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Voorwoord 
 

  

Beste leden, 

 

Voor u ligt het jaarverslag 2018 van Impuls & Woortblind. In dit jaarverslag treft u een 

overzicht aan van wat in 2018 door het bestuur van I&W - aan de hand van de eerder 

vastgestelde visie, missie en algemene doelstellingen - is ondernomen qua activiteiten en 

wat daarvan wel of nog niet is gerealiseerd. Ook treft u onze voornemens, ambities en 

wensen aan voor de verdere stappen die wij in het kader van het professionaliseringsproces 

in het belang van I&W.  

 

Namens het bestuur, 

 

Anne-Marie Hartmann 

Secretaris 
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Missie 

I&W heeft een samenleving voor ogen waarin iedereen met ADHD, ADD, dyslexie en 

dyscalculie volwaardig mee kan doen en iedereen zijn plek heeft.  

 

 

Visie 

Impuls & Woortblind biedt kennis*) aan mensen met ADHD, ADD, dyslexie en dyscalculie en 

aan de maatschappij zodat zowel het individu als de samenleving kennis en begrip hebben 

voor de eigenschappen en capaciteiten en daarnaar kunnen handelen. 

 

*) kennis = 

- omgaan met 

- informatie 

- handvatten 

- preventie 

- ervaringskennis  

- lotgenotencontact 

- wetenschappelijk onderzoek 
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Algemeen 

Ledenaantallen 

 

1 januari 2018 1358 

Aantal nieuwe leden 2018 129 

Aantal opzeggingen 2018 206 

   

 

Interne organisatie 

 

Functie Naam  

Voorzitter Rob Rodrigues Pereira  

Secretaris Monique Bekkenutte en Anne-Marie Hartmann   

Penningmeester Roy de Jong  

Bestuurslid  Elly van Rijn  

Bestuurslid Dirk van Schie  

 

Monique Bekkenutte heeft op de Algemene Ledenvergadering van 24 november 2018 

afscheid genomen van het bestuur. Anne-Marie Hartmann werd door de ALV verkozen tot 

haar opvolger. 

 

Het bestuur kan een beroep doen op de ondersteuning van MOS bv te Nijkerk. Edith 

Terschegget is verenigingsmanager, Julie Houben doet de PR & Communicatie en Eefje Klinck 

en Nadine van der Wal verzorgen het secretariaat. Colette Zoetekouw is verantwoordelijk 

voor de financiële administratie. 

 

In het jaar 2018 zijn er vijf bestuursvergaderingen geweest. Het bestuur kwam drie maal 

bijeen in heisessies. 
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Commissies 

Redactiecommissie 

De Redactiecommissie bestond uit de leden Rob Pereira, Dirk van Schie, Elly van Rijn, Ardine 

Korevaar, Julie Houben en Karin Jahromi. De redactiecommissie bepaalt met elkaar de 

inhoud van het digitale I & W Magazine en evalueert de nummers na uitkomst. In 2018 

vergaderde de commissie in maart en september. 

Ondersteuningsgroep dyslexie 

De Ondersteuningsgroep dyslexie onder leiding van Peter Millenaar en Nel Hofmeester 

vergaderde in 2018 op 10 maart en 15 september bij de Kargadoor in Utrecht. 

 

PR groep dyslexie 

Vanuit de Ondersteuningswerkgroep Dyslexie is in 2017 een 

duidelijke wens naar voren gekomen dat er meer aandacht voor 

dyslexie moet komen vanuit onze vereniging. Ook in 2018 zijn daar 

activiteiten op ontwikkeld door de PR-groep Dysleuk.  

Kascommissie 

De kascontrolecommissie bestond uit de leden Ineke Masselink en Thomas Verspaandonk. 

De boekhouding over het boekjaar 2018 werd in orde bevonden. 

