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   isie
   Maar eerst onze   
   nieuwe visie, waar  
   mee we het initiatief  
   naar ons toetrekken  
   en ons de kaas niet   
   meer van het brood 
laten eten. Als eigenaar van onze 
veelzijdige 
breinen gaan 
we ons  
eigenaarschap 
serieus nemen. 
We gaan actief de lijnen uitzetten 
naar wetenschap, overheid, zorg, 
onderwijs en media. Wij nodigen 
partijen uit om zich bij ons aan te 
sluiten. De eerste reacties zijn zeer 
positief. Ons motto: 

(On)gevraagd advies
De werkgroep ‘Inhoud’ is warmge-
draaid in de nieuwe samenstelling. 

Samen met Lareb is een gigantische 
databank aangelegd rond ervarin-
gen met medicatie bij ADHD. De 
vereniging buigt zich met 
wetenschappers over de 
vragen die we hiermee 
willen beantwoorden. Ook 
alternatieve behandelme-
thoden willen we beter in 
beeld krijgen*.  
In samenwerking met het 
CBG wordt gewerkt aan monitoring, 
en via de NvvP willen we betere 
voorlichting realiseren over kosten-
effectiviteit,  dosering en monito-
ring van B-merken.
*Lees hierover meer op p. 16

Dit jaar verschijnt er een matrix, 
ofwel ‘online koopwijzer’ voor 
producten en diensten die 
gericht zijn op mensen 

De leden bieden 
een goede 
diversiteit aan 
kennis en ervaring op het gebied 
van dyslexie, dyscalculie, ADHD en 
ADD. Ze zijn alert op nieuwe kansen 
en schromen niet om ongevraagd 
advies te geven aan beleidsmakers 
op diverse gebieden, wanneer dit 
het belang van onze leden dient.

Impuls 
heeft 
al een 
waarde-
volle website en app ontwikkeld: De 
Arbeidsparticipatietool. Hierin staat 
overzichtelijk weergegeven welke 
informatie voor een werknemer met 
ADHD én diens werkgever en col-
lega’s van belang kan zijn. Komend 
jaar wordt deze tool ook ontwikkeld 
voor dyslexie.

V

NIEUWE INITIATIEVEN

Nu de verenigingen Woortblind en Impuls  
zijn samengegaan, ontstaat er een nieuwe  
visie op de waarde van onze vereniging  
voor de leden. We nemen je mee in  
vogelvlucht langs de nieuwe initiatieven.
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met dyslexie. Dit online overzicht zal bestaan uit 
gebruikerservaringen, garanties, prijs, kwaliteit en 
wetenschappelijk aangetoonde werking. Impuls 
& Woortblind is de initiatiefnemer hiervan en het 
wordt door studenten grondig uitgewerkt. Later 
volgt een vergelijkbare matrix voor ADHD/ADD.

Zorgstandaard ADHD
Een Zorgstandaard schrijft voor 
hoe een algemene aanpak bij een 
behandeling dient te zijn. Wij zijn 
als eigenaren van ADHD-breinen 
en eigenschappen betrokken bij de totstandkoming 
van de Zorgstandaard ADHD, om op die manier onze 
ervaringen leidraad te maken voor de toekomst. 

Vrijwilligers
Onze vrijwilligers worden gestimuleerd en ingezet 
op basis van hun kwaliteiten. Zij kunnen binnen de 
vereniging gecoacht worden als zij vastlopen met 
hun eigenheden. Op die manier 
kunnen zij en wij als vereniging 
een bron van ontwikkeling zijn 
voor elkaar.

Dit jaar komen er een aantal vaar-
digheidstrainingen, speciaal voor het 
begeleiden van mensen met AD(H)D, 
dyslexie, dyscalculie, autisme en hoogbegaafdheid. 
Met EU-subsidie zorgt Impuls & Woortblind samen 
met Equisto voor vier vijfdaagse trainingen in o.a. 
Denemarken en Oostenrijk. Een flink aantal leden 
van onze vereniging doet hieraan mee en zal daarna 
het geleerde inzetten voor onze doelgroep.

Werkgevers informeren
Ook in samenwerking met Equisto is het project 
‘European Brain Employers’ in het leven geroepen. 
De coachingsvaardigheden die aangeleerd zijn in 
het Europese traject en de visie op onze talenten, 
die samengaat met het geleerde, zullen de 
deelnemers meenemen naar werkgevers. Met 
als extra hulp een toolkit gaan zij werkgevers 
informeren over de kwaliteiten van mensen met 
ADHD, ADD, dyslexie en dyscalculie. En over 
hoe die kwaliteiten het beste tot hun recht kunnen 
komen. Wég van de vooroordelen, óp naar het slim 
inzetten van mensen!

Arbeidsparticipatietool

Wij laten ons de kaas niet van het brood eten!


