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Beleidsplan Stichting Balans 2023 
 

Doelstellingen Stichting Balans 

Stichting Balans stimuleert, initieert, organiseert, ondersteunt en begeleidt initiatieven voor, van en met 

inwoners van Soest die bijdragen aan het welzijn van inwoners van Soest, zodat de zelfredzaamheid van 

burgers vergroot wordt. Stichting Balans is de Sociale Spin in het web van de Soester gemeenschap waar 

verbinding gemaakt wordt tussen de diverse sectoren die zich inzetten voor de inwoners van Soest. 

 

Doorlopend vanuit vorige jaren: 

1. We sluiten aan bij vernieuwend Welzijn, dit houdt voor ons in dat we daar waar het kan het initiatief 

laten aan de bewoner om zo eigen kracht en zelfwaarde te bevorderen. Wel blijven we er alert op 

dat kwaliteit en veiligheid van activiteiten zoveel als mogelijk gewaarborgd wordt.  

2. Daar waar onvoldoende eigen kracht aanwezig is als gevolg van omstandigheden of persoonlijke 

capaciteiten doen we een gericht aanbod aan activiteiten die bijdragen aan het welbevinden en de 

empowerment van de deelnemers. Dit aanbod wordt jaarlijks in de vorm van offertes uitgewerkt en 

ter financiering ingediend bij de gemeente (zie ook bijlage activiteiten).  

3. We kiezen in principe altijd voor het positieve en gaan uit van de talenten die bij iedereen aanwezig 

zijn (volgens het principe; iedereen doet mee!). Soms vraagt dit een lange adem, maar juist het 

aangaan van langdurige relaties kan volgens ons bijdragen aan het creëren van nieuw vertrouwen, 

waardoor mensen actiever worden. Bij kinderen en jongeren kiezen we voor het beleven van 

ervaringen die ze anders niet zouden hebben, waarbij we er ons van bewust zijn dat sommige 

jongeren hiervoor wat meer stimulans nodig hebben. 

4. Als organisatie hebben we geen winstoogmerk. We bieden onze activiteiten in de meeste gevallen 

maximaal kostendekkend aan. In enkele gevallen worden vergoedingen gevraagd om het 

commitment aan een activiteit te vergroten of om daarmee activiteiten mede te kunnen bekostigen.  

5. We willen niet 100% overheidsafhankelijk zijn voor wat betreft onze financiering. Dit betekent dat we 

daar waar de overheid niet financiert, maar wij inzet wel wenselijk vinden, op zoek gaan naar andere 

financieringsbronnen. We willen ondernemend zijn, waarbij het van belang is dat we dat wat we 

inverdienen ook weer in kunnen zetten ten bate van onze werkzaamheden (zie bijlage extra 

opdrachten, sponsoring en fondswerving wat jaarlijks wordt toegevoegd aan ons inhoudelijk 

jaarverslag).  

6. Voor ons geldt dat klant- c.q. bewonersbelang voor instellingsbelang gaat, in gevallen waarbij 

meerdere aanbieders een aanbod zouden kunnen doen. Balans wil graag alleen het aanbod 

verzorgen als zij hiervoor de meest aangewezen partij is.  

7. Financieel: we willen weer een financieel neutraal jaar draaien, een inverdien bovenop de reguliere 

offerte van 20%-25% van beschikking voor de basisdienstverlening. Deze is bij aanvang van het 

nieuwe jaar al gerealiseerd. 

8. Accommodaties: Voor de locaties Veenweide en Plantage gaan we op zeer korte termijn nieuwe 

overeenkomsten te sluiten. Gezien de groei van onze organisatie is het noodzakelijk om minimaal 

over de huidige oppervlakte te kunnen blijven beschikken. Opties op meer om de groei te kunnen 

faciliteren zijn wenselijk. We zullen dan ook in overleg met andere partijen kijken naar 

huisvestingsmogelijkheden voor de toekomst.  
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Beleid 2023 

De volgende onderdelen willen we het komende jaar (extra) aandacht geven: 

1. Samenwerking binnen ‘Samen voor Soest’: we werken intensief samen met de partijen die zich 

verbonden hebben aan ‘Samen voor Soest’; Kunstenhuis IDEA, SWOS, MEE, Welzin en GGD. We 

werken aan meer verbinding in de uitvoering, maar ook beleidsmatig. Vanuit die samenwerking 

trekken we ook samen op met de gemeente. 

