeds 

vaker geen lidmaatschap nodig te hebben, omdat ze het zelf wel kunnen 

googelen. Maar het blijft moeilijk om te weten of een website voldoende kundig 

is, terwijl ik zeker weet dat balansdigitaal de juiste informatie geeft.  

Sanne Lot van Ulzen, 

ouder van een kind met ontwikkelingsproblematiek 

 
Wat in de  praktijk onderbelicht wordt , is dat kinderen met ontwikkelingsproblemen worden gepest, 
geïsoleerd raken, geen vriendjes hebben of niet uitgenodigd worden op feestjes. Deze uitsluiting 
belemmert hun sociale en emotionele ontwikkeling nog eens extra. Dit zorgt voor veel verborgen 
leed bij deze kinderen. Balans vindt dat ieder kind met ontwikkelingsproblemen recht heeft op een 
solidaire gemeenschap:  “To raise a child you need a village”. Dit wordt ook nog eens benadrukt in 
het in 2016 door Nederland geratificeerde VN-Gehandicaptenverdrag en is vertaald in 
omschrijvingen als “inclusieve” samenleving. 
 

 
 
Deze  structurele bijdragen aan een inclusieve samenleving zijn voor Balans van belang:  
 

• Het delen van kennis en ervaringen. Wij maken kennis over ontwikkelingsproblemen 
toegankelijk voor een breed publiek. Dit doen wij in nauwe samenwerking met 
ervaringsdeskundigen en wetenschappers en “stakeholders”. Gemeenten en het onderwijs 
waren al belangrijke partners voor Balans, maar met de invoering van de jeugdwet en wet 
passend onderwijs worden gemeenten en het onderwijs nog belangrijker voor Balans evenals 
de regionale samenwerkingsverbanden die ontstaan om deze wetten goed uit te kunnen 
voeren. Omdat er zoveel regionale verschillen zijn in de manier waarop deze wetten worden 
uitgevoerd en omdat de participatiemaatschappij grote zelfstandigheid van burgers vraagt, is 
het van belang dat ook de “eigen kracht” van ouders versterkt wordt. Daarom bieden wij in 
verschillende gemeenten lezingen en cursussen aan, zoals de landelijk hooggewaardeerde 
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cursus Ouderpower, die wordt gegeven door ervaringsdeskundige cursusleiders, die speciaal 
hiervoor zijn opgeleid zijn door Balans. Of de ontwikkeling van de cursus Met Plezier Naar 
School om ouderparticipatie te vergroten in scholen. Bij de ontwikkeling van lezingen en 
cursussen werken we samen met ons expertteam, bestaande uit ervaringsdeskundigen en 
120 zorg- en onderwijsexperts op het gebied van ontwikkelingsproblemen  Balans wil met de 
lezingen en cursussen op het gebied van zorg en onderwijs, de ouderparticipatie bevorderen 
en gemeenten en scholen ‘ontzorgen’. 

 

• Belangenbehartiging.  Door onze inhoudelijke lobby-werkzaamheden op zowel landelijk als 
regionaal niveau, willen wij dat (ouders van) kinderen met ontwikkelingsproblemen de 
aandacht en agendering krijgen, die nodig is.  Dat er de goede randvoorwaarden zijn voor 
hun groei en ontwikkeling. De laatste jaren was Balans zeer actief op het gebied van 
onderwijs  zowel landelijk als regionaal . Zo heeft Balans samen met andere 
ouderorganisaties een alternatieve Staat van Ouders uitgegeven (2017) om aandacht te 
vragen voor betere  samenwerking tussen zorg, onderwijs en ouders inzake maatwerk voor 
een kind met ontwikkelingsproblematiek. En tijdens de Conferentie “Bang voor Drang en 
Dwang” maakten we samen ook de landelijke politiek bewust van de erbarmelijke 
rechtspositie van ouders ten opzichte van onderwijs- en zorginstellingen. Dit jaar is er veel 
aandacht voor het gemak waarmee gedreigd wordt met veilig thuis meldingen. Uit eigen 
onderzoek blijkt dat er geen onafhankelijk onderzoek gestart wordt als ouders een 
vermoeden van kindermishandeling buiten hun gezin melden. Daar willen we graag 
verbetering in aanbrengen. Balans werkt daarom samen met alle stakeholders zoals de 
ministeries van OCW en VWS, de Onderwijsgeschillencommissie, de Inspectie van het 
Onderwijs, de PO-en VO-raden, de onderwijsvakbonden, MIND, Ieder(in), Per Saldo, 
vrijwillige  ervaringsdeskundige ouderinitiatieven en wetenschappers.  