De Werkgroep Onderwijs voor:  leerlingen, studenten en hun ouders 

In algemene zin komt de werkgroep op voor deze doelgroepen op onderwerpen die vanuit 

de actualiteit of verenigingsstandpunten onze aandacht en actie vragen. De werkgroep laat 

zich hierbij leiden door gebeurtenissen die vanuit de samenleving de vereniging en de leden 

raken. Daarbij rekening houdend met bijvoorbeeld het VN-Verdrag inzake Handicap in 

Nederland, de universele rechten van het kind, Passend Onderwijs en Jeugdzorg. De 

werkgroep zet zich ook in om maatschappelijke discussies op gang te krijgen met betrekking 

het belang van een neurodivergente samenleving. 

Wetenschapscommissie 

De wetenschapscommissie bestaat uit de volgende Leden: Hans van de Velde (voorzitter),  

Linda Adrichem, Thijs Hakkenberg, Ron Pat-El,  Rob Pereira. 

De missie is om te werken aan evidence - of practice based oplossingen voor lacunes in 

kennis van diagnostiek, behandeling en coaching van mensen uit onze doelgroep in de 

breedste zin. De commissie verzamelt onderwerpen “uit het veld” en probeert 

wetenschappers zo ver te krijgen dat zij meedenken over oplossingen en/ of zelf onderzoek 

initiëren. Ook tracht de commissie zelfstandig kleinere onderzoeken te doen. 

 

De wetenschapscommissie probeert haar doelen als volgt te bereiken: 

De commissie organiseert enkele keren per jaar een “Expertmeeting” waarbij 

vertegenwoordigers van Impuls & Woortblind in gesprek gaan met wetenschappers uit 
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academische instellingen. Vanuit de gedachte “praat niet over ons maar met ons”. De 

onderwerpen worden meestal door de commissie ingebracht waarbij geprobeerd wordt de 

ervaren lacunes onder de aandacht van de onderzoekers te brengen. Zo is bijvoorbeeld 

“creativiteit bij mensen met ADHD” mede door inzet van de commissie in Nijmegen 

onderzocht: voorlopig is de definitie van creativiteit moeilijk en daardoor lijkt meer 

creativiteit bij mensen met ADHD niet bewezen. Dit onderzoek is vervolgens weer aanleiding 

om meer fundamenteel te kijken naar “Wat is ADHD eigenlijk? En hoe ligt de fysieke relatie 

met dyslexie?  

 

In 2018 is op 25 oktober een Expertmeeting geweest. Zie hierna.  

 

De commissie vergaderde in 2018 vier maal. De wetenschapscommissie nodigt de leden van 

I&W uit belangwekkende vragen aan te dragen. 
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Bijeenkomsten 

 

Algemene Ledenvergadering (ALV) 

Op 9 juni 2018 werd de voorjaars ALV georganiseerd bij de Kargadoor te 

Nijkerk. Tijdens deze vergadering werd Nel Hofmeester benoemd tot 

erelid van Impuls & Woortblind. Na afloop hield Alex Steenbreker haar 

presentatie over “AD(H)D en slaap of dyslexie” en Nel Hofmeester hield 

de presentatie “Dyslexie 360”. 

Op 24 november 2018 werd de ALV gehouden in Utrecht bij Se7en. 

Corine Lancel hield een presentatie over “AD(H)D, wat doe je daarmee?!’ 

AD(H)D cafés 

In 2018 hebben de organisatoren van de AD(H)D cafés 349 bezoekers ontvangen. Het betreft 

de cafés Amersfoort, Amsterdam, Arnhem e.o., Assen, Barendrecht, Breda, Ermelo, Hengelo, 

Maastricht, Utrecht, Heusden-Vesting, Vlissingen en Den Haag. Het café in Ermelo is in 2018 

opgehouden te bestaan. Heusden-Vesting is in september gestart. 

 

Dyslexie cafés 

In 2018 zijn twee dyslexie cafés gestart, te weten in Apeldoorn en De Kempen. In 2019 komt 

er nog een café in Eindhoven bij. 

 

Vijf bijeenkomsten Haal meer uit je dyslexie 

(voorheen Netwerk volwassenen met dyslexie) 

Elke keer met een ander thema, soms met een 

gastspreker. 

De bijeenkomsten werden georganiseerd door drie toegewijde vrijwilligers: Peter Millenaar, Karin de 

Jager,  en Leen van Andel. 

