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perspectief voor ieder gezin

BANG VOOR 
DRANG EN DWANG

RESULTATEN 
UIT DE CONFERENTIE

gehouden op 14-09-2020

EEN KRITISCHE (OUDER)BEWEGING VOOR BETERE UITVOERING 
VAN DE JEUGDHULP EN JEUGDBESCHERMING

Ouders willen daarbij de voorkant van zorg 
voor veiligheid versterken: minder repres
sie meer concrete hulp voor het hele gezin. 
En “to raise a (complex) child you need a 
village”, het pedagogisch klimaat waarin 
een kind kan opgroeien. 
Een wat complexer kind (voor de omge
ving) beweegt zich tussen allerlei sectoren 
die gemeenten hebben (JGZ, onderwijs, 
huisartsen, GGZ, LP, jeugdhulp, politie 
etc.). Zoals een huisarts ooit zei: Er zijn 
eigenlijk vier hoofdproblemen bij een kind: 
dom, gek, stout en zielig en daar horen vier 
sectoren bij (LVG, GGZ, justitie, JB). We ra
ken de weg kwijt als combinaties van deze 
vier kwalificaties dreigen te ontstaan of zijn 
ontstaan. Maar ook die kinderen groeien 
op. Het gaat dus over hoe kan de gemeen
te zorgen voor goede en veilige “villages” ?

WETHOUDER: 

we kopen geen drangtrajecten meer in. 
En alleen na uitspraak van de rechter, 
komt een gezin in het beschermingskader. 
We besteden ons geld aan jeugdhulp aan 
de voorkant: aan het ondersteunen en 
versterken van gezinnen. Daarbij: Drang 
is een professionele vaardigheid om in 
gesprek te gaan met gezinnen en te vóór-
komen dat de gang naar de rechter wordt 
gemaakt. Drang is geen “inkoopproduct.
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Ouders nemen het initiatief om de kwaliteit 
van de jeugdhulp en jeugdbescherming in de 
komende jaren te verbeteren. 
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Onderzoek de meldingen die ouderorganisaties 
verzameld hebben: 

deze meldingen zeggen alles over hoe 
onze samenleving in elkaar zit en wat onze 
overheidssystemen moeten oplossen. 
Waterdichte systemen bestaan niet, vang
netten blijven altijd nodig omdat kinderen/
gezinnen divers zijn. Tevens zeggen de 
meldingen (BVIKZ) ook veel over de grote 
diversiteit tussen JB organisaties en ge
meenten. Sowieso blijkt Nederland kampi
oen in aantal OTS en UHP (vergeleken met 
buurlanden) maar binnen gemeenten zijn 
ook enorme verschillen. Ook komt ca 50% 
van de zorgmeldingen uit het onderwijs 
(incl. Leerplicht).
Wat is hier daar aan de hand? 

OUDERORGANISATIES:

Laten gemeenten daarbij ook ge-
bruik maken van het kennisnetwerk 
van georganiseerde ouders of lande-
lijke ouderorganisaties (Balans, BVIKZ, 
Ouders&Onderwijs).
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Jeugdzorg is volwassenenzorg: 

het gaat over het dagelijks opvoeden van 
kinderen zodat ze later kunnen participe
ren en dat is per definitie een onzekere 
zoektocht met ups en downs. Sommige 
kinderen en/of ouders zijn ingewikkelder 
en hebben meer ondersteuning nodig.  
Maar alle volwassenen rondom dat kind 
moeten dealen met morele dilemma’s 
waarbij de omslag van zorg naar hand
having in het geding is. En dat dit uiterst 
zorgvuldig moet gebeuren (zie ook pagina 
6, moresprudentie). Belangrijk is om steeds 
bij het oorspronkelijke probleem dat kind 
en ouders aangeven te blijven en steeds te 
vragen: wat hebben jullie nodig? En geen 
focusverschuiving omdat de leerkracht 
of jeugdhulpverlener het probleem niet 
aankan of niet durft toe te geven. Of door 
aanbodtekorten (onderwijs, zorg)waardoor 
een zorgmelding een (te) gemakkelijke op
lossing voor “hulp” wordt. Echter dergelijk 
wantrouwen richting ouders, is impliciet 
ook een dreigement. In dit krachtenveld 
moet elke jeugdprofessional kunnen om
gaan met deze morele dilemma’s. Dat 
vraagt om intensieve scholing en leren van 
sectoren (GGZ, justitie) waar deze mores
prudentie wordt uitgevoerd.

OUDERORGANISATIE: 

Zolang jeugdhulpmedewerkers uitgaan 
van wantrouwen richting ouders, zal meer 
jeugdhulp in de school, leiden tot proble-
matiseren en meer zorgmeldingen. 
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Versterk het diagnostisch en hulpverlenend 
vermogen van professionals aan de voorkant 

(incl. draaglast en draagkracht van gezin
nen); zet gedragsexperts in want bij elk 
opvoedingsprobleem gaat het over emo
tieregulatie, verstoorde communicatie, en 
mogelijke aanleg. Deze expertise en bijbe
horende gespreksvaardigheden zijn hoog
nodig en zullen de kwaliteit van de oplos
singen van buurtteams kunnen verbeteren. 
En daarmee de drang -en dwangtrajecten 
kunnen verminderen. Daarvoor zijn pilots 
nodig, ook om gedragsexperts in te zetten 
in de beoordeling van meldingen en UHP 
(train de trainers principe). 

PSYCHIATER: 

Gemeenten moeten niet bezuinigen op 
die voorkant maar de “zware” GGZ / ge-
dragsexperts juist een expertrol geven in 
buurtteams, anders zijn gemeenten penny 
wise pound foolish bezig. 
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Kijk bij oplossingen altijd eerst opzij 
(familiegroepsplan): 

vergroot de kring van “geschrokken en 
betrokken mensen” rondom het gezin 
(leefwereld) en maak dat tot een solidaire 
en samenredzame gemeenschap voor dat 
gezin. Ouders hebben vaak eigen oplos
singen bedacht en daarbij hulp gezocht 
waarin ze vertrouwen hebben: bij familie, 
vrienden, buren, trainers, bepaalde profes
sionals. Laat jeugdhulp dit ‘derde milieu’ 
als basis nemen om op voort te borduren. 
Onderzoek wijst uit dat de mix van zelfge
kozen hulp en professionals die dit facilite
ren, waarbij ouders bondgenoten worden 
in het samen zoeken naar oplossingen voor 
hun kind in complexe situaties, juist de-
escalerend werkt. Gebruik daarvoor het 
familiegroepsplan (zoals vastgelegd in de 
jeugdwet; wet kinderbeschermingsmaatre
gelen).

DESKUNDIGE OUDER: 

Ook als er een beschermingsmaatregel 
is opgelegd hebben ouders het recht om 
een familiegroepsplan te maken. Ook 
blijkt uit jurisprudentie dat als een ge-
zinsvoogd het familiegroepsplan niet wil 
volgen, ouders het plan mogen voor leg-
gen aan de rechter. Bij het opstellen van 
een familiegroepsplan hebben ouders het 
recht op de inzet van een onafhankelijke 
deskundige die daarvoor ondersteuning 
biedt. 

