
 

JAARVERSLAG 2018 
“Een bijzonder jaar 
met veel behaalde 
doelen en mooie 

uitdagingen.” 

INTRODUCTIE 
Terugkijkend op het afgelopen jaar geloven we bijna niet hoeveel we hebben gedaan en 
bereikt. Het is het tweede jaar van het bestaan van de stichting. Pas het tweede jaar! 

Onze missie:  
Het beeld van dyslexie veranderen van stoornis naar 
een brein dat anders informatie verwerkt en eigen 
uitdagingen en vaardigheden heeft 
houdt goed stand. 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 waaruit wij werken. 
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BEREIKT 
2016 Was het jaar waarin de HOI Foundation werd opgericht. Een diep verlangen om te 
werken aan het verbeteren van het zelfvertrouwen van dyslectische kinderen lag 
daaraan ten grondslag. Er zijn geweldige instituten die de beste lezer en schrijver uit 
dyslectische leerlingen halen, maar na jaren falen is bij een veel te hoog percentage 
dyslectische kinderen het zelfvertrouwen tot onder het nulpunt gedaald. Hoe kan je 
leren zonder zelfvertrouwen? Dat was het startschot voor Marjolein van Trigt en 
Tamara Vreeken om op 2 februari 2016 trots de notariële akte van de oprichting van de 
HOI Foundation te tekenen. We gingen op zoek naar een team waarmee we meer 
zouden kunnen bereiken dan met z’n tweeën. Als snel kwam Stephanie Raber in beeld. 
Gedurende 2016 onderzochten Stephanie, Marjolein en Tamara de mogelijkheden, 
zochten we een uitbreiding van ons bestuur, bepaalden we de richting, missie, visie en 
maakten we ambitieuze plannen. 
In 2017 was het zover. We konden een driekoppig bestuur aanstellen, een aangepaste 
akte van oprichting met een aangepaste missie opstellen en ontvingen financiële steun 
van verschillende fondsen om onze plannen te kunnen uitvoeren. 
In 2018 hadden we een aantal belangrijke nieuwe doelen die we wilden bereiken.  

1. Uitbreiden netwerk  
met dyslectische BN-ers, (corporate) ondernemingen, onderwijsinstellingen, 
experts, ouders van dyslectische kinderen en dyslectische kinderen zelf.  

In 2018 hebben we verschillende masterclasses, ouder-meetups en 1-op-1 
coachingstrajecten  gerealiseerd. Ook het ontwikkelen van het kinderprogramma 
tijdens de Dag van Dyslexie 2018 heeft ons veel gebracht aan uitbreiding van ons 
netwerk en onze bekendheid. Daarnaast hebben we verschillende donaties ontvangen. 

De opbrengst van het uitbreiden van ons netwerk en de werkzaamheden die daarbij 
horen bedroeg in 2018 € 2.688,-. Dit was in 2017 nog € 0,-. 

2. Uitbreiden lesprogramma NoticeAbility 
door opleiden HOI coaches, uitbreiden locaties en groepen, promotie op landelijk 
niveau. 

We zijn trots op de uitbouw van het lesprogramma NoticeAbility, waarmee we 38 
kinderen hebben begeleid met goede resultaten (zie report van vragenlijsten). We 
hebben de omzet verdubbeld ten opzichte van 2017.  
Van € 2.419,- in 2017 naar € 5.458,- in 2018. 

3. Aanschrijven fondsen 

Dit jaar heeft Stichting Dyslexie Fonds een bedrag van € 17.500,- van onze aanvraag 
gehonoreerd. Wij kunnen in 2019 goed onderbouwd, geaccrediteerd onderzoek gaan 
doen naar het lesprogramma NoticeAbility in samenwerking met het grote onderwijs-
onderzoeksbureau het Kohnstamm Instituut. 
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4. Vertaling en uitgeven boek Dyslexic Advantage (Dyslexie als kans) 

Een belangrijke droom van de stichting was het vertalen van het boek Dyslexic 
Advantage. Het boek onderbouwt op wetenschappelijke wijze onze missie. En we 
vinden het belangrijk dat iedereen die dyslectisch is of met dyslecten leeft of werkt dit 
boek kan lezen en van deze wetenschap af weet. We zijn dan ook extreem trots dat de 
eerste uitgeverij (Maven Publishing) die we benaderden meteen JA zei. In 2019 zal het 
boek, vertaald als DYSLEXIE ALS KANS,  worden gelanceerd. Hier zijn nog geen 
opbrengsten in 2018 uit voortgekomen, maar heeft ons ook geen out-of-pocket kosten 
opgeleverd. Wel zijn er veel uren in geïnvesteerd door de directie. 

5. Plannen maken voor ouders APP en ontwikkelen kidsplatform 

In deze twee belangrijke projecten zitten vooral veel voorbereidende uren van de twee 
directieleden en de bestuursleden. In 2019 zal hier verder op worden geborduurd. 

VOORUITBLIK 
Met in ons hoofd de pijlers en onze missie gaan we enthousiast door in 2019. We 
krijgen zo veel goede en aanmoedigende feedback van ouders, organisaties, dyslecten 
en iedereen die we ontmoeten, dat we weten dat we op de goede weg zitten.  
Er staan alweer mooie projecten op stapel, zoals het boek DYSLEXIE ALS KANS met 
een geweldige lancering in het EY hoofdkantoor in april, met sprekers als Kate Griggs 
van Made By Dyslexia (de HOI van Engeland) en Gershwin Bonevacia (dyslectische 
dichter). Maar ook HOI coach opleidingsdagen, nieuwe NoticeAbility groepen, Dag van 
Dyslexie 2019 door HOI zelf georganiseerd, masterclasses bij grote organisaties zoals 
Disney en ABN Amro bank. Het wordt een vol jaar met mooie uitdagingen en nieuwe 
doelen. We hebben er zin in! 

CONCLUSIE 
2018 was een jaar waarin heel veel is bereikt. Het was ook het jaar dat HOI een stapje 
richting zelfstandigheid heeft gemaakt. Onder andere door het lesprogramma 
NoticeAbility te laten groeien en masterclasses en coachingstrajecten op te starten. 
Financieel gezien geeft het bestuur aan dat er nog een grote stap moet worden gezet 
om er zo voor te zorgen dat de directie betaald wordt voor de gewerkte uren. Om er 
voor te zorgen dat de stichting kan voortbestaan moet er nou eenmaal een geldstroom 
op gang komen. Hier wordt hard aan gewerkt en het ziet er goed uit voor 2019.
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