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Voorwoord 

 
  

Beste leden, 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2017 van Impuls & Woortblind. In dit jaarverslag treft u een 
overzicht aan van wat in 2017 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, 
 
Monique Bekkenutte 
Secretaris 
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Missie 

In deze tijd van globalisering, informatisering, individualisering en privatisering van de 
gezondheidszorg wordt het voor mensen met ADHD, ADD, dyslexie en dyscalculie steeds 
moeilijker om zich te ontwikkelen en te handhaven als volwaardig deelnemer aan de 
samenleving. 
Tijdige erkenning, zo nodig behandeling en specifieke voorzieningen kunnen een positieve 
invloed op de ontwikkeling van betrokkenen hebben. Blijft dit achterwege dan kunnen 
faalangst, een zwak zelfbeeld en verkeerde compensatiestrategieën leiden tot onnodig 
lijden. 
 
 

Visie 

Op het gebied van herkenning, erkenning, diagnostiek en behandeling van onze doelgroep is 
dan ook nog een wereld te winnen. Daarnaast zien wij een groeiende tendens van het 
omgekeerde: (jong) volwassenen die wel tijdig gediagnosticeerd en behandeld zijn, 
ontmoeten vervolgens allerlei min of meer stigmatiserende regelgeving en beperkingen, 
juist vanwege deze diagnose. 
Het is essentieel mensen met ADHD, ADD, dyslexie en dyscalculie en hun omgeving te 
overtuigen van de (eigen) kwaliteiten en ontwikkelmogelijkheden. Op langere termijn streeft 
de vereniging naar een maatschappij waarin dit type aandoeningen deel uitmaakt van de 
normale variatie in de samenleving. 
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Algemeen 

Ledenaantallen 
 
1 januari 2017 1511 
Nieuwe leden januari – december 2017 103 
Opzeggingen t/m 31 december 2017 234 

   
 

Interne organisatie 
 
Functie Naam  
Voorzitter Rob Rodrigues Pereira  
Secretaris Monique Bekkenutte  
Penningmeester Roy de Jong  
Bestuurslid  Elly van Rijn  
Bestuurslid Dirk van Schie  

 
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 Amélie Pauwels verzorgen het secretariaat. Colette Zoetekouw is verantwoordelijk voor 
de financiële administratie. 
 
In het jaar 2017 zijn er 5 bestuursvergaderingen geweest.  
 
 

Commissies 

Redactiecommissie 
De Redactiecommissie bestond uit de leden Rob Pereira, Elly van Rijn, Ardine Korevaar, Julie 

Houben, Nel Hofmeester en Karin Jahromi. In september heeft Karin Jahromi Nel 

Hofmeester opgevolgd. De Redactiecommissie bepaalt met elkaar de inhoud van het digitale 

I & W Magazine en evalueert de nummers na uitkomst. In 2017 heeft de commissie 

daarnaast een helder overzicht ontworpen waarin alle commissies in het magazine vermeld 

staan en de opzet van een persprotocol gemaakt. In 2017 vergaderde de commissie in maart 

en september. 

PR groep dyslexie 
Vanuit de Ondersteuningswerkgroep Dyslexie is een duidelijke wens naar voren gekomen 
dat er meer aandacht voort dyslexie moet komen vanuit onze vereniging. Daartoe is in het 
najaar actie ondernomen door Thomas Verspaandonk, lid van de Ondersteuningswerkgoep 
Dyslexie. Hij heeft een trainstere gevonden, Esther Gotink, die een aantal actieve leden met 
dyslexie kan opleiden tot een zelfstandig functionerende PR groep dyslexie. Begin 2018 zijn 
de trainingen van start gegaan. 
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Kascommissie 
De kascontrolecommissie bestond uit de leden Ineke Masselink en Evert van Waegeningh. 
De boekhouding over het boekjaar 2017 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. 

In 2017 is de werkgroep twee keer bij elkaar geweest. De werkgroep opereert gedurende 
het jaar niet collectief. De leden zijn vooral zelfstandig en vanuit eigen expertise en 
deskundigheid namens de vereniging actief.  