ONDERWIJSJURIST: 

Onderdeel van dit familiegroepsplan zou 
ook de ondersteuningsbehoefte op school 
moeten zijn als het gaat om een leerling 
met diverse complexe problematiek en 
dat school vastlegt in een OPP met han-
delingsdeel. Niet alleen de problemen 
maar juist het ontwikkelingsperspectief 
(‘dromen”) zijn belangrijk voor een kind en 
ouders.
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Kijk bij oplossingen altijd naar concrete hulp 
en maak één plan:  

1  Nederland heeft historie met:  Verleen geen hulp: (uit lezing Adri van Montfoort)

 • Jaren 80: raadsmaatschappelijk werker wordt raadsonderzoeker. De raad voor de kinderbescherming verleent géén hulp!
 • Jaren 90: de jeugdbeschermer wordt casemanager. De GI verleent géén hulp!
 • 2005 – 2015: Bureau Jeugdzorg verleent géén hulp (8.000 medewerkers)!
 • Veilig Thuis verleent géén hulp!
 • Gemeentelijke teams: casusregisseur, procesregisseur, screener, consulent, sociaal makelaar, scheidingsmakelaar, gids, 
    regiebehandelaar, gebiedsgebonden professional, enzovoorts, maar: ‘je bent géén hulpverlener!’

Escalatiestructuren die we bedacht heb
ben, zorgen voor steeds meer partijen 
die het kind met complexe problematiek 
meestal niet kennen:  zo wordt handelen 
in het belang van het kind onmogelijk en 
gaan regels en geld een te grote rol spelen. 
Maak werkbare teams bestaande uit hulp
verleners (!!)1 die het kind kennen en die 
de hulp kunnen verlenen: dit team bepaalt 
samen met de ouders wat het kind nodig 
heeft. Daarbij wordt tevens de verbinding 
gelegd tussen sectoren die zich bezig hou
den met deze ondersteuning van dit kind/
gezin. Leg dit allemaal vast in het familie
groepsplan, dus ook het handelingsdeel 
van het OPP voor passend onderwijs, en 
relevante informatie van behandelaren of 
politie, met het kind als rode draad. 

Door deze verbindende werkwijze wordt 
een inhoudelijke tegenkracht gevormd 
voor de systemische krachten in een ge
meente die gericht zijn op drang en dwang 
of op besparingen. Investeer als gemeente 
in samenwerking binnen de eigen afdelin
gen, maar ook met het onderwijs, gezond
heidszorg en politie. En doe dat ook stevig 
op bestuurlijk niveau. 

WETHOUDER: 

Leer van voorbeelden zoals gemeenten 
Oudewater, Amstelveen en Noord Veluwe 
hoe juiste en tijdige hulp voor gezinnen, 
voorkomt dat drang of dwang moet wor-
den toegepast. 
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Schrap de wettelijke meldplicht en zorg dat 
elke melding een onafhankelijke toets krijgt 

voordat het serieus genomen wordt als 
VT melding, en zeker als het van andere 
sectoren komt: waarom is deze melding 
gedaan, en waaruit blijkt de onveiligheid 
van dit kind /gezin of waaruit blijkt dat de 
ontwikkeling van dit kind wordt bedreigd? 
De helft van de zorgmeldingen komt uit 
het onderwijs inclusief leerplicht. Het zou 
verboden moeten zijn om te melden zo
lang het onderwijsaanbod voor een leerling 
via het handelingsdeel OPP niet is gere
geld en/of wordt uitgevoerd. Ook mag een 
leerplichtambtenaar niet melden zolang 
er geen proces verbaal is opgemaakt. En 
er zou niet automatisch een zorgmelding 
moeten komen als een gezin betrokken 
raakt bij politie of jeugdhulp (ook via de 
VIR). Stop met dit automatisme om te 
melden en ga eerst in gesprek met kind en 
ouders.

ONDERWIJSJURIST: 

De meldcode is geen meldplicht. Stap 3 in 
de meldcode moet naar voren in het pro-
ces. Het gaat om het overleg met ouders 
over de zorgen en hoe een zorgmelding 
te voorkomen. Stap 3 is niet dat ouders 
wordt medegedeeld “dat er een zorgmel-
ding wordt gedaan”.
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Crisismaatregelen zijn tijdelijk en gaan altijd 
samen met rechtsbescherming van gezinnen: 

UHP kan soms nodig zijn (even afstand): 
maar is nooit een structurele oplossing 
voor het oorspronkelijke probleem, zo 
leerde ons ook de JB in België. Crisis kan 
daartoe wel een kans bieden om dat wat 
klem zat weer in beweging te krijgen. Maar 
zelfs in crisis moet het uiterst zorgvuldig 
gebeuren en moet juridisch net zo wor
den geborgd als ingrijpende maatregelen 
bij een delict of TBS (met een plan, goede 
bewijsvoering en waarheidsvinding). En 
met als toets uit het IVRK dat een kind 
altijd het recht heeft om bij zijn ouders te 
zijn (M. Bruning). Daarmee krijgt de rech
ter ook meer ruimte om de context van 
deze UHT in diens kritische oordeel mee 
te wegen: want de rechter moet het kind 
beschermen, maar ook de ouders bescher
men tegen onterecht ingrijpen (A. van 
Montfoort). Dit zal het aantal UHP’s sterk 
reduceren omdat er drempels komen in de 
rechtsgang. Het vraagt om betere rechts
bescherming van kind en ouders.

JEUGDRECHTJURIST: 

Minderjarige kinderen hebben een ad-
vocaat nodig als er sprake is van ver-
schuiving van opvoedingstaken van het 
gezin naar instanties (IVRK). Ook moeten 
kinderen worden gehoord conform dit 
verdrag. Daarbij hoort een meer actievere 
en kritische rol van de kinderrechter, naar 
voorbeeld van de rechter-commissaris in 
strafzaken die het strafproces leidt, zodat 
er ruimte komt voor waarheidsvinding. 
Waarheidsvinding moet direct in het 
proces plaatsvinden om tot zorgvuldige 
belangenafweging te komen.

