
BELEIDSPLAN HOI FOUNDATION 
2021-2025 

1



 

INHOUD 
Plannen 2021-2025   3 

Grondslag    6 

Doel van de ANBI stichting  5 

Bestuur en organisatie  5 

Middelen van de stichting  7 

Besteding    8 

Financieel jaarrapport  8 

Beloningsbeleid   8 

Bijstelling beleidsplan  8 

2



 

PLANNEN 2021-2025 
Voor u ligt het plan van de HOI Foundation voor de komende 5 jaar. Als dyslecten zijn we 
ambitieus, hebben we doorzettingsvermogen en zijn we goed in onze dromen waarmaken.  
Dit plan geeft ons houvast en focus en inspireert u wellicht om met ons mee te werken aan 
het bereiken van onze missie en samen het verschil te maken. 

Onze missie:  
Het beeld van dyslexie veranderen van stoornis naar een 
brein dat anders informatie verwerkt en eigen uitdagingen 
en vaardigheden heeft. 
Alles wat we doen en ondernemen ligt in het verlengde van deze missie. 
Daarbij hebben we een aantal pijlers die definiëren wie wij zijn. 
HOI IS… 
. een beweging 
. het veranderen van status quo 
. kennis voor iedereen 
. empowering 
. samenwerken 
Deze pijlers zijn voor ons de basis van waaruit wij werken. 

Onze visie: 
Wij vinden dat iedereen de mogelijkheid moet hebben om vol zelfvertrouwen en plezier 
zijn/haar potentieel te benutten. In het onderwijs, op het werk en binnen de leefomgeving.  

Onze doelgroepen en projecten: 
Om de gehele ‘dyslexic journey’ (ondersteunen van dyslectische mensen en hun omgeving 
van kind tot volwassenen) te omvatten hebben we twee brede doelgroepen gedefinieerd.  
 
  BUSINESS             EDUCATIE 
 
     bedrijven           onderwijs 

omgeving professional        ouders  kind 
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Binnen deze twee brede doelgroepen hebben we diverse activiteiten. 
1.  Bewustwordingsprojecten (awareness) 
2.  Projecten die aanzetten tot actie (em-powered by HOI) 

1. De bewustwordingsprojecten creëren een moment van aandacht voor onze missie. Het 
gaat over kennisoverdracht, de beweging in gang zetten, veranderen van het status 
quo. Deze projecten hoeven niet direct op te roepen tot actie. 
 
Voorbeeld: T-shirt verkoop -> zet niet direct aan tot actie, maar zorgt voor aandacht 
voor onze missie. 

2. De projecten die aanzetten tot actie bedienen zo veel mogelijk de gehele driehoek van 
de doelgroep en zetten natuurlijk aan tot directe verandering. Het heeft blijvende 
impact. 
 
Voorbeeld: Happy Dyslectisch CLUB -> bedient zoveel mogelijk de hele doelgroep 
driehoek van Educatie. Kinderen, ouders en omgeving krijgen kennis, doen ervaringen 
op en de status quo verandert voorgoed. Ouders, kinderen en omgeving zullen de 
beweging verder brengen. 

Zo zorgen we voor de meeste impact in ieder ‘em-powered by HOI’ project die we doen. 
Ook projecten buiten HOI kunnen zo aansluiting vinden. 
Het aanvragen van financiële steun kunnen we op deze manier heel helder communiceren 
(fondsaanvragen/sponsoring/crowdfunding etc.). 

Waar staan we nu: 
Na 5 jaar staan we er goed voor. Misschien wel beter dan we hadden verwacht. Onze 
missie wordt steeds breder gedragen door beide doelgroepen. We hebben o.a. het 
volgende bereikt: 
- De pers vindt ons regelmatig. We hebben gratis publiciteit gekregen in vele diverse 

media zoals Het Parool, FD, Balans magazine, Linda nieuws, Vrouw/De Telegraaf, het 
Jeugdjournaal etc. (zie artikelen op de website hoi-foundation.nl). 

- Samen met Dyslexie Font organiseren we de Week van Dyslexie. Dit doen we nu twee 
jaar met een groeiende bezoekersaantal, sponsoren en omzet.  

- We hebben ieder jaar financiële steun van fondsen en sponsoren gekregen voor 
verschillende projecten (circa € 75.000 in de afgelopen 3 jaar) 

- Het aantal leden van onze social media kanalen blijft groeien. 
- Bedrijven, instellingen, ouders, scholen benaderen ons steeds vaker. 
- Diverse samenwerkingsverbanden met voor onze missie belangrijke organisaties zijn in 

gang gezet. 
- Ieder jaar verdubbelt de omzet van de stichting. 
 

