
 

JAARVERSLAG 2019 
“We kunnen niet meer 
stoppen! HOI staat als 

een huis. Je kan er niet 
meer omheen.” 

INTRODUCTIE 
Tijdens de Dag van Dyslexie op zaterdag 5 oktober in Circl te Amsterdam, keken de 
directieleden Stephanie Raber en Tamara Vreeken elkaar tevreden aan en zeiden tegen 
elkaar: ‘Al zouden we willen, we kunnen niet meer terug,”. De ruim 250 mensen en 
kinderen die de Dag bezochten gingen weg met een gevoel van hoop, trots en 
positiviteit. Ze hebben veel nieuwe kennis opgedaan en voelden zich verbonden met de 
andere bezoekers. Dit gevoel is precies wat we bij HOI het aller belangrijkst vinden. En 
sluit perfect aan bij onze missie en de pijlers die we hebben opgesteld in 2016.  

Missie: 

Het beeld van dyslexie veranderen van stoornis naar 
een brein dat anders informatie verwerkt en eigen 
uitdagingen en vaardigheden heeft 
Pijlers:  

HOI IS… 
. een beweging 
. het veranderen van status quo 
. kennis voor iedereen 
. empowering 
. samenwerken 
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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 bereide we ons netwerk en het lesprogramma NoticeAbility verder uit. We 
zorgde voor financiële steun en startte nieuwe projecten.  
2019 Was het jaar waarin veel nieuwe projecten het licht zagen! Zo behaalde we een 
aantal belangrijke doelen.  

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

In 2019 hebben we weer meerdere masterclasses, ouder-meetups en 1-op-1 
coachingstrajecten gerealiseerd. Vooral de Dag van Dyslexie 2019 die we in 
samenwerking met Dyslexie Font hebben georganiseerd, was een dikke kers op de 
taart. Het heeft ons netwerk enorm versterkt! 

De opbrengst van het uitbreiden van ons netwerk en de werkzaamheden die daarbij 
horen bedroeg in 2019 (incl. de Dag van Dyslexie)  € 11.063,- . In 2018 was dit € 2.688,-. 
En in 2017 nog € 0,-. Dat zijn enorme stappen die we nodig hebben om te kunnen 
blijven bestaan. 

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

Het lesprogramma NoticeAbility heeft een tragere uitbereiding ondergaan dan we 
wilde behalen. Dit heeft verschillende redenen gehad. We zijn aan het onderzoeken hoe 
we hier een positieve verandering in kunnen brengen. Er is wel een flinke groei te zien 
ten opzichte van 2018 (38 kinderen). In 2019 hebben we 54 kinderen in de groepen 
gehad. Onze partner PraktijkWijs heeft hiervan 22 kinderen begeleid. We hebben de 
omzet weer verdubbeld. In 2017 was dit € 2.419,- in 2018 € 5.458,- en nu in 2019 
doorgegroeid naar € 11.443,-. 

3. Sponsoring 
In 2019 hebben we geen fondsen bereid gekregen om ons financieel te ondersteunen. 
Wel hebben we de sponsoring en donaties ontvangen. De opbrengsten in totaal hiervan 
waren in 2019 € 6.833,-. Een mooie groei ten opzichte van 2017 (€ 987,-) 
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4. Vertaling en uitgeven boek Dyslexic Advantage (Dyslexie als kans) 

Een van onze dromen kwam uit in het begin van 2019. Het boek Dyslexie als Kans kwam 
uit. Met een prachtige lancering in het EY gebouw op de Zuidas en fantastische 
gastsprekers Kate Griggs (Made by Dyslexia) en dyslectische dichter Gershwin 
Bonevacia. was de lancering een groot succes. Binnen 1 maand was de eerste druk 
uitverkocht! De boeken die wij direct verkopen kunnen wij bij de uitgeverij voor 40% 
korting inkopen. Hierdoor hebben we een opbrengst van € 2.934,- behaald. Maar wat 
wij nog veel belangrijker vinden is dat 1.000 boekenlezers deze kennis tot zich hebben 
genomen! Daar zijn we geweldig blij mee. 

5. Ontwikkelen kidsplatform happydyslectisch.nl 
Het eerste Nederlandse online platform voor dyslectische kinderen is er! 

Een andere droom is in 2019 ook uitgekomen. Een website die er mag zijn! De top of 
the notch site die we hebben hebben kunnen waarmaken in samenwerking met Alain 
Otjes en de Waag Society. Dit project levert ons niet direct geld op. Het is een gratis te 
bezoeken website. Maar het levert bezoekers op en nieuwe ideeën voor nieuw te 
ontwikkelen programma’s en andere producten op. 

6. Ontwikkelen van een lesprogramma voor de jonge dyslectische leerlingen, de 
Happy Dyslectisch CLUB! 

De problemen met het uitbreiden van NoticeAbility en de lancering van het platform 
happydyslectisch.nl zorgde ook voor nieuwe ideeën. De eerste outlines zijn er. Een kort, 
laagdrempelig en goedkoop lesprogramma voor kinderen die net hun dyslexie 
verklaren hebben ontvangen. Een lesprogramma dat precies past tussen de diagnose 
en de start van de dyslexiebehandeling. Eentje die focust op een zelfvertrouwen-boost 
zodat de kinderen de dyslexiebehandeling met betere motivatie ingaan en betere 
resultaten kunnen behalen. En een lesprogramma dat ook de ouders en omgeving de 
kennis biedt die zo nodig is. Hierdoor zullen dyslexiebehandelaren ok gemotiveerd zijn 
om de Happy Dyslectisch CLUB te stimuleren. Het levert ze gemotiveerde leerlingen op 
die succesvoller door hun programma heen zullen gaan! De eerste reacties van een 
grote dyslexiebehandelaar zijn veel belovend! 

VOORUITBLIK 
Met in ons hoofd de pijlers en onze missie gaan we enthousiast door in 2020. De sterke 
financiële groei, de positieve reacties van ouders, organisaties, dyslecten en iedereen 
die we ontmoeten zorgen voor nog meer motivatie om door te gaan. Als bestuur en 
directie vormen we een goed team met veel enthousiasme.  
  
In het eerste kwartaal zullen we de eerste pilot groep starten van het lesprogramma 
voor jonge dyslecten. En hopelijk kunnen we nog meerdere groepen starten. Na de 
pilot fase zullen we in gesprek gaan met dyslexiebehandelaren en scholen. 
Voor wat betreft de grote corporate bedrijven gaan we een programma schrijven waar 
de inclusie- en diversiteitsmanagers wat mee kunnen! En natuurlijk gaan we aan de 
slag met de volgende Dag van Dyslexie samen met Dyslexie Font.  
We hebben er zin in! 
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CONCLUSIE 
Ook dit jaar bleef de financiële groei doorzetten. Helaas niet zo hard via de 
NoticeAbility groepen zoals we hadden begroot. Maar de Dag van Dyslexie bood daarin 
nieuwe inkomsten. Het bestuur geeft aan dat er weliswaar een goede stap is gezet qua 
omzet maar dat nog steeds de directie niet kan worden beloond dat passend is voor de 
uren die zij erin steken. Het bestuur ziet de uitdagingen maar ook zeker de kansen die 
er in 2020 gaan komen. 
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