JEUGDRECHTJURIST: 

Ouders hebben recht op rechtsbijstand 
door een advocaat waar inbreuk op hun 
opvoedingsrecht dreigt (EVRM). Ouders 
moeten hierover geïnformeerd worden, 
ook door gemeenten over wat hun rechten 
zijn rondom JB maatregelen. Zo mag een 
advocaat op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht niet worden geweigerd. 
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Follow the money 80-15-5:
Repressieve systemen worden ingericht 
voor de multicomplexe problemen (5%) 
(dus zwaar, specialistisch, duur met veel 
regelgeving om niets te missen). Daardoor 
is het gevaar dat de 15% zorggezinnen 
met – aanvankelijk goed op te lossen – 
opvoedings problemen, door problemati
sering en wachtlijsten ook in het drang en 
dwang kader terecht komen. En vervolgens 
ook de onterechte meldingen et cetera. 
Daarmee raakt het JB systeem dat voor die 
5% was bedoeld, verstopt. Nu wordt het 
grootste deel van het jeugdbudget door 
gemeenten (aan)besteed aan instellingen 
die zich bezighouden met de 5% multi-
complexe gezinnen: hoe effectief is dat? 
Ook omdat we weten dat een UHP voor 
een kind /gezin zo schadelijk is (en ook 
jeugdinstellingen en zelfs gezinsvoogden 
niet veilig kunnen zijn). Hiermee moeten 
we erkennen dat JB een verdienmodel is 
geworden! 
Terwijl preventieve jeugdhulp (100% 
gezinnen) en een normaliserende aanpak  
bij complexe gezinnen in alle leefgebieden 
zorgt voor rust en ruimte. Versterken van 
het pedagogische klimaat, als basis, is ook 
hoognodig voor gezinnen die in crisis
situaties moeten overleven. Focus dus 

als gemeente op deze aanpak en laat de 
opbrengsten doorrekenen in een MBc.

JEUGDRECHTADVOCAAT: 

Als samen werking met ouders niet lukt 
en na zorgvuldige besluitvorming in JB 
Tafel is besloten dat er inzet van een JB 
instelling moet komen, dan is het van 
belang dat het ook z.s.m. gebeurt. Er is nu 
geen sanctie in de wet dat de overheid 
verplicht om binnen redelijke termijn te 
leveren. Door wachtlijsten en aanbodpro-
blemen treedt schade op voor het kind. 
Ouders worden daar wel verantwoorde-
lijk voor gesteld. De overheid/gemeente 
heeft die verantwoordelijkheid ook (net 
als bij passend onderwijs). Sanctie zou 
zijn dat het kindgebonden budget op een 
spaarrekening wordt gezet zodat ouders 
zelf de zorg kunnen inkopen. Het gaat 
erom dat ouders vertrouwen houden in 
de jeugdzorg en dat gemeenten zorgen 
dat de zorg goed wordt ingekocht.
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voor alles rondom de veiligheid van gezin
nen in hun gemeente: investeer in deze 
bestuurders als het gaat om goede af
wegingen te maken in lastige situaties bij 
gezinnen, met zorg voor “de village” . Het 
gaat over de balans vinden in overheidsbe
moeienis bij gezinnen waar kinderen moge
lijk in hun ontwikkeling worden geschaad. 
Dat vraagt om een bredere definitie dan 
“veiligheid”. En wat is juist goed genoeg? 
Het jeugdbudget is tegenwoordig het 
grootste budget van een gemeente en hoe 
beter dat wordt besteed, hoe gunstiger 
het is voor de gehele gemeente. En voor 
alle gezinnen. Daarom kiezen een aantal 
gemeenten ervoor om geen drangtrajec
ten meer in te kopen omdat een wettelijke 
basis ontbreekt. Creëer vrije ruimte voor 
bestuurders zodat van onderop een bewe
ging ontstaat die de doelen van het lande
lijk VNG programma Zorg voor de Jeugd 
kan versterken. Wees daarbij bescheiden. 

 

FILOSOOF: 

Deze dag was een combinatie van woede, 
onrecht en analyse.
Eigenlijk één (paradoxale) moraal met vier 
lessen. De paradoxale moraal: de kinder-
rechten zijn aan een opmars bezig. Dat 
dwingt de overheid tot bescherming en 
institutionalisering. De overheid is er 
immers om grondrechten te beschermen. 
Maar de bescherming via het begrip 
“veilig” of “kindermishandeling” is te smal 
en te breed. Te smal omdat het de rechten 
van het kind eendimensionaal maakt. 
Te breed2 omdat er zaken onder vallen die 
niet als mishandeling horen aangemerkt 
te worden. 

De vier lessen:
(1) Haal de perverse prikkels er uit (zoals 
de wettelijke meldplicht en inkoop drang-
trajecten).
(2) Werk aan ‘herstellende rechtvaardig-
heid’ waar onrecht aan ouders wordt 
onderzocht en goed gemaakt, nazorg in 
de vorm van een  ‘waarheidscommissie’.

Ten slotte: wijs de burgemeesters (met hun 
wethouder jeugd) op verantwoordelijkheid 
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Op 14 september 2020 vond de Werkconferentie 'Bang voor Drang en Dwang' plaats. Georganiseerd door Balans, 
met mede werking van BVIKZ, Ouders & Onderwijs, Ieder(in) en het Programma Zorg Voor de Jeugd. Ervarings-
deskundige ouders en professionals spraken met elkaar over het verminderen van het aantal onnodige drang- en 
dwangmaatregelen voor gezinnen. Dit leidde tot inzichten die uiteindelijk werden verwerkt in een Tien-puntenplan. 
Terug te lezen in de Balans-publicatie Resultaten uit de Conferentie Bang voor Drang en Dwang. Een kritische (ouder-)
beweging voor betere uitvoering van de Jeugdhulp en Jeugdbescherming.

Tien-puntenplan



Daarmee is Balans in 2019 verschoven 
van een vereniging die is opgericht  voor 
belangen behartiging en kennis over de 
ontwikkelingsstoornissen bij kinderen, naar 

het versterken van ouders en het ouderschap om met 
deze problemen  bij leren en/of  gedrag bij hun kind 
dagelijks om te gaan en de goede ondersteuning te 
vinden. In deze tijd is het van belang dat ouders leren 
vertrouwen op eigen oordeel om met professionals 
samen in onzekere situaties tot een oplossing voor 
hun kind te komen. In 2020 is deze verschuiving door 
de activiteiten van Balans verder doorgezet.

Kernactiviteiten van Balans voor haar 
doelgroepen  en leden zijn dan ook 
(doelrealisatie):

•  Kennis en Informatie: Eind 2019 is begonnen om 
de website om te vormen tot een toegankelijke 
kennis bank die juist het oordeelsvermogen van 
ouders ook t.b.v. hun kind moet versterken. 

 Hierbij werkt Balans samen met stichting 
Schouders, stichting Kennis Centrum Makkelijk  
Leren, en experts als Katinka Slump (Leerrecht) en 
Noëlle Pameijer (Samen Sterk) en academische 
werkplaatsen GGZ en Pedagogiek. In 2020 is een 
start gemaakt met het ontwikkelen van onze 
'kennisbank', samen met partner  lcarus wordt de 
nieuwe  website omgebouwd en hopen we in 2021 
de oude website te vervangen. In het najaar van 
2020 is het seminar Dwang en drang georganiseerd, 
waarbij ervaringsdeskundige en experts een unieke 
mogelijkheid  kregen om ervaringen te delen en 
aandachtspunten  te formuleren.