 

• Innovatie & ontwikkeling. Balans wil ook met visie en expertise komen als het gaat om de 
uitvoeringspraktijk van passendonderwijs, jeugdhulp en jeugdzorg voor kinderen met 
ontwikkelingsproblemen. Samen met ouders, kinderen, leraren, intern begeleiders, 
zorgcoördinatoren, zorgverleners en wetenschappers werken wij aan dit maatwerk in het 
onderwijs en in de zorg. De focus is  gericht op praktisch handelingsrepertoire om te 
voorkomen dat (gedrags)problemen bij kinderen escaleren en dat deze kinderen 
“binnenboord” kunnen blijven. Preventie dus.  Een voorbeeld is Passend Onderwijs in de 
Praktijk, een werkwijze die Balans samen met ChildPoint, een praktijk voor kinder- en 
jeugdpsychiatrie in Warmond. heeft ontwikkeld. Het betreft hier een “Functionerings-Profiel’ 
voor scholen om onbegrepen gedragsproblemen bij een kind integraal te analyseren en te 
“diagnosticeren”, en te vertalen naar een ondersteuningsprofiel voor de school en andere 
betrokkenen inclusief een breed trainingsaanbod (voor de leerling en betrokken leraren, en 
eventueel andere betrokken professionals werkzaam bij gemeenten en de zorg).  
Balans heeft in 2020 de waarde van webinars en zoombijeenkomsten onderzocht ter 
vervanging van de normaal lokale bijeenkomsten in de regio’s welke in de corona 
maatregelen periode uiteraard niet meer gehouden konden worden. Dit blijkt een blijvende 
verbetering en waardevolle aanvulling te zijn van onze mogelijkheden om kennis te delen en 
zoveel mogelijk rechtstreeks vragen van ouders en bijvoorbeeld leerkrachten te laten 
beantwoorden door experts. Maar ook om vanuit huis contact te hebben met andere ouders.  

 

Daarnaast doet Balans in 2021 samen met de Christelijke Hogeschool Ede onderzoek naar een 

passend buddysysteem welke ingebed kan worden binnen bestaand, lokaal onderwijs-, welzijns- en 

jeugdhulpbeleid. Bijvoorbeeld de in ontwikkeling zijnde oudersteunpunten in het onderwijs zouden 

hier baat bij kunnen hebben. Ervaringsdeskundige ouders (de buddy’s) moeten ouders van een kind 

met een ontwikkelingsprobleem dat dreigt vast te lopen of al is vastgelopen in het onderwijs 
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(vraagouders) vraaggericht zodanig ondersteunen (emotioneel en/of informatief en/of praktisch) 

en/of empoweren zodat: 

1. vraagouders zich gehoord en erkend voelen; 

2. de mogelijkheden van een individuele vraagouder om de belangen van zijn of haar kind te 

behartigen toenemen; 

3. ouders de route kennen die ze kunnen bewandelen in contact met het samenwerkingsverband 

en/of oudersteunpunten in hun gemeente/regio; 

4. de stem van ouders binnen het onderwijs beter gehoord wordt.  
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2. Breed maatschappelijk draagvlak en publieke waardering 
 

Ontwikkelingsproblemen komen met een prevalentie van ca. 6% veel voor. In Nederland hebben ruim 
230.000 kinderen in 150.000 gezinnen een vorm van een ontwikkelingsprobleem. Momenteel zijn ca. 
6.000 mensen lid van Balans, dus dat is 5% van het totaal. De website trekt daarbij meer dan 600.000 
bezoekers per jaar. Balans heeft dan ook een grote naamsbekendheid en een goed imago. Dat blijkt 
ook uit de ledenenquêtes en niet-leden enquêtes die Balans uitvoert. 
 

