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“Veranderingen houden je 

scherp en brengen je 
verder.”



INTRODUCTIE 
In het jaar dat HOI vijf jaar bestond gebeurde er weer veel. Hoewel de coronamaatregelen soms 
nog roet in het eten gooiden, boekte HOI toch mooie resultaten. We hebben weer een paar stappen 
gezet in de professionalisering van ons aanbod en van onze organisatie. Er kwam een nieuw 
bestuur en een nieuw beleidsplan. Bestaande programma’s werden verbeterd en/of herzien en 
nieuwe programma’s en initiatieven ontwikkeld. Dat zorgde voor betere financiën (bijv verdubbeling 
van de omzet) en meer impact (nieuwe samenwerkingen, projecten, zichtbaarheid op sociale 
media, etc). En bovenal: dyslexie als kans wint terrein onder wetenschappers en bij invloedrijke 
spelers in de wereld van de dyslexie. Maar het allerbelangrijkst is dat we dit jaar weer hebben 
meegewerkt aan het (herstellen van) het welbevinden van dyslectische kinderen en medewerkers. 

  

Missie: 
Het beeld van dyslexie veranderen van stoornis naar een brein dat informatie anders verwerkt en 
eigen uitdagingen en vaardigheden heeft, zodat je dyslectici vol zelfvertrouwen het beste uit zichzelf 
kunnen halen.  

Pijlers: 
HOI IS… 
. een beweging 
. het veranderen van status quo 
. kennis voor iedereen 
. empowering 
. samenwerken 
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ALGEMEEN 
Dit jaar stond, naast vele losse activiteiten die impact maakten, in het teken van organisatorische 
veranderingen en grote projecten. Er kwam een nieuw beleidsplan, een nieuw bestuur en we 
lanceerden een heus Train-de-Trainerprogramma voor de CLUB. De Week van Dyslexie vond dit 
jaar hybride plaats, waardoor we de voordelen van online en offline met elkaar konden 
verenigen. 

BELEIDSPLAN 2021-2026 
Door terug te kijken op de eerste vijf jaar, en vooruit te kijken 
naar de komende vijf jaar, realiseerden we ons nog eens extra 
hoe belangrijk onze missie is en blijft. Onze droom is dat we ooit 
onze stichting kunnen opdoeken omdat dyslexie niet langer 
gezien wordt als stoornis maar als aanvullend talent op de grote 
groep, waardoor ‘bijproducten’ als faalangst, onzekerheid en 
schaamte tot het verleden behoren. Deze ambitie hebben we in 
het beleidsplan voor 2021-2026 verder aangescherpt met (nog 
meer) meetbare doelen. Ook hebben we profielen opgesteld van 
verschillende rollen binnen de stichting waardoor duidelijker 
wordt wie wat doet en waar verantwoordelijk voor is. 
Het beleidsplan is te downloaden vanaf onze site onder het kopje 
DIT IS HOI, ANBI info: 
https://hoi-foundation.nl/wp/wp-content/uploads/2017/11/BELEIDSPLAN-HOI_2016-2020.pdf 

BESTUUR 
Onze loyale, enthousiaste bestuursleden, Marjolein van der Trigt, Roeland Webers en Fransca 
Hoetink waren onze steun en toeverlaat voor de eerste vijf jaar! Zij brachten ons de ruimte, het 
vertrouwen en de wijsheid om HOI te laten groeien. Precies wat we nodig hadden in de ‘start-up’ 
fase van de stichting. Bij elkaar van onschatbare waarde. We willen ze ook via deze weg 
ongelofelijk bedanken voor hun inzet al die jaren! 

Nu de volgende fase aanbreekt, zijn we op zoek gegaan naar bestuursleden die deze fase kunnen 
begeleiden. Dat onze missie aanspreekt, en mensen graag willen bijdragen, bleek al snel: op onze 
vacaturepost op de sociale media kregen we 14 (!) aanmeldingen voor de voorzittersrol van 
kandidaten uit allerlei sectoren en achtergronden. De zoektocht leverde mooie gesprekken op met 
potentiële kandidaten. We realiseerden ons weer hoe zeer onze missie resoneert bij zo veel 
mensen. Uiteindelijk hebben we Margriet Timmerman, Marnix Langeveld en Karin Klinkspoor 
bereid gevonden om in het bestuur plaats te nemen. 