• Lotgenotencontact: persoonlijk delen van kennis 
en kunde, en daarmee steunen van ouders in hun 
zoektochten  (landelijk  Advieslijn) en regionaal 
(buddy's, trainingen  en evenementen). Dit alles 
wordt  georganiseerd door ervaringsdeskundige 
vrijwilligers en hierbij werkt Balans samen met 
stichting Mama Vita, regionale ouderplatforms, 
Kind en Ziekenhuis en gemeentelijke cliënt-
ondersteuners. Eind 2019 is ook een succesvolle 
fondsenwerving gerealiseerd voor een project  

 (ZonMw Voor Elkaar) voor het realiseren van een 
aantal regionale oudersteunpunten op het gebied 
van onderwijs en zorg. In 2020 is dit project  van 
start gegaan. Door de Coronapandemie  is het 
contact van lotgenoten tijdelijk minder geweest 
en heeft Balans zijn strategie aan moeten passen. 
De sessies zijn in de loop van 2020 vervangen door 
Webinars en informatiesessies via digitale bijeen-
komsten.

•  Belangenbehartiging: Inhoudelijke  lobby om de 
kwaliteit van het onderwijs, de zorg en ouderschap 
te verbeteren. Hierbij werkt Balans samen met 
andere ouderorganisaties, patiënten verenigingen, 
landelijke koepels en de politiek  en organiseert  
met experts diverse symposia overal in het land. 
Ook in 2020 heeft Balans proactief  aandacht 
gevraagd voor een aantal politieke agendapunten  
zoals leerrecht; thuiszitters; onterechte drang en 
dwang bij ouders; laagdrempelige oudersteun-
punten in de regio voor passend onderwijs (plan, 
project)  en Buddy-initiatief voor het begeleiden 
van kinderen  door ervaringsdeskundige bij onder-
wijs thuis. Balans wordt  hiermee meer zichtbaar in 
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Eind 2018 is in de ALV van 8 december een nieuwe doelstelling aangenomen voor 

oudervereniging Balans waarbij de nadruk wordt  gelegd op versterking van de 

positie van ouders van kinderen en jongeren met een ondersteuningsbehoefte bij 

leren en/of  gedrag. Dit doet Balans door belangenbehartiging, uitwisseling van 

kennis én ervaringen tussen ouders, onderwijs, zorg en wetenschap.
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de pers en in de sociale media, en verschuift van 
"papieren publicaties" naar steeds meer "digitale" 
interactie met haar achterban.

Door de focus van kernactiviteiten op deze manier 
te verleggen verwacht Balans dat ook ouders die nu 
vastlopen met hun kind Balans weten te vinden en 
de dienstverlening waarderen, om vervolgens lid of 
donateur te worden.

Risico's en onzekerheden

Het jaar 2020 is ingezet om de veranderingen ten 
gevolge van de ontvlechting van de Nederlandse 
Vereniging voor Autisme (NVA) om te zetten in een 
passende organisatie, administratie en financiële 
structuur voor Balans.

De administratieve activiteiten zijn van een externe 
partij binnen Balans neergelegd en een interim-
manager is ingesteld door het zittende  bestuur. 
Er is doorgezet met het personeelsbestand te laten 
functioneren zoals in 2019 was ingezet. Het ont-
vlechten van de financiële en ledenadministratie van 
de NVA was een van de grootste  uitdagingen van 
2020.

Voor de meeste patiëntenverenigingen is het moeilijk 
om leden te behouden  en te werven, ook voor Balans. 
In 2020 is het ledenaantal van Balans wederom af-
genomen. Door het 'in-house' brengen van de leden-
administratie in 2020 hoopt Balans dichter bij de 
leden te komen te staan. Een effect hiervan wordt in 
2021 verwacht. Tot 2018 betaalden 98% van de leden, 
in 2019 heeft ca. 80% van de leden betaald. In 2020 is 
dit percentage wederom naar boven de 90% gestegen. 
Op basis van de gegevens in de deels opgeschoonde 
administratie heeft Balans 6.500 leden eind 2020.

Balans start in 2020 met een schuld van € 15.757 aan 
de NVA, voortkomend uit de vroegere samenwerking 
tussen Balans en NVA. In 2020 is de schuld afgerond 
door publicaties  van het Autismefonds in het Balans 
Magazine, website en Social Media te plaatsen.

Ondanks dat in 2019 nieuwe aparte afspraken zijn 
gemaakt voor Balans inzake de backofficekosten en 
huisvesting, zijn deze indirecte kosten nog steeds 
te hoog in verhouding tot de huidige inkomsten in 
2020. Het huurcontract, dat doorloopt tot 31 maart 
2021, is opgezegd. Eind 2020 is op zoek gegaan naar 
een kleiner en goedkoper kantoor. Hier zal in 2021 
gebruik van gemaakt gaan worden. In 2020 is door 
de directeur en het toenmalige bestuur en interim-

manager een eerste poging gedaan om de interne 
organisatie opnieuw in te richten. Daarnaast heeft 
Balans in 2020 de samenwerking met andere ouder-
organisaties, om kosten te delen of gezamenlijke 
activiteiten te starten waar extra inkomsten tegen-
over staan, doorgezet. Het gaat dan met name om 
stichting AutiPassend Onderwijs (website), Schouders 
(kennisbank), Stichting MamaVita (vrijwilligers-
pool), MetaMama (project Ouderpower)  en NSGK / 
Gehandicapte Kind (bezetting Advieslijn) en 
Ouders & Onderwijs (Lobby).

In 2020 is Balans gestart, aan de hand van een beter 
verdienmodel, strengere regels en betere selectie en 
nazorg van de getrainde vrijwilligers toe te passen die 
ervoor zorgen dat de cursus Ouderpower als Balans-
product toegankelijk voor ouders blijft. Het blijkt 
dat gemeenten steeds meer interesse tonen om dit 
aanbod af te nemen, zeker als de impact voor ouders 
kan worden aangetoond.

De Advieslijn krijgt de gebruikelijke  vragen van 
ouders, maar ouders vragen ook om extra steun in 
deze stressvolle tijden. Verder blijkt opnieuw dat 
de kantoorautomatisering van Balans niet goed is 
ingericht, zoals bij gezamenlijk overleg. Dit wordt  
door het nieuwe bestuur eind 2020 meegenomen in 
de herinrichting van de Balans-organisatie. 
Het aantal telefoontjes naar het landelijk bureau 
over problemen met de ledenadministratie in 2020 
is hoger dan ooit. Eind 2020 is een start gemaakt met 
het intern op schonen en op orde brengen van de 
leden administratie.

Coronamaatregelen

De maatregelen tegen verspreiding  van het Corona-
virus in 2020 hebben grote impact op Balans, omdat 
diverse geplande bijeenkomsten in de regio en de 
landelijke conferentie op 3 april 2020 niet door 
konden gaan. Juist deze activiteiten zorgen voor 
nieuwe leden en zichtbaarheid van Balans. 

De omschakeling naar digitale contactmomenten en 
Webinars kon dit in 2020 nog niet vervangen. 
De impact op het aantal leden nu en na Corona is nog 
niet te voorspellen, maar er is wel sprake van nog 
steeds dalende trend van ledeninkomsten. Intussen 
lopen de vaste lasten voor Balans wel door. 
De verhuurder en andere contractanten zijn Balans 
ook in 2020 niet daarin tegemoet gekomen.