 
 
Activiteiten die Balans uitvoert zijn: 

Informatie- en kennis Lotgenotencontact Belangenbehartiging 

Website Ondersteuning in de regio Politieke Lobby 

Nieuwsbrieven Landelijke helpdesk Samenwerking met partners 

Sociale media Ervaringen delen  

Balans Magazine Zoombijeenkomsten  

BalansKids   

Trainingen, workshop en 
lezingen, webinars 

  

Landelijke helpdesk   

Expertteam   

 
• Toegankelijke informatie op de website, nieuwsbrieven en sociale media. 

• Balans Magazine, een professioneel, inspirerend en verdiepend tijdschrift met gerichte 

informatie over ontwikkeling en uitdagingen voor kinderen: voor leden en 

abonnementhouders 

• BalansKIDS, een eigen blad voor en door kinderen met leer- en gedragsproblemen 

• In de regio: Lotgenotencontact en ondersteuning aan ouders door ervaringsdeskundige 

vrijwilligers. Tijdens de corona periode heeft Balans de omslag gemaakt naar 

zoombijeenkomsten en regionale en landelijke webinars.   

• Landelijke helpdesk: ondersteuning en advies aan ouders met betrekking tot de problematiek 

van hun kinderen 

• Trainingen, workshops en lezingen over de diverse ontwikkelingsproblemen en het 

versterken van ouderbetrokkenheid, -participatie, -expertise en dus “Ouderpower” 

• Uitwisseling van kennis met een door Balans opgericht expertteam, met daaraan verbonden 

circa 120 professionals uit zorg en onderwijs en lectoraten Ouderschap 
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Politieke lobby en belangenbehartiging individueel 

Balans zorgt voor politieke lobby op het gebied van betere zorg en aanpassingen in het onderwijs. 

Bijvoorbeeld extra hulpmiddelen bij dyslexie, beter leesonderwijs op scholen, meer assistentie in de 

klas, betere ondersteuning voor drukke kinderen, behandeling en vergoedingen 

voor ADHD, Autisme en ODD. Herkenning en erkenning van DCD, hoogbegaafdheid en dyscalculie. 

 

Samenwerkingspartners 

Balans werkt verder met andere organisaties samen om signalen van ouders die bij Balans 

binnenkomen, via de vrijwilligers of  via de advies- en informatielijn zo breed mogelijk uit te dragen. 

Belangrijkste partners voor Balans zijn Ieder(in); Kenniscentrum kinder- en jeugdpsychiatrie; MIND; 

MEZZO (mantelzorgers);  Ouders en Onderwijs en andere oudernetwerken zoals Mama Vita, 

AutismeCafé, Ouderkracht voor ’t Kind, Netwerk Ouder Initiatieven, Kenniscentrum Makkelijk 

Lerenden en vele anderen. 

Balans neemt actief deel aan verschillende werkgroepen: 

• Stimuleringsprogramma Preventieve & Integrale Aanpak Dyslexie & Hulpmiddelen Onderwijs  

• Brede vakinhoudelijke Richtlijn Dyslexie 

• Academische Werkplaats ADHD 

• Zorgstandaarden in ontwikkeling 

• Nederlandse richtlijn Developmental Coordination Disorder (DCD) 

Het goede kennisnetwerk en de krachtige verspreiding van de beschikbare kennis is een sterk punt 

van Balans. Balans Magazine, de website en andere publicaties zijn voor Balans dragende krachten. 

Balans zal de komende jaren de samenwerking met anderen blijven zoeken, zodat ouders bij Balans 

terecht kunnen om de nodige voorzieningen voor hun kinderen te realiseren. En ook zal er actieve 

onderlinge informatie-uitwisseling tussen ouders onderling tot stand komen. 

