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Voorwoord 

 

  

Beste leden, 

 

Voor u ligt het jaarverslag 2019 van Impuls & Woortblind (I&W). In dit jaarverslag treft u een 

overzicht aan van wat in 2019 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 nemen in het kader van het professionaliseringsproces in het belang van I&W.  

 

Namens het bestuur, 

 

Anne-Marie Hartmann 

Secretaris 
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Impuls & Woortblind is de patiëntenvereniging voor mensen met AD(H)D, dyslexie en dyscalculie met 
zo’n 1.280 leden.  
 

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 

Hoofddoelen 

1. I&W verzorgt en stimuleert kennisdeling en –ontwikkeling voor de individuen, hun 

directe omgeving en professionals in het werkveld van AD(H)D, dyslexie en 

dyscalculie en daarmee de verhoging van het kennisniveau van de samenleving. 

2. I&W behartigt en komt op voor de belangen van mensen met AD(H)D, dyslexie en 

dyscalculie 

3. I&W inspireert tot innovatie door het geven van nieuwe invalshoeken en het 

uitnodigen tot discussie. 

4. I&W brengt mensen met de eigenschappen AD(H)D, dyslexie en dyscalculie met 

elkaar in contact door de organisatie van AD(H)D, dyslexie cafés.  
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Organogram 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

Algemene Ledenvergadering 

Bestuur 

Verenigingsmgr. 
Servicebureau 

Kascommissie 

Commissies (structureel) 

- AD(H)D Cafés 

- Dyslexie Cafés 

- AD(H)D commissie (i/o) 

- Expertisegroep 

- Werkgroep Onderwijs 

- Commissie 
fondsenwerving 

- Ondersteuningsgroep 

dyslexie 

- Dysleuk 
 

 
 
 

C
o

m
m

is
si

e 
P

R
 &

 o
m

m
u

n
ic

at
ie

 

Ad hoc 
werkgroepen/projecten 

- Congres 

- Dyslexie dag 

- Contactdagen 
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Algemeen 

Ledenaantallen 

 

1 januari 2019 1272 

Aantal nieuwe leden 2019 167 

Aantal opzeggingen 2019 160 

   

 

Interne organisatie 

 

Functie Naam  

Voorzitter Rob Rodrigues Pereira  

Secretaris Anne-Marie Hartmann   

Penningmeester Roy de Jong  

Bestuurslid  Elly van Rijn  

Bestuurslid 

Bestuurslid 

Annemarie van Essen 

Aad Bouwmeester 

 

 

Annemarie van Essen en Aad Bouwmeester zijn op de Algemene Ledenvergadering van 12 

juni 2019 benoemd in het bestuur. Dirk van Schie trad af als bestuurslid. 

 

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 Khadija el Moussaoui verzorgen het secretariaat. Colette Zoetekouw is verantwoordelijk 

voor de financiële administratie. 

 

In het jaar 2019 zijn er zes bestuursvergaderingen geweest. Het bestuur kwam eenmaal 

bijeen in een heisessie. 
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Commissies 

Redactiecommissie 

De redactiecommissie bestond uit  Annemarie van Essen, Anne-Marie Hartmann, Julie 

Houben, Karin Jahromi, Elly van Rijn en Rob Pereira. De redactiecommissie bepaalt met 

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

2019 vergaderde de commissie in maart en september. 

Ondersteuningsgroep dyslexie 

De Ondersteuningsgroep dyslexie onder leiding van Peter Millenaar en Nel Hofmeester 

vergaderde in 2019 op 9 maart en 14 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 2019 zijn daar 

activiteiten op ontwikkeld door de PR-groep Dysleuk. Zo is het 

Dyslexie café Eindhoven hieruit voortgekomen en hebben veel 

Dysleuk-leden meegewerkt aan de Dag van Dyslexie 2019. 

 

Kascommissie 

De kascontrolecommissie bestond uit de leden Roeland van der Kruk en Thomas 

Verspaandonk. De boekhouding over het boekjaar 2019 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. 

Expertisegroep (voorheen Wetenschapscommissie) 

De Expertisegroep van Impuls & Woortblind bestaat uit leden die zelf wetenschapper zijn of 

affiniteit met de wetenschap hebben. De meesten hebben zelf ook een van de genoemde 

eigenschappen. 
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Wat de Expertisegroep doet: 

• Het kritisch volgen van de stand van de wetenschap op het gebied van AD(H)D, 

dyslexie en dyscalculie; 

• Als klankbord functioneren voor wetenschappers die actief zijn in dit onderzoeksveld; 

• Het organiseren van Expertmeetings met wetenschappers waarin we samen op 

gelijkwaardig niveau, informeel brainstormen en elkaar inspireren; 

• Vanuit onze ervaringsdeskundigheid actief onderwerpen aandragen waar onderzoek 

naar gedaan moet worden; 

• Het bevorderen van meer onderzoek door het gesprek aan te gaan met de 

wetenschappelijke gemeenschap; 

• Het begeleiden van studenten bij relevant onderzoek en het op andere wijze 

faciliteren van onderzoeken; 

• Vertalen van actueel wetenschappelijk nieuws naar onze leden, waarbij de commissie 

het kaf van het koren scheidt. 