In 2020 krijgen MamaVita en Balans via het Noodfonds 
van NSGK/Het Gehandicapte Kind een klein budget, 
€ 3000,-, voor het aanschaffen van apparatuur voor 
webinars. Ook krijgt Balans vanuit dit Noodfonds 
een extra budget van € 38.300,- voor het organiseren 
van thuisonderwijs voor een aantal thuiszitters, 
om daarmee een gezamenlijk statement te kunnen 
maken om dit maatwerk structureel te maken. Met 
name kinderen uit de doelgroep van Balans blijken 
in deze tijd van Corona veel baat te hebben bij thuis-
onderwijs. Deze contactmomenten met (Balans-) 
ouders, bieden Balans kansen in de lobby voor thuis-
onderwijs of afstandsonderwijs. 
Net als de actieve lobby die op gang is gekomen voor 
leerlingen op het VSO en hun gereduceerde examen-
mogelijkheden. Door Corona wordt deze rechts-
ongelijkheid tussen leerlingen op het VO en VSO extra 
zichtbaar en dat biedt nu de kans voor structurele 
aanpassingen voor het VSO.

1

ONDERWIJS 
EN ZORG
In deze brochure vindt 
u informatie en links/
URL’s naar internetsites 
waar u uitgebreidere 
informatie kunt vinden 
over het onderwerp 
waar uw interesse naar 
uit gaat met betrekking 
tot onderwijs en zorg.

perspectief voor ieder kind

THUISZITTERS TELLEN EEN
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ISZITTERS

OUDERKRACHT VOOR 'T KIND & OUDERVERENIGING BALANS

perspectief voor ieder gezin

BANG VOOR 
DRANG EN DWANG

RESULTATEN 
UIT DE CONFERENTIE

gehouden op 14-09-2020

EEN KRITISCHE (OUDER)BEWEGING VOOR BETERE UITVOERING 
VAN DE JEUGDHULP EN JEUGDBESCHERMING

De publicaties van Balans die verschenen in 2020

Brochure Onderwijs en 
zorg, uitgegeven i.s.m. 
Stichting MamaVita

Rapport Thuiszitters Tellen. 
Een ander perspectief voor 
thuiszitters. Uitgegeven i.s.m. 
Ouderkracht voor 't Kind

Resultaten uit de conferentie 
Bang voor Drang en Dwang

|
'In 2020 heeft Balans de 
samen werking met andere 
ouder organisaties doorgezet'
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Het landelijk bureau is vrij vlot omgeschakeld naar 
thuiswerken, inclusief de Advieslijn. Vragen van 
ouders over coronamaatregelen, komen vooral 
terecht bij Ouders & Onderwijs.

Financieel Beleid

Ondanks conservatief financieel beleid heeft Balans 
in 2020 een negatief resultaat van € 10.695 behaald.
Ten opzichte van het positieve resultaat in voorgaand 
boekjaar (2019: € 34.561) blijkt in 2020 deze positieve 
trend licht doorbroken te zijn. Met name de kosten 
van de ledenadministratie, interim-management 
en het BalansMagazine drukken op de uitgaven van 
2020. Het incasseren van de lidmaatschapsgelden 
heeft in 2020 veel extra tijd en geld gekost, na het 
opnieuw intern beleggen van deze taak.

Het opschonen van de ledenadministratie in 
2020 heeft ertoe geleid dat een deel van de oude 
vorderingen op (oud) leden (overgenomen na de 
opsplitsing van de NVA) is afgeboekt ten laste van 
het resultaat. De afgeboekte vorderingen bleken 
niet langer inbaar te zijn. Dit betreft  een eenmalige 
afboeking ten laste van de contributie-inkomsten 
in 2020. Wij verwachten dat er volgend jaar geen 
sprake meer zal zijn van een dergelijke incidentele 
afboeking.

De liquiditeitspositie is in 2020 teruggelopen. 
De doelstelling van het bestuur om de continuïteits-
reserve te laten stijgen naar 50% van de vaste kosten 
in het opvolgende boekjaar, berekend op 50% van het 
personeel en huur (€ 114.000), is niet gerealiseerd.

Het nieuwe bestuur heeft als doelstelling de 
continuïteits reserve in het jaar 2021 en 2022 te ver-
beteren. Gestreefd zal worden naar het opbouwen 
van een vermogen tot een niveau acceptabel voor de 
vereniging, met als doel een reserve van 50% van de 
vaste kosten in 2026.

Aan de inkomstenkant werd in 2020 met name ingezet 
op het opschonen van de ledenadministratie en het 
vereenvoudigen van de lidmaatschaps structuur. 
Voorstellen zijn in de loop van 2020 in de ALV 
besproken en goedgekeurd. Ter ondersteuning van 
dit proces is in 2020, op verzoek van de directeur, een 
opdracht verstrekt aan de heer S. van Knippenberg, 
die de directeur daarbij zal ondersteunen. 
De heer Van Knippenberg is daartoe als bestuurslid 
per 1 mei 2020 teruggetreden. In november 2020 is 
deze taak neergelegd bij de controller, 
mw. K. van Keulen. 
Met haar ondersteuning is een start gemaakt met het 
opschonen en herinrichten van de leden administratie. 
Dit proces is, onder toezicht van het bestuur, verder 
voortgezet in 2021.

Fondsenwerving resulteerde in 2020 in de toe zegging 
vanuit het programma ZonMw (Voor Elkaar) voor het 
inrichten van een aantal oudersteunpunten, die in het 
schooljaar 2020/2021 ingericht moeten gaan worden 
en geëvalueerd. Verder is er vanwege Corona ook 
meer aandacht gekomen voor diverse vormen van 
thuisonderwijs. NSGK/Het Gehandicapte Kind heeft 
Balans vanuit een eigen Noodfonds een project toe-
gezegd dat in 2020 de onderbouwing moet geven voor 
een gezamenlijke lobby om dit maatwerk structureel 
in te zetten voor een bepaalde groep leerlingen.

Toekomst

De behoefte aan een vereniging zoals Balans is nog 
steeds groot. De behoefte van ouders, kinderen en 
professionals om kennis en ervaringen te kunnen 
delen in deze maatschappij is groter dan ooit, merken 
wij. Het belang van Balans als informatievoorziener 
en de expertise van onze vereniging is van grote 
toegevoegde waarde voor onze samenleving. 
Ook de aankomende jaren bouwen we aan een 
Balans om die unieke positie te behouden en voor 
een steeds grotere groep bereikbaar te zijn.

Zowel nationaal als internationaal  is er een trend 
te zien dat het lid worden of lid zijn van een vereni-
ging of organisatie gestaag afneemt. Deze trend is 
ook te zien in het langzaam teruglopende leden-
aantal van Balans. In de aankomende jaren zal hier 
rekening mee gehouden moeten worden. Zowel op 
de korte termijn, behouden van leden en het binden 
van huidige leden, als op de lange termijn met het 
herinrichten van de inkomstenstructuur. Inkomsten 
van Balans zullen meer en meer uit andere bronnen 
komen. Hier zal gekeken worden naar subsidie-
mogelijkheden, een projectenportefeuille en samen-
werken met andere organisaties en hosten van 
informatie  en informatievoorziening voor partners. 
Dit opent voor Balans weer andere mogelijkheden, 
zowel op financieel gebied als op het gebied van 
samenwerkingen en inzet voor onze leden en doel-
groep.