Tijdens deze bijeenkomsten  is er veel her- en erkenning en hoef je niet meer alles zelf uit te zoeken.  

 

10 maart en 15 september 2018 – Ondersteuningsgroep dyslexie 

Dit waren de twee bijeenkomsten van de ondersteuningsgroep dyslexie in 2018. Alle leden 

met affiniteit met de eigenschap dyslexie zijn hiervoor uitgenodigd. Doel is de positieve 

kanten van dyslexie te bespreken en elkaar te inspireren.  

 

3 mei 2018 – Themamiddag ADHD en voeding  

De organisatoren van AD(H)D-café Assen organiseerden samen met GGZ Drenthe deze themamiddag 

over ADHD en voeding.  Rob Pereira, voorzitter I&W en kinderarts hield een presentatie. Hij werkt als 

ADHD-expert mee aan een nieuw wetenschappelijk onderzoek rond deze vraag.  

Als voeding invloed heeft op ADHD-symptomen, hoe werkt dit dan precies?  En werkt het voor 

iedereen?  Daarnaast ging het over: 

• de rol van gezond en regelmatig eten; 
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• andere niet-medicamenteuze behandelingen ‘via de mond’; 

• wat zegt de wetenschap tot nu toe over dit thema? 

 

6 oktober 2018 – Wereld dyslexiedag 

Een aantal actieve leden van I&W organiseerde op 6 oktober in het Hallencomplex te 

Amsterdam een geslaagd evenement met presentaties, een kinderprogramma en 

materialenmarkt.  

 

13 oktober 2018 – Inspiratiedag voor vrijwilligers 

Op het programma stond een leuke en leerzame workshop, verzorgd door PGO-Support. Zij 

ondersteunen PG-organisaties bij hun werk.  Thema is: ‘Impact en bereik’. 

 

Tijdens de workshop werd besproken hoe 

aan de slag te gaan met de vraag: ‘hoe 

kunnen we onze doelgroepen het beste 

helpen’?  

• aan welke ondersteuning hebben mensen 

écht behoefte, is jouw ervaring? 

• wat heb jij van ONS nodig om die 

ondersteuning zo goed mogelijk te geven? 

 

 

25 oktober 2018 – ADHD Expertmeeting I&W 

In samenwerking met de Radboud Universiteit in Nijmegen werd de deze expertmeeting 

georganiseerd over het thema “Characteristics of the ADHD brain”.   

 

2 november 2018 - Congres Neurodiversiteit in Leren en werken 

Kansen en bedreigingen voor gezond en vitaal leren en werken 

Het tweede congres over het thema neurodiversiteit was 

wederom een groot succes. Sprekers vanuit de werelden van 

werk, onderwijs en gezondheid vulden elkaar aan met informatie 

en vooral concrete en inspirerende good practices. 

Praktijkvoorbeelden over hoe je vooral de kansen van 

neurodiversiteit benut en de bedreigingen op tijd signaleert en samen aanpakt. 
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Projecten 

• Samen bouwen aan participatie 

• Arbeidsparticipatietools 

• Ervaringsdeskundige cliëntondersteuner 

• Zorgstandaard AD(H)D 

• Mijn re-integratie plan 

• Naasten in Kracht 

• Dyslexie begeleidingssysteem 
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Communicatie 

Flyer 

In 2018 verscheen de AD(H)D Café flyer. Impuls & Woortblind beschikt nu over een serie 

leuke flyers in eenduidige stijl: 

 

- Het AD(H)D café 

- Dyscalculie bij volwassenen 

- Ken je ons al? 

 

 

 

 

 

Website 

In 2018 constateren wij een licht stijgende lijn van het totale aantal bezoekers. In de top 10 

staan alle vier de bloedgroepen. Er komen veel mensen binnen via de homepage. Dat 

betekent dat mensen gericht op onze vereniging zoeken en/of vaker terug komen op de site 

via de homepage.  De posts op sociale media met 

verwijzing naar de website zijn zinvol. De meeste 

bezoekers komen via Google of een andere 

zoekmachine op onze website door het intypen van 

trefwoorden.  