 

Ervaringen delen 

Ouders kunnen via Balans ervaringen delen en van elkaar leren. Wij zorgen ervoor dat deze 

ervaringsverhalen ook breed toegankelijk worden gemaakt voor andere ouders. Ook worden deze 

meegenomen in besprekingen met het onderwijs en de zorg. Daarbij waarborgt Balans de privacy en 

anonimiteit van deze verhalen en is zeer waakzaam dat commerciële partijen deze verhalen niet voor 

eigen gewin gebruiken. Wij vertalen de verhalen en data die wij krijgen vanuit onze achterban in 

beleidsinformatie. 

 

BalansKids 

Balans heeft een eigen magazine voor kinderen dat samen met hen wordt gemaakt: BalansKids. Dit 
blad geeft kinderen het gevoel dat zij niet de enige zijn met problemen. Herkenning vinden bij 
leeftijdgenoten, bij wie ontwikkeling ook niet vanzelf gaat, is voor deze kinderen ontzettend 
belangrijk. 

  

https://www.balansdigitaal.nl/glossary/dyslexie/
https://www.balansdigitaal.nl/glossary/adhd/
https://www.balansdigitaal.nl/glossary/ass/
https://www.balansdigitaal.nl/glossary/odd/
https://www.balansdigitaal.nl/glossary/dcd/
https://www.balansdigitaal.nl/glossary/dyscalculie/
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3.  Landelijk bereik 
 

Balans is een landelijke vereniging, met een landelijke bureau in Bunnik bemand met professionals 

en met afdelingen door heel Nederland waar tientallen vrijwilligers actief zijn.  

Balans heeft samen met Mamma Vita een wijdvertakt netwerk van ervaringsdeskundige vrijwilligers, 
meestal ouders, verdeeld over 11 regio’s in Nederland. De regionale afdelingen spelen een belangrijke 
rol bij het ondersteunen van ouders, 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 ervaringsdeskundig contactpersoon bij wie ouders terechtkunnen voor advies of 
een luisterend oor. Ieder contactpersoon heeft zijn eigen specialisatie. Dit regio-netwerk met 
vrijwilligers is dan ook van groot belang.  
 

Balans, een oudervereniging voor kinderen met ADHD en andere 

ontwikkelingsstoornissen bestaat sinds 1987, en dient een groot belang voor alle 

ouders en kinderen die met deze problemen worstelen. Zij ontlenen steun, 

informatie, hulp en lotgenotencontact aan Balans. Het blad Balans Magazine 

voorziet in een belangrijke behoefte aan kennis over de stoornissen en tips hoe je 

ermee om kunt gaan.  

Het zou geweldig zijn als u zou kunnen bijdragen aan het behoud van deze 

steunpilaar voor families met kinderen met ontwikkelingsstoornissen in 

Nederland. Als ADHD deskundige sta ik Balans ook in de toekomst, graag met 

raad en daad bij.  

 Dr. J.J.S. Kooij, psychiater 

PsyQ, Programma en Kenniscentrum ADHD bij volwassenen 

Den Haag 
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4.  Het ouderperspectief maakt Balans als PGO-organisatie bijzonder! 
 

Balans is de enige PGO-organisatie die zich begeeft op het kruispunt van ontwikkelingsproblemen met 

opvoeding, zorg én onderwijs.  Balans biedt daar diepgaande informatie over en zorgt dat ouders in 

hun kracht worden gezet in de belangenbehartiging voor hun kind. Andere PGO-organisaties bieden 

meer algemene informatie over één ontwikkelingsprobleem. Alleen Balans gaat daarbij de diepte in 

door de kennis te verbinden met de ouderbelangen inzake opvoeding, zorg en onderwijs. Bovendien 

hebben kinderen vaak niet slechts 1, maar meerdere ontwikkelingsproblemen tegelijkertijd, en in 

meerdere leefgebieden. Daarom is het goed dat er een belangenorganisatie voor ouders is zoals 

Balans. Die aandacht heeft voor al deze ontwikkelingsproblemen en hun samenhang. Zo biedt 

bijvoorbeeld MIND alleen de basisinformatie over AD(H)D en autisme, maar geen verdiepende 

informatie voor ouders en ook geen informatie over verwante ontwikkelingsproblemen als dyslexie, 

dyscalculie, OCD en DCD.  De Hersenstichting biedt alleen een summiere omschrijving van de meest 

voorkomende ontwikkelingsproblemen. Beide verwijzen bij meer diepgaande vragen door naar Balans. 