Governance: Directie, Bestuur, team 
en vrijwilligers

Het jaar 2020 werd gekenmerkt door veel 
wisselingen en verschuivingen van bestuur en 
management. Eind van de zomer werd duidelijk dat 
het zittende bestuur afscheid zou nemen. Op de ALV 
van november 2020 werd een volledig nieuw bestuur 
geïnstalleerd.

De directeur heeft op 31 december 2020 afscheid 
genomen. Eind 2020 is de financieel controller 
vervangen.

Het team van Balans heeft zich ondanks de 
beperkingen i.v.m. Corona heel hard ingezet voor het 
ondersteunen  van de projecten, het omzetten van 
bijeenkomsten naar Webinars, de ledenadministratie, 
het geven van advies via de advieslijn, beantwoorden  
van vragen van leden, ondersteunen van het nieuwe 
bestuur, lobby en belangenbehartiging, ontwikkelen  
van de website, organiseren van de Dwang en Drang 
conferentie  en het uitgeven van het BalansMagazine.

Een bewogen jaar voor de vereniging Balans. 
Een reden te meer voor het nieuwe bestuur om zeer 
dankbaar te zijn voor de inzet van het vaste team van 
Balans, de vrijwilligers en de trouwe en betrokken 
leden in dit roerige jaar.

Bunnik, 13 januari 2022

Petra Pronk  
Voorzitter Bestuur Oudervereniging Balans
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De zorg 
anno 2020

(Vanaf pag. 26)

ADHD
DOSSIER

BALANSOUDERPOWER: 
‘Ouders van tieners 
empoweren, daar gaat het om’

‘DYSLEXIE 360’: 
Leren omgaan 
met verschillen

Thuiszitter
spreekt met 
staatssecretaris
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Hoe passend 
is passend 

onderwijs?

IN DIT NUMMER

Ex-thuiszitt ers 
over de impact 
op hun leven

‘ADHD en autisme 
delen vergelijk-
bare genmutaties’

Over de schoonheid 
van geduld in onder-
wijs en opvoeding
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Zomerkalender
met #Challenges & 

antiverveeltips

GRATIS!

'Brus' zijn, wat is 
de impact op jouw 
leven?

Negatief zelfbeeld
Als je altijd maar hoort 
dat je ‘lastig’ bent

Is er een relati e tussen 
autisme en het 
immuunsysteem?
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    STUUR ONS JOUW   

       FOTO'S &

    FILMPJES

Klik!

‘Nederland telt 
geen 4.000, maar 
meer dan 15.000 

thuiszitters!’

BALANS
LOBBY
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‘De richtlijnen 
ADHD leven niet 
in de zorgprakti jk’

Neuropsycholoog Jelle Jolles:
‘Geef tieners vrijheid 
in geborgenheid’

‘Stop met opvoeden!’
Het scheelt een hoop 
frustratie...
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'De behoefte aan een 
vereniging zoals Balans is 
nog steeds groot'
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Start BalansOuderpower, cursus in Leiden
Leiderdorp - 6 avonden
BalansOuderpower is een cursus voor en door 
ouders van pubers met een ontwikkelingsprobleem, 
zoals ADHD of autisme.

Dyslexietour – Leiden
(Balans i.s.m.Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie)
Bijeenkomst voor ouders en hun kinderen met 
lees- en spellingproblemen of dyslexie, en andere 
geïnteresseerden.

Online Oudercontactavond 
Noord-Holland-Noord
(Balans Noord-Holland)

Thema-avond ‘DCD, kinderen en jongeren 
aan het woord 
Tilburg (Balans Tilburg i.s.m. Onderwijscentrum Leij-
park en Libra Revalidatie & Audiologie)
'De avond is bedoeld voor kinderen (vanaf ca. 8 jaar) 
en jongeren met DCD met hun ouders, broers en 
zussen, leerkrachten en alle anderen die betrokken 
zijn bij de opvoeding, het onderwijs en begeleiding 
en/of behandeling'.

BEGIN CORONACRISIS IN NEDERLAND
12 maart eerste coronamaatregelen af-
gekondigd door de Nederlandse regering. 
Daardoor moesten ook veel geplande Balans-
activiteiten worden afgelast. De rest van 2020 
voornamelijk webinars in plaats van fysieke 
bijeenkomsten.

Thema-avond 'De overstap van PO naar VO'
Maartensdijk (Balans Utrecht)
Informatie¬avond over de overstap van Primair naar 
Voortgezet Onderwijs. Voor ouders van kinderen met 
ADHD, dyslexie, dyscalculie of ASS.

DCD Belevingscircuit
Enschede (Balans Twente i.s.m. Roessingh)
Avond voor ouders/verzorgers van een kind met 
(een vermoeden van) DCD en naastbetrokkenen 
zoals familieleden en leerkrachten.

Dyslexietour – Groningen
(Balans i.s.m.Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie)
Bijeenkomst voor ouders en hun kinderen met 
lees- en spellingproblemen of dyslexie, en andere 
geïnteresseerden.

Regiosymposium Zuid-Nederland -
Ouderbetrokkenheid in het Onderwijs
Heythuysen (Balans Limburg)
Symposium met bijdragen van o.a. Katinka Slump 
en Noëlle Pameijer. Rode draad: de zeggenschap van 
ouders over het onderwijs aan hun kind.

Dyslexietour – Tiel 
(Balans i.s.m.Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie)
Bijeenkomst voor ouders en hun kinderen met 
lees- en spellingproblemen of dyslexie, en andere 
geïnteresseerden.

Dyslexietour – Helmond 
(Balans i.s.m.Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie)
Bijeenkomst voor ouders en hun kinderen met 
lees- en spellingproblemen of dyslexie, en andere 
geïnteresseerden.

Webinar “Ouder zijn van een kind 
met leer-, ontwikkelings- en gedrags-
knelpunten” – Deel 1 
(Balans Groningen)
Speciaal bedoeld voor ouders die met de lock-
down ineens niet meer alleen ouder, opvoeder en 
verzorger waren, maar ook begeleider en waar-
nemend leerkracht/docent.

Online Oudercontactavond 
Noord-Holland-Noord
(Balans Noord-Holland)

Webinar ASS versus Hoogsensitiviteit

Webinar over Dyslexie in het basisonderwijs
Ochtendsessie en avondsessie
(Balans i.s.m. Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie) 
Antwoorden op vragen van ouders.

Start BalansOuderpower, cursus in Zwolle 
6 avonden
BalansOuderpower is een cursus voor en door 
ouders van pubers met een ontwikkelingsprobleem, 
zoals ADHD of autisme.

Dyslexietour – Tilburg 
(Balans i.s.m.Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie)
Bijeenkomst voor ouders en hun kinderen met 
lees- en spellingproblemen of dyslexie, en andere 
geïnteresseerden.