De Expertisegroep staat onder leiding van Hans van de Velde. 

 

Op 21 mei 2019 was er een ontmoeting met onderzoekers op het gebied van ADHD met 

de Universiteit te Leiden. 

Op 8 oktober 20019 kwam de Expertisegroep bijeen om de voortgang van lopend onderzoek 

te bespreken. Ook werden ideeën besproken over mogelijke nieuwe onderwerpen.  
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Bijeenkomsten 

 

Algemene Ledenvergadering (ALV) 

• 12 juni 2019 – Kargadoor in Utrecht  

• 16 november 2019 – De Schakel in Nijkerk 
 
 

AD(H)D cafés 

In 2019 hadden wij 14 AD(H)D cafés, te weten in Almelo, Amersfoort, Amsterdam,  

Arnhem, Assen, Barendrecht, Breda, Groningen, Hengelo, Heusden, Maastricht, Utrecht en  

Vlissingen. In totaal ontvingen de cafés 1240 bezoekers in 2019.  

 

Dyslexie cafés 

Naast de Dyslexie cafés in Apeldoorn en De Kempen is in 2019 het Dyslexie café in 

Eindhoven gestart. In totaal ontvingen de organisatoren van deze 3 cafés 229 bezoekers. 

 

Bijeenkomsten Haal meer uit je dyslexie (voorheen Netwerk volwassenen met dyslexie) 

De bijeenkomsten werden georganiseerd bij de 

Kargadoor te Utrecht 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. 

• 2 februari 2019  - Workshop Jij, niet je dyslexie in de spotlight… en toen keek 

iedereen naar jou. 

• 6 april 2019 – Thema: Hoe zorg ik dat ik mijn afspraken niet vergeet. 

• 25 mei 2019 – Workshop Haal meer uit je dyslexie zonder schaamte. 

• 31 augustus 2019 -  Thema: Haal meer uit je dyslexie vanuit je kracht! Krachten en 

talenten bij dyslexie  

• 26 oktober 2019 - Aanpakken! Haal meer uit je dyslexie! 

 

18 januari 2019 - Themamiddag ADHD Assen 

AD(H)D cafe Assen organiseerde een themamiddag ‘Jij bent niet je ADHD, jij bent een 
drakendoder’ met William Meister. Hij heeft ADHD én is succesvol ondernemer. Dat ging 
niet vanzelf.  
De thema’s die aan bod kwamen: 
• negatief denken / negatief zelfbeeld; 
• faalangst; 
• snel dingen op jezelf betrekken; 
• zijn credo: heb eerst jezelf lief, voordat je een ander lief kunt hebben. 
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16 april 2019 – Hoera ik heb AD(H)D 

De thema avond ‘Hoera! Ik heb ADHD’ met Frank van 

Strijen werd gehouden in Leersum. 

 

• Hoe pluk je de vruchten van jouw AD(H)D-brein? 

• Hoe kun je als ouder jouw kind met AD(H)D 

begeleiden om de sterke kanten te zien en 

benutten? 

• Hoe doe je dit als je zelf ook AD(H)D hebt? 

• Hoe ga je (als jongere) om met het ‘label’ 

AD(H)D en de vaak negatieve ideeën die mensen 

erbij hebben?  

Frank van Strijen heeft zelf ADHD en profiteert ten volle van de goede kanten van zijn ADHD. 

Zijn filosofie:  ‘Leer je eigen gebruiksaanwijzing kennen en je zult vooral profiteren van jouw 

ADHD-bedrading’.  

 

16 april 2019 – Themabijeenkomst AD(H)D café Breda 
AD(H)D café Breda organiseerde een themabijeenkomst over medicamenteuze 

ondersteuning bij ADHD met Rob Pereira als gastspreker. 

 

12 juni 2019 – Themabijeenkomst met Dennis Benedictus 
Dennis Benedictus verzorgde een presentatie over ‘zijn’ prijswinnende Leerwerkplaats 

Jubbega van Staatsbosbeheer. Hier leren jongeren met bijzondere breinen -vaak 

‘thuiszitters’ met ADHD, autisme, dyslexie en/of faalangst- een vak en krijgen ze (weer) 

zelfvertrouwen. Hij heeft dyslexie en is de motor achter dit succesvolle project. Hij snapt als 

geen ander wat werkt voor jongeren met o.a. dyslexie, AD(H)D of autisme. Uiteraard 

vertelde hij ook over zijn eigen weg, van jongetje op de LOM-school tot ‘hoog in de boom’ bij 

Staatsbosbeheer.  

 

22 juni 2019 -  Inspiratiedag voor vrijwilligers 

Dit jaar met iets heel bijzonders op het programma: het leerzame en grappige theatercollege 

‘De negen open deuren’. Over hoe we met elkaar communiceren.  