Behalve  ouders van schoolgaande kinderen met ontwikkelingsproblemen zal de vereniging zich 

voortaan óók gaan richten op ouders van heel jonge kinderen. Hiermee onderkent Balans het belang 

van vroegsignalering van ontwikkelingsproblemen. Ook (ouders van) jongvolwassenen behoren vanaf 

juni 2018 tot de doelgroep van Balans, vanuit de wetenschap dat de impact van 

ontwikkelingsproblemen óók na het achttiende levensjaar groot blijft.  

 

Sinds 2014 heeft Balans nauw samengewerkt met de Nederlandse Vereniging voor Autisme als het 

gaat om de huisvesting, back-office, personeel en de aansturing van beide verenigingen. Inmiddels is 

de conclusie getrokken dat de focus en het karakter van beide verenigingen dusdanig van elkaar 

verschillen en de voordelen van samenwerking te beperkt zijn. Vanaf 1 januari 2019 zijn de  beide 

verenigingen separaat verder gaan. Balans richt zich op de ouders, om hun kind met 

ontwikkelingsproblemen van jongsaf te begeleiden naar gelukkige en zelfstandige volwassenen. 

Erik is dol op details. Kinderen met NLD praten veel, maar lijken soms nauwelijks 

iets te begrijpen. 



13 
 

 

Door deze unieke koppeling van ouderbelangen aan zorg en onderwijs door middel van informatie, 

lotgenotencontact en belangenbehartiging heeft Balans daadwerkelijk toegevoegde waarde in het 

begeleiden van ouders van kinderen met een ontwikkelingsprobleem naar zelfstandige volwassenen. 

Tobias heeft na 4 jaar eindelijk zijn A-diploma! Kinderen met DCD worden 

nauwelijks opgemerkt waardoor zij vastlopen in hun motorische en emotionele 

ontwikkeling. 
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5.  Hoe gaat Balans als zelfstandige PGO-organisatie verder? 
 
2020  
Heeft in het teken gestaan van de verdere organisatorische en financiële ontvlechting van de NVA. 
De Corona maatregelen dwongen Balans om het oudercontact en kennisdeling in de regio’s via 
contactbijeenkomsten aan te passen. Daarvoor heeft Balans in samenwerking met Mamma Vita 
webinars en zoombijeenkomsten opgezet. 
Er wordt een start gemaakt met een onderzoek naar waar een goed buddysysteem als 
oudersteunpunt moet voldoen. Wat zijn goede geschikte vrijwilligers om buddy te zijn, hoe vind je 
een goede match met kind en ouders en wat voor scholing en training hebben deze buddy’s nodig 
om het kind en de ouders te versterken in hun ontwikkeling. 
Onze aanwezigheid en vindbaarheid op de sociale media wordt vergroot. 
 
2021  
Om de kosten van huisvesting te verlagen en aan te passen aan een steeds meer vanuit huis of 
locatie werkende organisatie is er besloten om te verhuizen naar Bunnik. Als onderhuurder van een 
ook voor het Landelijk Bureau Remedial Teaching te groot geworden huisvesting. Een reeds voor ons 
bekende samenwerkingspartner die met dezelfde doelgroep contact heeft en waar we op 
trainingsgebied mee samen kunnen werken. 
Ook op ICT gebied zijn nu de NVA en Balans AVG proof onafhankelijk en de laatste software en ict 
verbanden met de NVA in de Bilt worden opgeheven. 
 
Het verder moderniseren van de ICT ondersteuning en het op afstand werken via de cloud. De 
organisatie wordt ingericht om minder afhankelijk van ledeninkomsten op basis van extern 
gefinancierde projecten en subsidies te gaan werken met tijdelijke projectmedewerkers zowel intern 
als extern ingehuurd. 
 