Margriet: “Ik heb lange tijd een eigen in- en exportonderneming 
 gehad en uit die jaren een stevig netwerk overgehouden.  
 Ik verwacht met mijn kennis en ervaring de missie van de  
 HOI Foundation zichtbaarder te maken in onze samenleving 
 en de organisatie naar een hoger plan te tillen.” 

https://hoi-foundation.nl/wp/wp-content/uploads/2017/11/BELEIDSPLAN-HOI_2016-2020.pdf


Marnix: “Mijn dyslexie gaf me een voorsprong binnen veel strategische en innovatieve 
 onderwerpen en projecten, hoewel het altijd erg moeilijk was 
 om deze voorsprong te combineren met de dagelijkse praktijk 
 binnen een zakelijke omgeving. Daarom is het zo belangrijk  
 dat een stichting als HOI bestaat met de missie om de wereld  
 te vertellen en laten zien dat dyslexie zoveel meer biedt dan  
 een leerstoornis.” 

Karin: “De positieve insteek en de tomeloze energie van HOI om het brede beeld van 
 dyslexie onder de aandacht te brengen is zo aanstekelijk, dat ik 
 daar zelf aan wil bijdragen. Door mijn analytisch vermogen en 
 projectmatige ervaring in te zetten en mensen met elkaar te 
 verbinden, hoop ik (nog) meer dyslecten te bewegen van schaamte 
 naar trots. Ik ben ervan overtuigd dat die focus je verder brengt 
 in het leven.” 

PROJECTEN 
Naast vele losse activiteiten met impact zoals een mooi webinar voor onderwijsprofessionals met 
onze partner Microsoft in juni, circa tien masterclasses en gastlessen op basis- & middelbare 
scholen, vijf presentaties bij grote corporate bedrijven etc., werkten we ook hard aan onze grote 
projecten.  

Happy Dyslectisch CLUB 
Hoewel de coronamaatregelen in 2021 nog steeds invloed had op onze bewegingsvrijheid, konden 
we ons in 2019 ontwikkelde psycho-educatieprogramma Happy Dyslectisch CLUB tussen de corona 
lockdowns door toch uitvoeren. 

Daarnaast kregen we de eerste paar aanvragen van scholen 
om de CLUB als onderdeel van het eigen lesprogramma, 
onder schooltijd, uit te voeren. Dat voegde een nieuwe 
dimensie toe aan het lesprogramma: nu waren het niet 
‘losse’ dyslectische leerlingen die elkaar 1x in de week 
troffen bij Tamara aan tafel, maar bracht het dyslectische 
leerlingen van dezelfde school samen. Leerlingen die van 
elkaar soms niet wisten dat ze dyslectisch waren. Dit 
zorgde voor herkenning, begrip & samenhang, delen van 
ervaringen en uitwisseling van tips die direct toepasbaar 
waren in de schoolomgeving. Zo vertelde een meisje in de 
CLUB dat ze op hun school werd gepest om haar spelfouten en lage leestempo. Direct sprongen de 
andere dyslectische leerlingen voor haar in de bres: er werd een plan gesmeed hoe ze hun CLUB-
partner konden helpen. Uiteindelijk zijn de deelnemers van de CLUB langs álle groepen gegaan om 
te vertellen over hun dyslexie en hoe het uitdagingen kent maar ook juist talenten! Er ontstond 
direct meer begrip voor de dyslectische leerling. Een zelfvertrouwen boost voor het meisje. En ook 
leerkrachten leerde over de kwaliteiten van dyslexie. Via de spreekbeurt van deze CLUB! Een 
enorm kippenvelverhaal waardoor de CLUB zo veel verder reikt dan alleen de 
dyslectische leerlingen.  