Op uiteenlopende onderwerpen heeft de werkgroep wel namens de vereniging geacteerd op 
standpunten m.b.t. de ophef rondom de dyslexieverklaring, de MBO-student en het 
‘levenslanglerenkrediet’. Ook worden er namens de werkgroep regelmatig bijdragen 
geleverd aan het verenigingstijdschrift en is er ook in 2017 deelgenomen aan de 
informatiemarkt van zowel de Nationale Dyslexie Conferentie als de SEN-Conferentie. 

De Werkgroep Onderwijs bestaat uit: Roel Huizen, Karin Jahromi, Léon Biezeman, Christian 
Boer, Nel Hofmeester, Tim Huinink en Roderik Plas. 
 

Wetenschapscommissie 
De wetenschapscommissie bestaat uit de volgende Leden: Hans van de Velde (vz),  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 
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 
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om meer fundamenteel te kijken naar “Wat is ADHD eigenlijk? En hoe ligt de fysieke relatie 
met dyslexie?  
 
In 2018 heeft de commissie een aantal meetings gepland, waarbij de Expertmeeting op 
verschillende plaatsen in het land bij academische instellingen plaatsvindt. Hierover zijn 
afspraken gemaakt met Nijmegen en met de VU. 
 
De commissie vergaderde in 2017 vier maal waarbij de volgende onderwerpen ter sprake 
kwamen. 

 Big data: In 2017 startte er een onderzoek van Thijs Hakkenberg over het verband 
tussen hartritme en medicatie inname. Hierbij meet een armband continue het 
hartritme van de deelnemers, die via een app de tijdstippen van medicatie 
doorgeven. Dit onderzoek is tevens een test van (big-) data analyse met later wellicht 
meer toepassingen.  Dit wordt de Black label Monitor genoemd. 

 Dyslexie: Ook dit jaar werkten weer studenten van de HAN en Hogeschool Zuid aan 
de dyslexie matrix en werden door de commissie begeleid. Deze matrix wordt over 
een tijdje een info-pagina op de website over producten voor mensen met dyslexie. 

 Hoogbegaafdheid:  de commissie heeft masterstudent begeleid die de 
overeenkomsten en verschillen tussen HB en ADHD met een enquête heeft proberen 
te ontdekken. Zij is geslaagd voor haar examen met deze bijdrage aan differentiaal 
diagnostiek. 

 Medicatie: Voorbereiding onderzoek naar off label gebruik van moclobemide als 
rationeel alternatief voor stimulantia (resultaten worden eind 2018 verwacht) 

 Cannabidiol: korte enquête onder onze leden naar de werking van cannabis olie voor 
ADHD 

 Andere deels gestopte projecten: met Universiteit Leiden prototype bril gemaakt die 
lichtsterkte kan meten, dit i.v.m. slaapproblemen bij mensen met ADHD door 
beeldschermgebruik. 

 Discriminatie : onderzoek scriptie student Windesheim waarin zij aanbeveling doet 
en o.a. concludeert dat “is gebleken dat verzekeraars zich {soms} schuldig maken aan 
het maken van indirect, verboden onderscheid”. 

 
De commissie streeft er naar om in 2018 een vraag en antwoord pagina (Q&A webpage) te 
maken op de nieuwe webpagina “Wetenschapscommissie”. 
 
De wetenschapscommissie nodigt de leden van I&W uit belangwekkende vragen aan te 
dragen. 
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Bijeenkomsten 

Algemene Ledenvergadering (ALV) 
Op 13 mei 2017 werd de voorjaars ALV 
georganiseerd bij de Schakel in Nijkerk.  Na afloop 
werden presentaties gehouden over: 

 'Dyscalculie bij volwassenen en samenhang 
met o.a. ADHD en dyslexie' door Wim Tops* 

 'De kracht van een hulphond bij ADHD' door 
Stichting Hulphond 

 

Op 25 november 2017 werd de ALV gehouden in Utrecht bij de Kargadoor. Na afloop van de 
vergadering hield Peter Tamboer een presentatie over de online test voor pre-diagnostiek 
dyslexie. 