2. Belangrijk onderdeel in 2023 wordt de door de gemeente te ontwikkelen visie op het Sociaal Domein. 

Hieraan willen we als Balans een actieve bijdrage leveren, in afstemming met onze partners van 

‘Samen voor Soest’. 

3. Na jaren van focus op ondermeer Smitsveen willen we in het komende jaar ons meer gaan profileren 

als Welzijnsorganisatie voor heel Soest en Soesterberg. Hiervoor willen we zowel ons aanbod op 

andere plaatsen aanbieden als onze communicatie aanpassen en verbreden.  

4. Ter versterking van de communicatie naar bewoners en andere stakeholders gaan we met 

ondersteuning vanuit de organisatie Nieuwe Gevers onze communicatie doorlichten en daar waar 

wenselijk aanpassen.  

5. Inhoudelijk willen we in afstemming met beleid en Jeugdteam van de gemeente werken aan 

versterking van de laagdrempelige preventieve functie van Welzijn. We hebben hiertoe een 

businesscase ingediend die momenteel in behandeling is.  

6. We willen ook werken aan een betere afstemming met zorgpartijen en een versterking van het 

aanbod voor langer of weer thuiswonenden kwetsbaren (psychische problematiek of Licht 

verstandelijk beperking). Ook hiertoe is een businesscase ingediend die momenteel in behandeling is.  

7. We gaan het komende jaar in afstemming met de gemeente werken aan versterking van het aanbod 

voor de Eng. Dit op basis van een onderzoek wat in opdracht van de gemeente is uitgevoerd.  

8. We gaan vanuit ondermeer de Buurtkeuken verder werken aan activering en talentontwikkeling van 

bewoners.  

9. We gaan op de kinderboerderij de Veenweide vervolgstappen nemen om dit door te ontwikkelen tot 

een Duurzaam Educatief Centrum.  

10. Op grond van en als gevolg van de samenwerking rond de culturele visie voor Soest willen we de 

samenwerking met partijen uit de culturele sector versterken. Naar onze mening mag het culturele 

landschap van Soest nog wel wat meer “kleur” krijgen; we missen op dit moment verbinding vanuit 

de migrantengemeenschappen met de huidige culturele aanbieders.  

11. We willen in samenwerking met SWOS en Welzin inzetten op aanbod en beleid voor 

migrantenouderen en mantelzorgers.  
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Intern beleid 

Ook voor onze interne bedrijfsvoering hebben we een visie en uitgangspunten geformuleerd: 

Stichting Balans is een organisatie waarbij eigen verantwoordelijkheid en vakbekwaamheid de basis zijn 

voor de ontwikkeling van onze edewerkers, teams en de organisatie als geheel. We willen goede 

randvoorwaarden, zodat iedereen met plezier zijn werk kan doen, gezien en gewaardeerd wordt. We 

geloven dat groei voor iedereen mogelijk is en investeren daarom in de ontwikkeling van ieders talent 

en het aanleren van nieuwe vaardigheden. Dit doen we vanuit een financieel gezond en organisatorisch 

helder kader. 

 

Ontwikkelingspunten: 

1. De organisatie is redelijk plat, alleen de directeur heeft tot nu toe een leidinggevende rol en kan 

indien nodig overrulen of knopen doorhakken. Uitzondering is de projectleider die voor 

specifieke projecten lijnen uit kan zetten. De groei van Balans noodzaakt ons om in 2023 het 

aansturingsmodel te herzien zodat het toekomstbestendig wordt.  

2. In overleg worden de takenpakketten zo ingedeeld dat iedereen zoveel mogelijk tot zijn recht 

komt. De rol die de teams zelf hierin spelen wordt geleidelijk aan vergroot. Dit is een punt van 

aandacht in de ontwikkelingen voor 2023.   

3. Organisatieontwikkeling doen we met z’n allen, hiervoor zijn de Beter Balans bijeenkomsten 

met alle medewerkers. Op onderdelen zijn werkgroepen actief. Momenteel is er een werkgroep 

Communicatie en een werkgroep Duurzaamheid.  

