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Tom Bourez, namens de directie van Kwintes
ouder/ verzorger kinderen BSO+ Dynamo
BSO+
4 december 2020

Geachte ouders en verzorgers,
Zoals u reeds telefonisch en schriftelijk heeft vernomen van de begeleiders van Kwintes waren wij
genoodzaakt om aan te kondigen dat we met de BSO+ groepen stoppen. Vanwege
bedrijfsvoeringredenen hebben wij deze drastische stap moeten nemen.
Wij begrijpen dat dit nieuws veel onrust heeft veroorzaakt en niet alle ouders en verzorgers een
andere oplossing hebben kunnen vinden.
Wij zijn de afgelopen periode in gesprek geweest met een mogelijke overnamepartij. Helaas heeft
deze partij moeten aankodingen geen mogelijkheden te hebben om onze BSO+ groepen over te
nemen. Zij zullen zelfstandig hun deuren openen in 2021. Hierover bent u door deze partij schriftelijk
geïnformeerd.

Uiteraard hebben wij verder onderzocht welk alternatief er mogelijk zou zijn om de BSO+ groep
Dynamo langer open te houden. Dit zodat ouders en verzorgers meer tijd zouden krijgen om een
oplossing te zoeken. Helaas is dit niet gelukt omdat wij onvoldoende personeel hebben om de groep
verantwoord te kunnen bezetten.
Wij zijn dan ook genoodzaakt om de deuren van de BSO+ groep Dynamo op 01-01-2021 definitief
sluiten. Wij wijzen u wel op de mogelijkheid om te onderzoeken of uw kind tijdelijk kan aansluiten bij
één van de andere groepen.
Wij begrijpen dat dit nieuws opnieuw onrust veroorzaakt en dat u ongetwijfeld veel vragen heeft.
Deze kunt u stellen aan Simone Teleng (s.teleng@kwintes.nl). Wij komen dan zo spoedig mogelijk
met een reactie.

Rest mij, om u uit naam van de directie van Kwintes, te danken voor het vertrouwen dat u onze
organisatie en in het bijzonder onze begeleiders heeft geschonken in de begeleiding en
ondersteuning van uw kinderen.

Getekend namens de directie van Kwintes,
Met vriendelijke groet,

Tom Bourez^»*'*
Laan van Vollenhove 3213, 3706 AR Zeist
Postbus 31, 3700 AA Zeist

T030 695 6173
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Tom Bourez, namens de directie van Kwintes
ouders verzorgers kinderen
BSO+ Binkies, Kameleon, Orion, zaterdaggroep
4 december 2020

Geachte ouders en verzorgers.

Zoals u reeds telefonisch en schriftelijk heeft vernomen van de begeleiders van Kwintes waren wij
genoodzaakt om aan te kondigen dat we met de BSO+ groepen stoppen. Vanwege
bedrijfsvoeringredenen hebben wij deze drastische stap moeten nemen.
Wij zijn de afgelopen periode in gesprek geweest met een mogelijke overnamepartij. Helaas heeft
deze partij moeten aankodingen geen mogelijkheden te hebben om onze BSO+ groepen over te
nemen. Zij zullen zelfstandig hun deuren openen in 2021. Hierover bent u door deze partij schriftelijk
geïnformeerd.

Uiteraard zijn wij per ommegaande in gesprek gegaan met de regio, die als opdrachtgever
eindverantwoordelijke is voor de inkoop van deze vorm van ondersteuning. Dat heeft geresulteerd in
een mogelijkheid om de deuren van de BSO+ groepen, Binkies, Kameleon, Orion en de
zaterdaggroep, tijdelijk open te houden tot en met 31-03-2021, waarbij we helaas genoodzaakt zijn
Dynamo wel te sluiten per 31-12-2020. Voor de BSO+ locaties die wel tijdelijk open blijven bieden wij
ouders en verzorgers, die nog geen oplossing hebben gevonden, meer tijd en ruimte om dat wel voor
elkaar te krijgen voor 1 april 2021. Kwintes zal ook met bovengenoemde BSO+ groepen per 01-042021 definitief stoppen.
Helaas kunnen wij niet garanderen dat de huidige samenstelling van de groepen en het personeel
blijft zoals het nu is. Er zijn namelijk ouders en verzorgers die gekozen hebben om gebruik te maken
van een andere oplossing. Tevens zijn er medewerkers met een andere baan. Dit maakt dat we deels
met uitzendkrachten/invallers gaan werken om de groepen open te houden.
Wij begrijpen dat dit nieuws opnieuw onrust veroorzaakt en dat u ongetwijfeld veel vragen heeft.
Deze kunt u stellen aan Simone Teleng (s.teleng@kwintes.nl). Wij komen dan zo spoedig mogelijk
met een reactie.

Rest mij, om u uit naam van de directie van Kwintes, te danken voor het vertrouwen dat u onze
organisatie en in het bijzonder onze begeleiders heeft geschonken in de begeleiding en
ondersteuning van uw kinderen.

Getekend namens de directie van Kwintes,
Met vriéndelijk^ groet,
Tom Bourez

Laan van Vottëhhove 3213, 3706 AR Zeist
Postbus 31, 3700 AA Zeist
T030 695 61 73
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Tom Bourez, namens de directie van Kwintes
Deelnemers en contactpersonen Soos
Sluiting Soos
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Geachte heer of mevrouw
Zoals u reeds eerder telefonisch en schriftelijk heeft vernomen van de begeleiders van Kwintes zijn
wij genoodzaakt om aan te kondigen dat we met de Soos stoppen. Vanwege bedrijfsvoeringredenen
hebben wij deze drastische stap moeten nemen.
Wij zijn de afgelopen periode in gesprek geweest met een mogelijke overnamepartij. Helaas heeft
deze partij moeten aankodingen geen mogelijkheden te hebben om onze groepen waaronder de
Soos over te nemen. Hierover bent u door deze partij schriftelijk geïnformeerd.

Uiteraard zijn wij gaan onderzoeken of er nog mogelijkheden waren om de Soos iets langer open te
houden. Dit zodat er meer tijd zou ontstaan om een oplossing te zoeken. Helaas is dit niet gelukt
omdat wij hebben begrepen dat er onvoldoende deelnemers zijn om Soos voor te zetten.

Wij zijn dan ook genoodzaakt om de Soos op 01-01-2021 vanuit Kwintes stop te zetten. Vanwege de
kerstvakantie zal woensdag 16-12-2020 de afscheidavond plaatsvinden.
Wij begrijpen dat dit nieuws opnieuw onrust veroorzaakt en dat u ongetwijfeld veel vragen heeft.
Deze kunt u stellen aan uw vaste Kwintes begeleider, die de vragen zal doorgeven aan de
desbetreffende zorgmanager. Wij komen dan zo spoedig mogelijk met een reactie.

Rest mij, om u uit naam van de directie van Kwintes, te danken voor het vertrouwen dat u onze
organisatie en in het bijzonder onze begeleiders heeft geschonken in de begeleiding en
ondersteuning.

Getekend namens de directie van Kwintes,

Met vriendelijke’iroet.
-;
Tom Boure? "'

>

Laan van Vollenhove 3213, 3706 AR Zeist
Postbus 31, 3700 AA Zeist
T 030 695 61 73