Thema-avond 'Supervaders?'
De Bilt (Balans Utrecht)
Interactieve avond van de afdeling Utrecht van 
Oudervereniging Balans, speciaal voor vaders van 
kinderen met ontwikkelingsproblemen.

Regiosymposium Noord-Holland -
Ouderbetrokkenheid in het Onderwijs
Zuid-Scharwoude (Balans Noord-Holland)
Symposium met bijdragen van o.a. Katinka Slump 
en Noëlle Pameijer. Rode draad: de zeggenschap van 
ouders over het onderwijs aan hun kind.

08 04

20

02

08

14

22

22

23

28

02

09

17

26

09

29

16

18

27

Januari

Februari



2 Activiteiten van    Balans in 2020
Maart

Juli

Mei

Juni
Webinar over Dyslexie in het basisonderwijs
Ochtendsessie en avondsessie
(Balans i.s.m. Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie) 
Antwoorden op vragen van ouders.
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Lezing ‘Zelfregulatie bij jongeren met 
autisme’
Amsterdam (Balans i.s.m. MamaVita)
Spreker: Jeroen Bartels, GZ-psycholoog en auteur 
van het boek met dezelfde titel.

Besloten werkconferentie 
'Bang voor Drang en Dwang'
Utrecht (Balans i.s.m. BVIKZ, Ouders&Onderwijs, 
Ieder(In) en Programma Zorg Voor de Jeugd)
Waar drang en dwang is bedoeld om de veiligheid 
van kinderen te waarborgen, wordt deze sinds 2015 
(inwerkingtreding van de Jeugdwet) dubieus ingezet 
met alle ingrijpend negatieve gevolgen voor de 
betrokken gezinnen. In de werkconferentie wordt de 
kindgerichte jeugdbescherming besproken op basis 
van bijdragen van wetenschappers, meldingen van 
ouders en internationale kind- en mensenrechten.

‘Samen voor empowerment’, online event 
in het kader van de Dyslexieweek  
(Balans i.s.m. HOI Foundation en Impuls&Woortblind)
Balans gaf tijdens dit event informatie over lees-
problemen en dyslexie op de basisschool.

'Het onbegrijpelijke brein': 
een gespreksavond over MCDD  
Leiden (Balans Rijnland)
'Een type binnen het autismespectrum waar de 
laatste tijd gelukkig steeds meer aandacht voor komt 
is de multicomplexe ontwikkelingsstoornis, McDD. 
Wie een kind met McDD heeft komt met een klassieke 
autisme-aanpak niet ver. Hier is echt een heel speci-
fieke vorm van maatwerk nodig.
De afdeling Rijnland van Oudervereniging Balans 
wil daar een bijdrage aan leveren door met een 
beperkte groep ouders en betrokkenen in te gaan op 
McDD. We hebben Esther en Remco van de stichting 
Onbegrijpelijk Brein uitgenodigd om deze avond te 
presenteren.'
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September December

Oktober November

Webinar over Dyslexie in het basisonderwijs
Ochtendsessie en avondsessie
(Balans i.s.m. Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie) 
Antwoorden op vragen van ouders.

Webinar ‘Passend Onderwijs’
Wat moet je weten in het belang van je kind? 
Webinar verzorgd door Joke de Witt en Karin van 
Ooijen, ervarings deskundigen.

Cursus Dyslexie en Engels 
De Bilt
Cursus voor ouders van een kind met dyslexie dat 
moeite heeft met het leren van Engels.
Trainer: Carolien Poels. 

Online Boeklezing Judith Visser
Over haar boek Zondagskind (roman over opgroeien 
met autisme).

Webinar over Dyslexie in het Voortgezet 
Onderwijs
Ochtendsessie en avondsessie
(Balans i.s.m. Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie) 
Antwoorden op vragen van ouders.

Webinar over Dyspraxie
Spreker: Anneke Groot.

Webinar over Dyslexie in het basisonderwijs
Ochtendsessie en avondsessie
(Balans i.s.m. Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie) 
Antwoorden op vragen van ouders.

Webinar over Dyslexie in het Voortgezet 
Onderwijs
(Balans i.s.m. Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie) 
Antwoorden op vragen van ouders.
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Webinar over Dyslexie in het basisonderwijs
Ochtendsessie en avondsessie
(Balans i.s.m. Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie) 
Antwoorden op vragen van ouders.

28

Webinar “Ouder zijn van een kind 
met leer-, ontwikkelings- en gedrags-
knelpunten” – Deel 2: "Pittige Pubers" 
(Balans Groningen)
'Nadat wij het in de eerste bijeenkomst hebben 
gehad over de verschillende rollen van de ouders 
naar het kind (ouder, begeleider, raadsman/vrouw,  
vertrouwenspersoon en waarnemend leerkracht) 
gaat het nu over de weerstand die kinderen kunnen 
hebben tegen bijna alles wat een ouder zegt, 
probeert of doet.'

29

Beeld van de Werk
conferentie 'Bang voor 
Drang en Dwang', 
14 september 2020 
gehouden in Congres 
en Vergadercentrum 
Domstad, Utrecht

Ouderbetrokkenheid in het Onderwijs Na deze avond weet je meer over de rechten en zorg-
plicht van scholen. En je hebt handvatten voor de 
communicatie tussen ouders en school.

BALANS SYMPOSIUM

DELEN IS KRACHTNOËLLE PAMEIJER GZ-psycholoog en expert Onderwijs bij Balans

WORKSHOP  Hoe bereid je een gesprek met school goed voor, wat kun je zeggen, wat kun je vragen en hoe? We wisselen do’s en don’ts uit met elkaar.

KENNIS IS MACHTKATINKA SLUMPOnderwijsjurist, Stichting Leerrecht, columnist Balans Magazine
LEZING  Hoe kun je als ouder je wettelijke zorg-plicht nakomen tijdens de uren dat je kind verplicht naar school gaat?

GRATIS BOEK VOOR IEDERE BEZOEKER!Iedere bezoeker ontvangt een gratis exemplaar van het nieuwe boek van Katinka 

Slump, Leerrecht? (245 blz.) - een bundeling van tien jaar columns uit Balans Magazine.VOLGENDE SYMPOSIA
22 JANUARI 2020
THEATER DE BOMBARDON, HEYTHUYSEN27 FEBRUARI 2020THEATER DE BINDING, ZUID-SCHARWOUDE (NH)17 MAART 2020

STIP VSO UTRECHT
19.00 - 22.00 u. (inloop vanaf 18.30 u.)

ENTREEKOSTENVoor Balans-leden € 10,00 en niet-leden € 25,00* 

* Een steun-lidmaatschap van Balans is (desgewenst) bij de prijs inbegrepen.

AANMELDEN & MEER INFObalansdigitaal.nl/agenda
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De regiosymposia in Limburg en NoordHolland werden 
'vóór corona' gehouden; het regiosymposium in Utrecht 
moest helaas worden afgelast.

s

BALANS JAARVERSLAG  ̵ 2020  ̵ 1312  ̵ BALANS JAARVERSLAG  ̵ 2020



Geachte leden van Balans,

Wij stellen voor als Kascommissie om het Bestuur 
decharge te verlenen voor het boekjaar 2020.