AD(H)D café’s 
In 2017 hebben de organisatoren van de AD(H)D café’s 729 bezoekers ontvangen. Het 
betreft de café’s in Amersfoort, Amsterdam, Arnhem, Assen, Barendrecht, Breda, Dordrecht, 
Ermelo, Hengelo, Strijen en Utrecht. 
 

11 februari 2017 - Dyslexiedag 
Voor de actieve leden van de dyslexietak van de vereniging werd de dyslexiedag 
georganiseerd in Utrecht. Er werd nagedacht over hoe er gewerkt kan worden aan meer 
verbindingen binnen de vereniging en hoe de zichtbaarheid van de vereniging kan worden 
verbeterd voor mensen met dyslexie. 
 

20 mei 2017 - Themamiddag ADD Assen 
Deze middag wordt georganiseerd door de organisatoren van AD(H)D-café Assen in 
samenwerking met GGZ Drenthe. Karin Windt sprak over het onderwerp ‘ADD en werk’.   
 

17 juni 2017 - Inspiratiedag voor de AD(H)D-café-organisatoren 
 
De dag stond in het teken van kennismaken, van elkaar 
leren en er een leuke 
dag van maken. Eerst kwam Professor Bertram Dinkelaer 
(Bert van de Veerdonk) uit 
Massachussets aan het woord die met zijn lezing “Op hete 
kolen: hoop of puinhoop” ons mee nam in de wondere 
wereld van AD(H)D.  
 

 
Na de lunch werd in groepen gesproken over: 
 

1. Hoe doen jullie het met jullie café? 
2. Lijkt het zinvol AD(H)D-cafés voor jongeren te starten? 
3. Wat vinden jullie ervan AD(H)D-cafés open te stellen voor bezoekers met  



601-180309 Jaarverslag 2017   9 

 

4. Wat verwachten jullie als café-organisatoren van Impuls & Woordblind? 
 

30 september 2017 - Ondersteuningsgroep dyslexie 
Deze werkbijeenkomst van de actieve leden dyslexie van Impuls & Woortblind werd 
georganiseerd als vervolg op de bijeenkomst van 11 februari 2017 
 
 

Projecten 

 Naasten in kracht 

 Arbeidsparticipatietools 

 Ervaringsdeskundige cliëntondersteuner 

 Zorgstandaard AD(H)D 

 Mijn re-integratieplan 

 Dyslexie begeleidingssysteem 
 
 

Communicatie 

Flyers 
In 2017 zijn twee nieuwe flyers verschenen:  

 Dyscalculie bij volwassenen 

 Het AD(H)D-café’.  
 

 
 
 

 

 

 

Website 
In 2017 is de nieuwe website online gegaan. De website ziet er eigentijds en overzichtelijk 

uit. Voor mensen met dyslexie is de dyslexieplugin geïnstalleerd.  

I&W Magazine  
Om kosten te besparen is het I&W magazine in 2017 voor 
het eerst digitaal verschenen. Over het algemeen zijn de 
reacties positief. Helaas is het niet voor alle leden een 
ideale manier van lezen gebleken. 
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 2017.  
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Nieuwsbrieven en Wetenswaardigheden 
In 2017 zijn er  7 digitale nieuwsbrieven en 8 Wetenswaardigheden, geschreven door 
bestuurslid Elly van Rijn, verzonden naar de leden. 
 

 

Belangenbehartiging 

 Lobby/gesprek CBR voor meer maatwerk bij rijbewijskeuringen 

 Lobby Speekseltest 

 Petitie Eigen Bijdrage ADHD medicatie 

 

 
 

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. 
In oktober 2017 heeft EB@W een eerste grote opdracht van het CBR gekregen. Er zijn 7 
voorlichtingsbijeenkomsten geweest aan medewerkers van het CBR. De evaluatie was 
positief en heeft geleid tot een blijvende samenwerking. 
 

 