Waar liggen onze kansen? 
We hebben de afgelopen 5 jaar onze missie overal binnen de twee hoofddoelgroepen naar 
voren gebracht en daar gaan we de komende jaren verder op doorbouwen. De kans van 
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onze stichting is dat er steeds meer oog is voor de psycho-educatie van de dyslectische 
leerlingen in het onderwijs (dyslexie protocol 3.0) en de 21st century skills en run-on-
talent in het bedrijfsleven. Er is dus volop ruimte voor het brede beeld van dyslexie zodat 
het zelfvertrouwen groeit, de talenten worden ontdekt en alle dyslectici de kans krijgen 
hun potentieel te bereiken. 

Er zijn twee verenigingen die bezig zijn met dyslexie; Balans en Impuls & Woortblind. 
Ondanks de andere insteek en doelgroepen, vinden we elkaar en onderzoeken we samen 
naar de mogelijkheden om elkaar te versterken. Deze samenwerking is reeds opgestart. 
Wij zien mooie kansen om met deze organisaties extra impact te genereren. 

Onze missie spreekt veel mensen aan die te maken hebben met dyslexie. Zij willen 
regelmatig vrijwillig zich inzetten. Op dit moment hebben we nog geen overkoepelend 
plan. Dit is wel een enorme kans! 

Waar liggen onze uitdagingen? 
Ondanks dat er steeds meer aandacht is voor onze missie, mist minimale financiële 
ondersteuning. Men vindt psycho-educatie belangrijk, maar er zijn geen budgetten 
beschikbaar. Men wil nieuw talent aantrekken, maar ook bij de bedrijven zijn de budgetten 
beperkt. We verwachten dat dit de komende jaren wel zal verbeteren. Natuurlijk is het  
belangrijk dat we vooraan staan wanneer deze budgetten beschikbaar worden gesteld. 

Het hebben van heel veel ideeën is gelijk ook een uitdaging. Als de projecten gaan lopen 
zullen we de stichting moeten opschalen. We moeten de focus behouden en goed 
voorbereid zijn op groei en uitbreiding. 

Wat willen we bereiken 
Voor de komende 5 jaar willen we de volgende concrete doelen bereiken. 

EDUCTATIE doelgroep: 
- dat 50% van de ouders van dyslectische kinderen kennis tot zich heeft genomen over het 

brede beeld van dyslexie 
- dat 50% van de scholen en hun leerkrachten meer kennis heeft van het brede beeld van 

dyslexie 
- dat Happy Dyslectisch CLUB door 100% van de vestigingen van het RID wordt gegeven 

aan 80% van de startende dyslectische leerlingen (circa 200 leerlingen per maand!). 
- dat andere dyslexie begeleidingsinstituten de Happy Dyslectisch CLUB ook gaan 

uitvoeren (25%) 
- dat Happy Dyslectisch Club+ (jaar lang CLUB) door 30% van de basisscholen in NL en 

10% van de basisscholen in België wordt gegeven. 

BUSINESS doelgroep: 
- dat 40 % van de dyslectische professionals meer kennis heeft over het brede beeld van 

dyslexie. 
- dat HOI bij 15 grote bedrijven actief is. 
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GRONDSLAG 
Op 2 februari 2016 is Stichting HOI (HOI Foundation) bij notariële akte opgericht.  
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 6529201.  
De stichting is opgericht door Tamara Vreeken-Poldervaart en Marjolein van Trigt. 
De missie van HOI is het veranderen van het beeld van dyslexie van stoornis naar een brein 
dat anders werkt. Met eigen voordelen en nadelen. 
De stichting heeft geen winstoogmerk en heeft een ANBI registratie. 

DOEL 
De statutaire doelstelling van de stichting is als volgt: 
Het creëren van een wereld waarin men de unieke manier van denken van iemand met 
dyslexie beter begrijpt en waardeert. Een wereld waarin men onderkent dat elk brein 
anders werkt en ‘normaal’ niet bestaat. Hierdoor zullen dyslectische mensen en vooral 
kinderen op school zich niet meer ondergeschikt voelen, maar hun zelfvertrouwen 
behouden en volop hun mogelijkheden benutten. 

BESTUUR & ORGANISATIE 
De stichting wordt bestuurd en beheerd conform haar statuten.  
Het bestuur bestaat uit: 
Marjolein van Trigt, voorzitter  
Roeland Weebers, penningmeester  
Fransca Hoetink, secretaris 

De directie bestaat uit: 
Tamara Vreeken-Poldervaart, directeur educatie-doelgroep 
Stephanie Raber, directeur bedrijven-doelgroep 

Marjolein van Trigt is oprichter en eigenaar van Freelancers United. Zij heeft een groot 
netwerk en veel ervaring op het gebied van het opzetten en managen van een 
succesvol bedrijf. Haar dochter, zoon en man zijn dyslectisch. Marjolein heeft zich altijd 
intensief voor ze ingezet en de laatste ontwikkelingen op het gebied van dyslexie gevolgd. 