4. Initiatieven van medewerkers worden op prijs gesteld en kunnen gedeeld worden met collega’s 

en/of voorgelegd worden aan directie of PVT. 

5. Deskundigheidsbevordering wordt gestimuleerd; hiervoor wordt een scholingsplan voor de 

organisatie als geheel en de teams gemaakt. Ook bieden we individuele scholingsmogelijkheden.  
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Bijlage 1. Activiteiten 

De Activiteiten die uitgevoerd worden door Stichting Balans zijn zeer divers, de belangrijkste activiteiten 

zijn: 

1. Het organiseren van recreatieve en educatieve activiteiten voor kinderen en jongeren in een 

achterstandssituatie. Dit doen we deels zelf en deels met ondersteuning van vrijwilligers en ouders. 

Voorbeelden zijn: sportactiviteiten, themamiddagen, huiswerkbegeleiding, ouder- 

kindspelochtenden.  

2. Het coachen van kinderen, jongeren en hun ouders. We bieden individuele ondersteuning bij 

toeleiding naar hulpverlening of bij kortdurende trajecten op het gebied van schoolkeuze, bewegen, 

conflicten etc. We bieden gezinsbegeleiding aan ouders met (veelal) jongere kinderen; door een 

regelmatig contact willen we hulpverleningstrajecten ondersteunen of voorkomen. Specifiek aanbod 

is er voor ouders van kinderen die een VVE –traject volgen bij K’Nijntje/Zippies, in de vorm van 

jobcoaching op het gebied van school en werk voor jongeren en vanaf 2021 voor kinderen die extra 

individuele aandacht nodig hebben middels een maataanbod op de Veenweide.  

3. Beheer van de Kinderboerderij door gekwalificeerde dierverzorgers met betrokkenheid van kinderen 

en ouders. Ook hierbij is inzet en coaching van vrijwilligers een belangrijk onderdeel.  

4. Aanbieden van educatieve activiteiten op de kinderboerderij; we doen dit door het aanbieden van 

rugzakjes en speurtochten met opdrachten die kinderen zelf kunnen doen, het helpen bij voeren en 

dierverzorging en themadagen zoals Lentefeest, Spinnendag, Modderdag etc.  

5. Verzorgen van de Natuur- en Milieueducatie voor de basisscholen in Soest. De lessen hiervoor 

worden verzorgd door drie docenten die bij ons in dienst zijn. Voor de lessen kan jaarlijks door de 

scholen ingetekend worden. (Op dit aanbod is vanaf 2021 bezuinigd, deze bezuiniging is opgevangen 

door een bijdrage van de scholen). De Natuur- en Milieueducatie voor de scholen is in 2022 verbreed 

met lessen op het gebied van Energietransitie. Deze lessen worden gefinancierd uit een aanvullende 

subsidie.  

6. Bewonersondersteuning en sociaal culturele activiteiten: met sociaal makelaars ondersteunen wij 

activiteiten die bewoners zelf initiëren of we starten activiteiten op die we (mede) met vrijwilligers 

uitvoeren. Dit kunnen vrouwengroepen zijn, gezamenlijke maaltijden, sport, naailes, taalles etc.  

7. Bureau Vrijwilligerswerk: we matchen vrijwilligers voor alle organisaties in Soest, bieden training aan, 

koppelen maatjes etc. 

 

Het bovenstaande zijn onze reguliere taken, die we uitvoeren op basis van subsidie van de gemeente 

Soest. Daarnaast voeren we ook in 2023 weer een groot aantal projecten uit: Buurtsportcoach, 

Preventieve aanpak Smitsveen, Huiskamer Smitsveen, Ondersteuning ouders van VVE-kinderen en 

daarbij behorende opvolgactiviteiten, Join-Us, Energietransitie Smitsveen, de Voorleesexpress, het 

Taalhuis, Maatjeswerk, Samenspel, Ontmoetingsactiviteiten voor migrantenouderen, Welzijn op Recept, 

Huiswerkhulp voor basisschoolleerlingen in Smitsveen en inzet voor Migrantenouderen en 

mantelzorgers. Al deze trajecten zijn gericht op activering en het vergroten van participatie. Nieuw bij 

aanvang van 2023 zijn de coördinatie JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) en Samen Koken. Nog weer 

andere projecten zijn in voorbereiding.  

 