Ofschoon 2020 enige tijd geleden is verstreken, is het 
jaarwerk door de veranderde omstandigheden en de 
reorganisatie bij Balans in een later stadium uitgevoerd.
Het accountantsverslag van Phidra (gedateerd 
13 januari 2022) is leidend geweest voor onze controle. 
Dit verslag hebben wij in februari 2022 ontvangen. 
De verwachting is dat een dergelijke vertraging niet 
voor jaar 2021 zal gelden en dat het accountants-
verslag rond mei 2022 gereed zal zijn, zodat de Kas-
commissie de controle voor boekjaar 2021 in mei/juni/
juli 2022 kan uitvoeren.
Verder heeft de Kascommissie enkele vragen gesteld 
aan Marcel Reining en Karin van Keulen en zijn deze 
naar tevredenheid beantwoord. Tevens heeft overleg 
plaatsgevonden met Petra Pronk en Marcel Reining.

Als belangrijkste ontwikkelingen over 2020 hebben 
wij waargenomen:
•  Een verdere afname van de inkomsten uit 

contributies van de leden. De verwachting is dat 
deze verder zullen dalen in 2021. 

•  Over 2021 wordt verwacht dat contributies sneller 
worden geïnd, gezien het feit dat actiever daarop 
wordt gestuurd. Dat beschouwen wij als een zeer 
positieve ontwikkeling.

•  Het aantal wanbetalers is afgenomen en zal naar 
verwachting verder afnemen, doordat er actiever 
wordt geïnd en aangemaand. De “kwaliteit” van 
het ledenbestand is verbeterd t.o.v. voorgaande 
jaren. Zo is ook te zien dat de post Debiteuren fors 
is gedaald.

•  Diverse kosten zijn vanaf 2020 meer beheerst en 
zullen in 2021-2022 naar verwachting verder af-
nemen. Als voorbeelden zien wij de kosten van 
het Balans Magazine en de kosten van de website. 
Overigens zal in 2021 de laatste 20% van de “oude” 
website zijn afgeschreven. Dat betekent dat de 
lagere kosten pas vanaf 2022 te zien zullen zijn in de 
cijfers. 

•  Personeelskosten en de bezoldiging van bestuurders 
zijn verder afgenomen.

Het groepsvermogen bedroeg eind 2020 in totaal 
EUR 27 duizend t.o.v. EUR 37 duizend eind 2019.  
Gelet op het feit dat de totale kosten over 2020 ruim 
EUR 695 duizend bedroegen, kan gesteld worden dat 
het groepsvermogen laag is. 
Het gevolg is dat er beperkt ruimte is om (financiële) 
tegenvallers op te vangen. Zo kan bijvoorbeeld een 
tegenvaller van EUR 50 duizend niet meteen worden 
opgevangen.
Uitgaande van een begroting van rond EUR 600-700 
duizend per jaar, zou een groepsvermogen van 
EUR 100-200 duizend zeer wenselijk zijn zodat daar-
mee meer buffers worden aangehouden. Het risico 
dat bepaalde kosten niet (of te laat) worden betaald 
is, gezien het relatief lage groepsvermogen, reëel 
aanwezig.

2019 gold als een tussenjaar en hetzelfde kan gesteld 
worden voor 2020. In 2021 zijn verdere stappen 
gezet om de reorganisatie te verwezenlijken. De 
verwachting is echter dat het groepsvermogen pas in 
2022-2023 kan worden uitgebouwd.

Met vriendelijke groet,
Ming Roest en Heleen Gorter
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Idealiter hadden wij ook de jaarrapportage van 2021 gezien, nu het jaar 2021 inmiddels is verstreken, maar 
doordat Phidra deze nog aan het afronden is, konden wij deze niet meer meenemen. Wel hebben wij diverse 
spreadsheets ontvangen voor 2021, maar doordat de indeling van de rubrieken en posten in de spreadsheet 
niet overeenkwam met de indeling die Phidra hanteert, was controle niet uitvoerbaar voor de Kascommissie. 
Als wij het jaarwerk over 2021 beoordelen, zien wij idealiter dat de indeling van de rubrieken voor bijvoor-
beeld het Budget 2022 consistent is met de indeling die over 2021 is gehanteerd, zodat een vergelijkings-
analyse wel is uit te voeren. Dat zou de Kascommissie derhalve als een aanbeveling willen meegeven.
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Verslag 
Kascommissie 
Balans 2020
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ten behoeve van de Algemene Ledenvergadering 2022

Leden Kascommissie: Ming Roest en Heleen Gorter

25  april 2022, Hilversum



perspectief voor ieder gezin
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Landelijke vereniging voor ouders 

van kinderen met ondersteunings

behoeften bij leren en/of gedrag.

Kosterijland 7, 3981 AJ Bunnik

T   +31 (0)30 225 50 50

E   info@balansdigitaal.nl
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EN WIN DIT
KOOKBOEK

DOE MEE

Om beter contact te kunnen houden met de leden en om ook mensen te 
bereiken die de vereniging nog niet kennen, gebruikt Balans verschillende 
social-mediakanalen. U kon ons al vinden op Facebook, Twitt er en You-
Tube. In 2019 kwam daar een Instagram-pagina bij, en begin 2020 een 
LinkedIn-account.

Onze volgers op social media krijgen niet alleen 
eigen (nieuws)berichten van Balans te zien, maar ook 
nieuws uit de media of van andere organisati es dat 
van belang zou kunnen zijn voor de Balans-doelgroep. 
Berichten over onderwijs, opvoeding, jeugdhulp/
jeugdzorg, wet- en regelgeving, oproepen om mee 
te werken aan onderzoek en meer.

CROSSMEDIAAL
In 2019 is Balans begonnen meer ‘crossmediaal’ te 
werken, dat wil zeggen dat er verband en samenhang 
wordt aangebracht tussen de communicati e via Ba-
lans Magazine, de digitale nieuwsbrief, social media 
en andere communicati emiddelen. 

We zorgen ervoor dat Balans elke dag via de social me-
dia in beeld is - sinds de zomer van 2019 ook op Insta-
gram. Bij berichten die we plaatsen, geven we vaak een 
toelichti ng mee. Ook zorgen we ervoor dat er inter-
acti e is met onze volgers, door te vragen om reacti es 
op onze arti kelen en door te antwoorden op reacti es.
Zo komen we nog beter te weten wat er leeft  onder 
‘onze’ ouders en kunnen wij onze diensten aan hen 
verbeteren: interacti e dus!

Filmpjes
Het plan voor 2020 is om ook meer fi lmpjes en pod-
casts te gaan maken. Die kunnen we dan weer delen op 
Instagram en YouTube - zodat we bij een steeds groter 
publiek onder de aandacht kunnen brengen dat Balans 
dé vereniging is voor ouders van kinderen met een 
ondersteuningsvraag.

Balans op LinkedIn Balans op Instagram

Balans op Facebook

SOCIAL MEDIA

 balansdigitaal.nl

 @OuderverenigingBalans

 @Balansdigitaal

 Oudervereniging Balans

 @balans_oudervereniging