Veruit de meeste bezoekers bekijken onze website 

via hun mobiel of tablet. 

 

Café gedeelte website 

Eind 2018 hebben we voor elk AD(H)D-Café een eigen pagina binnen de I & W-website 

gerealiseerd. Organisatoren kunnen daar algemene informatie over hun café kwijt en 

berichten over o.a. themabijeenkomsten plaatsen. Ze zijn de vinden via een nieuwe 

algemene AD(H)D-café pagina waar alle berichten van de cafés ook staan. Hierdoor zijn de 

cafés voor website bezoekers ook vindbaarder en krijgen ze meer een gezicht. 
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I&W Magazine  

Het I&W Magazine verscheen dit jaar drie maal. Het derde nummer van het I&W Magazine 

verscheen tevens in een geprinte versie. 

 

   
 

 

Dyslexie special 

Van het Fonds XL ontvingen wij een subsidie waardoor het mogelijk was een gedrukte 

dyslexiespecial konden maken. In dit nummer zijn alle artikelen verzameld uit de I&W 

magazines 2018.  

 

Nieuwsbrieven en Wetenswaardigheden 

In 2018 zijn er zes digitale nieuwsbrieven en twee Wetenswaardigheden, geschreven door 

bestuurslid Elly van Rijn, verzonden naar de leden. 
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Belangenbehartiging 

In maart heeft de kersverse PR-groep dyslexie een bewustwordingscampagne opgezet om 

vlak voor de de gemeenteraadsverkiezingen dyslexie op de kaart te zetten bij de lokale 

partijen. Alle leden van de PR-groep hebben vele mails gestuurd en ook via de website 

hebben wij deze campagne landelijk onder de aandacht gebracht. 

Wij hebben mails naar de overheid, persberichten en met verschillende artikelen in het 

magazine en op de website aandacht gevraagd voor het probleem dat de ingevoerde 

speekseltest oplevert voor chauffeurs die dexamfetamine gebruiken voor hun ADHD. De 

overheid beloofde eind 2017 met een oplossing te komen maar dat is nog niet gebeurd. 

 

Op 26 juni was er een zitting bij het College voor de Rechten van de Mens over de 

vergoeding van de kosten voor ADHD medicatie. Impuls & Woortblind voerde het woord 

namens onze doelgroep. Achmea was de partij die als verzekeraar volgens ons 

discrimineerde met haar lage vergoeding voor uitsluitend ADHD-medicatie. Helaas werden 

wij niet in het gelijk gesteld. 

 

 

Externe contacten 

EB@W  

European Brains @Work (EB@W) is opgericht door een aantal actieve leden binnen Impuls 

en Woortblind. Allen (ervaringsdeskundige) professionals op het gebied van begeleiding van 

mensen met bijzondere breinen. Doel van EB@W is voorlichting aan werkgevers, opdat zij 

mensen uit onze doelgroepen optimaal tot hun recht kunnen laten komen op de werkvloer. 

 

MIND  

Impuls & Woortblind is lid van MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid (voorheen 

LPGGz). MIND is dé koepel van, voor en door cliënten- en familieorganisaties in de ggz. MIND 

streeft er naar de positie van iedereen die te maken heeft met psychische problemen 

structureel te verbeteren en is gesprekspartner ván en aanspreekpunt voor politici, 

beleidsmakers, beleidsuitvoerders zorgverzekeraars en branche-organisaties. 

 

Ieder(in)  

Impuls & Woortblind is lid van Ieder(in). De leden van Ieder(in) zijn belangen-, patiënten- en 

ouderorganisaties die samen een grote groep mensen van zeer uiteenlopende chronische 

ziekten, lichamelijke en verstandelijke beperkingen vertegenwoordigen. Ook federaties van 

patiëntenverenigingen en provinciale, regionale en lokale platforms zijn aangesloten bij 

Ieder(in). Ieder(in) heeft zo'n 240 leden die samen meer dan 2 miljoen mensen 

vertegenwoordigen. 