De nadruk ligt op het attenderen op de verslechterende rechtspositie van ouders ten opzichte van 
onderwijs-, zorg, en welzijnsinstellingen. Dat passend onderwijs nog steeds niet heeft geleid tot meer 
inclusiever onderwijs. Met een oproep aan de politiek hier nu echt stappen in te gaan zetten en 
ervoor te zorgen dat meer vanuit het ouderperspectief en naar het belang en de rechten van het kind 
gekeken wordt. 
 
De website wordt vernieuwd en groeit als kennisbank voor ouders en andere professionals die met 
kinderen werken. De ledenadministratie met betrekking tot aanmelding en gegevenswijzigingen 
worden verder geautomatiseerd. 
 
Om ouderparticipatie in het onderwijs te vergroten worden trainers opgeleid om ouders en 
personeel van scholen samen hiermee aan de slag te gaan. 
Om de kwaliteit van de trainingen van Balans ook voor niet leden te garanderen wordt gestart met 
een trainerspool. Hierdoor kunnen deze trainingen ook voor betere prijzen ingekocht worden. 
 
Zodra het kan weer de regio’s ondersteunen in het organiseren van samenkomsten voor leden en 
niet-leden. 
 
Er wordt een aanvraag gedaan om subsidiënt te worden bij de Vriendenloterij om hiermee verdere 
en snellere professionalisering van Balans mogelijk te maken. 
Met de “SamenLerenAlliantie” met als trekkers het NSGK, Defence for Children en NCOJ zal Balans 

met vele andere samenwerkende partners proberen om een grote subsidieaanvraag voor te 

bereiden in 2022 daarmee het Inclusief Onderwijs in Nederland een grote stimulans te geven. Hoe 
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dan ook willen veel organisaties hieraan blijvend hun medewerking aan geven. Wat mogelijkheden 

zal scheppen om grotere projectaanvragen in gezamenlijkheid aan te vragen en uit te voeren. 

 
 
2022 
Staat van het verder vergroten van het aantal leden door ook in de regio’s weer kennis en 

oudercontactbijeenkomsten te gaan houden. Uiteindelijk heeft persoonlijk contact tussen 

vrijwilligers, en lokale buddy’s en ouders het beste resultaat om nieuwe leden te werven. Waarbij de 

ondersteuning vanuit de landelijke  

Het werven van leden via sociale media, maillinglijsten en website wordt geoptimaliseerd. 

Het verder vergroten van de kennis op de website. 

Het indienen van de subsidieaanvraag bij het Droomfonds via de “SamenLerenAlliantie” en het 

verder voorbereiden van projectaanvragen die inclusief onderwijs in Nederland zullen versnellen. 

De projectorganisatie van Balans wordt verder uitgebouwd. 

Indien de aanvraag subsidiënt bij de Vriendenloterij gehonereerd worden dan versnelt dit de verdere 

professionalisering van Balans. Dit houdt in dat Balans haar klein landelijke bureau met betaalde 

professionele medewerkers wil uitbreiden met meer fte voor beleidsmedewerkers, zodat de signalen 

die Balans ontvangt van haar leden en achterban, snel en effectief kan vertalen naar lobby richting de 

politiek en naar concrete handvatten en tips naar haar leden. Maar ook om dit te vertalen in 

concrete projectaanvragen en deze professioneel uit te voeren. In dat licht wil Balans ook haar 

advies- en informatielijn graag upgraden naar telefonisch advies en informatie op maat. Bovendien 

stelt dit de huidige medewerkers mogelijk om regionaal vrijwilligers beter te ondersteunen in het 

organiseren van lokale activiteiten. 

De benodigde scholing en begeleiding van ervaringsdeskundige ouders tot geschikte buddy in 

regionale oudersteunpunten wordt ontwikkeld en uitgerold. 

 

2023 

De projecten uit de SamenLerenAlliantie zijn in uitvoering in samenwerking met andere stichtingen 

verenigingen en fondsen in een professionele projectenorganisatie.  

2024 

Balans draagt bij via regionale activiteiten van vrijwilligers en landelijke dekking tot een inclusievere 

maatschappij via de verenigingsactiviteiten en landelijke ondersteuning door middel van kennis, 

trainingen en begeleiding van leden en niet-leden en haar projectenorganisatie. 
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