Jaap Vriend, trainer en acteur bij de Vrijwilligersacademie en het brein achter deze 

voorstelling, gaf theatraal en soms hilarisch een frisse blik op hoe we met elkaar 

communiceren, in welke rol we dat doen en welke grenzen we daarbij stellen. Leerzaam en 

inspirerend voor onze vrijwilligers in hun contact met onze doelgroepen. 
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2 oktober 2019 – Themabijeenkomst Davis methode 

Deze thema-avond over de Davis methode werd gehouden bij het Davis dyslexie centrum in  
Loenen a/d Vecht. De Davis methode wordt ingezet voor mensen met dyslexie, 
dyscalculie en AD(H)D. 
 

16 november 2019 – Congres "Lifestyle & AD(H)D, dyslexie en dyscalculie. Jóuw manier van 

leven en werken" 

Tijdens dit congres kon kennis gemaakt worden 

met diverse experts in een plenaire sessie en 

workshops. Experts die snappen dat je soms 

moeite hebt met concentratie, het overzicht 

houden, dingen afmaken en communicatie. Dat 

er niet altijd uit komt wat er in zit. En ze bieden 

daar oplossingen voor!  

Maar er was ook aandacht voor de bijzondere 

talenten die je hebt.  In de zaal werden 

prachtige kunstwerken getoond van 

verschillende creatieve leden. 
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Projecten 

• Zorgstandaard AD(H)D 

• Naasten in Kracht 

• Project COMM 

• Richtlijn Dyslexie NJI 

 

Subsidies 

• Instellingssubsidie PGO van 100.000 euro. Dit bedrag is opgebouwd uit de 
instellingssubsidie van 90.000 euro en het aanvullende bedrag van 10.000 euro voor 
een gedeelde of uitbestede backoffice. 
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Communicatie 

Flyers 

Impuls & Woortblind beschikt nu over een serie leuke flyers in eenduidige stijl: 

 

- Ken je ons al? 

- Dyscalculie bij volwassenen 

- Over dyslexie 

- Het AD(H)D Café 

 

              
 

 

Website 

In 2019 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 

Sinds 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 
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berichten over o.a. themabijeenkomsten plaatsen. Ze zijn te 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. In 2019 is er 

voor de Dyslexie cafés een vergelijkbare algemene pagina toegevoegd en een pagina per 

Dyslexie café. 

 

I&W Magazine  

Het I&W Magazine verscheen dit jaar drie maal in digitale vorm.  

 

Nr. 1                                                 Nr. 2                                               Nr. 3 

   
 

Dyslexie special 2019 

 

 

 

Van het Fonds XL ontvingen wij een subsidie waardoor het 

mogelijk was een gedrukte dyslexiespecial te maken. In dit 

nummer zijn alle artikelen verzameld uit de I&W magazines 

2019.  Het magazine is gedrukt in een speciaal dyslexie 

lettertype. 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 

In 2019 zijn er vier digitale nieuwsbrieven verzonden naar de leden. 
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Dyscalculieprijsvraag 2019 
Tijdens het congres van 16 november 2019 
werden de winnaars van de dyscalculieprijsvraag 
bekend gemaakt.  
 
De opdracht luidde: maak een korte video waarin 
jij laat zien wat dyscalculie is en welke invloed dit 
heeft op jouw dagelijks leven. Dyscalculie is meer 
dan alleen moeite met rekenen. Boodschappen 
doen, koken volgens een recept, even een 
telefoonnummer noteren, digitaal bankieren, 
klokkijken of een tijdsinschatting maken: net even 

lastiger als je dyscalculie hebt. Sterke kanten Maar….dyscalculie gaat vaak samen met sterke 
vaardigheden op andere gebieden.  
 
Uit een groot aantal inzendingen werden 3 winnaars gekozen. De filmpjes vind je terug op 
onze website: https://www.impulsenwoortblind.nl/actueel/videos-en-podcasts   
 
  

https://www.impulsenwoortblind.nl/actueel/videos-en-podcasts
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Belangenbehartiging 

ADHD en rijbewijs 
Op 3 oktober 2019 heeft Julie Houben namens Impuls & Woortblind deelgenomen aan een 

overleg met als inzet betere communicatie over autorijden met ADHD/ADD. Het CBR 

organiseerde deze bijeenkomst en er was een klein aantal stakeholders aanwezig. De 

website van het CBR is daarna aangepast waarbij de input vanuit Impuls & Woortblind is 

meegenomen. 

Op 8 november 2019 heeft Julie Houben namens Impuls & Woortblind deelgenomen aan 

een 1e bijeenkomst Klankbordgroep stelselherziening medische rijgeschiktheid. Het 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu organiseerde deze bijeenkomst en er waren rond de 

25 aanwezigen vanuit o.a. belangenorganisaties. Doel was om input vanuit deze organisaties 

op te halen om een beter functionerend stelsel medische geschiktheid op te zetten. In 2020 

volgt een 2e bijeenkomst. 
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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 de 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 van en aanspreekpunt voor politici, 

beleidsmakers, beleidsuitvoerders zorgverzekeraars en branche-organisaties. Namens I&W 

neemt Rob Pereira deel aan de werkgroep psychofarmacologie. 

 

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. 