Roeland Weebers is Managing Partner bij Pawlik Netherlands. Roeland is dyslectisch, 
evenals twee van zijn drie kinderen. Zijn unieke dyslectische vaardigheden gebruikt hij 
dagelijks in zijn werk. Zijn grote kracht is mensen openstellen voor verandering en 
innovatie. Door zijn coachende rol stelt hij mensen op hun gemak om ze zo de nieuwe 
kansen en mogelijkheden te laten inzien. 
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Fransca Hoetink is bijzondere leerkracht bij de Day-a-Week School die zij 10 jaar geleden 
mede heeft opgericht in Nederland. Zij heeft een enorme ervaring met kinderen die  
‘anders’ leren. Het zien van potentie in mensen, met ieder zijn eigen behoeftes om te 
leren, is een belangrijk talent. Fransca is dé sleutel naar het onderwijs voor HOI. 

Directeur educatie-doelgroep Tamara Vreeken is, na 20 jaar werkzaam te zijn geweest in 
de ontwerpwereld als projectleider en operationeel directeur, geswitcht en heeft in 2016 
Stichting HOI opgericht. Als dyslecticus heeft dyslexie in haar leven veel impact gehad op 
haar zelfvertrouwen. Na al die jaren werkervaring ziet ze nu pas echt haar kracht en 
talent. “Mijn unieke vaardigheden zet ik nu in voor een fantastisch doel; Het beeld van 
dyslexie veranderen van probleem naar kans en daardoor dyslectische kinderen een 
schooltijd bieden vol zelfvertrouwen en talentontwikkeling!” 

Directeur bedrijven-doelgroep Stephanie Raber heeft zich direct na de oprichting bij de 
stichting aangesloten. Stephanie brengt HOI de laatste moderne neuro-wetenschappelijke 
bevindingen. Zij heeft jarenlange ervaring in European brand licensing. En heeft net als 
Tamara de switch gemaakt. Stephanie is dyslectisch en heeft het creatieve brein waar vele 
mensen jaloers op zouden zijn. Haar, voor de stichting zo belangrijke woorden; ‘Dyslexie is 
gewoon verkeerd gebrand!’, zijn voor HOI het startpunt geweest om meer te zijn dan een 
stichting. Het is een nieuwe beweging die een ander verhaal vertelt over dyslexie en 
anders denkende breinen. Niet uitgaan van de tekortkomingen, maar van de 
mogelijkheden. 
  

MIDDELEN 
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 
• het ontwikkelen en delen van moderne wetenschappelijk onderbouwde kennis aan 
ouders, onderwijs en kinderen, dat verder gaat dan de focus op het leerprobleem. Het 
ingaat op alle aspecten van dyslexie in de ruimste zin des woords; 
• het verzorgen van informatiebijeenkomsten en het organiseren van cursussen, 
trainingen en onderwijsprogramma’s om de ouders, kinderen en onderwijzers op de 
hoogte te brengen van het doel; 
• het voeren van overleg met bedrijven, onderwijsinstellingen en overheidsinstellingen; 
• het werven van fondsen; 
• het bouwen aan een off- en online community waar mensen hun ervaringen en kennis 
kunnen delen met anderen; 
• het verstrekken van informatie via brochures, lezingen en internet, het verrichten van 
al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe 
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. 
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FINANCIEEL JAARRAPPORT 
Stichting HOI zal jaarlijks een financieel jaarrapport opstellen om helder inzicht te kunnen 
geven in de financiën van de stichting. Het financieel jaarrapport zal tevens beschikbaar 
worden gesteld op de website van de stichting; hoi-foundation.nl. 

BELONINGSBELEID 
De bestuursleden zijn onbezoldigd en kunnen niet zelfstandig beschikken over het 
vermogen van de stichting. De directie kan d.m.v. facturen een management fee 
verkrijgen. Zoals zichtbaar is in de jaarcijfers vanaf 2016 is deze fee zeer beperkt geweest. 
Om ervoor te zorgen dat de directieleden de vele uren die ze maken voor de stichting 
kunnen blijven uitvoeren, is het van belang dat er een maandelijkse vergoeding op gang 
komt. De prognose van 2021 geeft aan dat het lesprogramma NoticeAbility, de Happy 
Dyslectisch CLUB en de Week van Dyslexie stabielere opbrengsten gaan genereren. De 
hoogte van de vergoeding voor de directie is gekoppeld aan de binnenkomende middelen. 
Dit zal elke maand flexibel zijn. 

BIJSTELLING BELEIDSPLAN 
Indien door actuele of nieuwe ontwikkelingen noodzakelijk, zal dit beleidsplan zodanig 
worden bijgesteld. 

Aldus opgesteld te Amsterdam, februari 2021.
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