Train-de-trainerprogramma Happy Dyslectisch CLUB 
Meer en meer blijkt dat de impact van de CLUB op het welbevinden van dyslectische leerlingen zo 
groot is, dat we beter, hoger, verder willen met dit programma. Hoe mooi zou het zijn als elke 
basisschool in Nederland een CLUB zou krijgen? Wat zou dat doen met het welbevinden van al die 
dyslectische leerlingen? Al snel realiseerden we dat we met de huidige HOI organisatie deze 
nieuwe gedroomde schaalgrootte niet kunnen bijbenen. Zo ontstond het plan om binnen scholen 
onderwijsprofessionals te gaan opleiden tot HOI trainers, zodat scholen zelf CLUBs kunnen gaan 

geven. Bijkomend voordeel: de CLUB is dan niet een eenmalig 
programma maar heeft een structureel effect binnen de school. 
Door onderwijsprofessionals op te leiden, kunnen, binnen en buiten 
scholen, veel meer CLUBs worden opgericht en dyslectische 
leerlingen worden empowered!  

Deze ambitie is omgezet in het ontwikkelen van een train-de-
trainerprogramma met als doel in schooljaar 2022/2023, 70 
leerkrachten op 35 scholen door heel Nederland op te leiden zodat 
zij binnen hun scholen een CLUB kunnen oprichten, de lessen 
kunnen brengen en de missie van HOI blijvend in de scholen en naar 
ouders kunnen uitdragen.  

 
Bij deze nieuwe ambitie en schaalgrootte, hoort ook een groter budget dan dat we voorhanden 
hadden. Kortom: we moesten op zoek naar fondsen die ons zouden willen steunen. We schreven 
verschillende fondsen aan. In november 2021 kregen we de toezegging van het eerste fonds 
binnen: het VSB Fonds! Ook Zabawas zegde toe. Het gaf ons vleugels waardoor we de laatste 
maanden van 2021 volop overige fondsen aanschreven om het resterende deel te werven. We zagen 
hoe onze boodschap gehoor kreeg bij de fondsen. En we kijken uit naar de toezeggingen van de 
overige fondsen in 2022. 

Lesprogramma NoticeAbility 
Corona dwong ons om de vorm waarin wij 
programma’s aanbieden te heroverwegen.  
Samen met HOI begeleider Marijke Schekkerman zijn 
 we gaan ontdekken wat NoticeAbility in een online-versie te bieden heeft. Na wat kleine 
aanpassingen zijn we in februari een kleine groep begonnen. En het beviel goed! Zelfs de laatste 
les (een presentatie aan ouders, familie, vrienden en leerkrachten) was een succes. Sterker nog, 
mensen konden heel laagdrempelig online aanhaken. In 2021 hebben twee groepjes van in totaal 
12 kinderen digitaal het NoticeAbility programma gedaan. 

Toch blijft het een programma dat veel tijd van de kinderen vergt, dat maar moeilijk past in de volle 
agenda’s. Dat zorgt voor een lager aantal deelnemers dan we zouden willen. We blijven daarom 
zoeken naar een vorm waarin we wel de o-zo belangrijke inhoud kunnen delen en de interactie de 
ruimte kunnen geven maar dat niet de tijdsinvestering van 10 uur vergt die er nu voor staat. Zo 
denken we aan het ontwikkelen van een vakantiekamp of een versnelde cursus van 5 x 2 uur. 
Gelukkige biedt Dean Bragonier, bedenker van NoticeAbility, ons veel flexibiliteit om te 
onderzoeken hoe we zijn programma passend kunnen krijgen voor de Nederlandse markt. 



Week van Dyslexie 2021: Power van Dyslexie 
Door het succes van de Dag van Dyslexie 2019 en de voordelen van een online Week van Dyslexie in 
2020, wisten we (HOI & DyslexieFont) dat er in 2021 weer een volledige Week van Dyslexie moest 
komen met verschillende online EN offline events. En - geheel in lijn met onze missie - kozen we 
voor het thema ‘Power van Dyslexie’: laten we het eens hebben over de kracht van dyslexie en wat 
er gebeurt met het welbevinden als we op die power knop drukken. De Week bestond dit jaar uit 
een wetenschappelijk (online) deel, twee gratis evenementen en een live kinderprogramma.  

Voor het online programma hebben we een mooie lijst met gerenommeerde (internationale) 
sprekers weten te strikken zoals prof. Angela Fawcett, prof. John Stein, prof Amanda Kirby, dr. Gail 
Saltz, dr. Karin Heij en dr. Milene Bonte om ons bij te praten over de laatste wetenschappelijke 
ontwikkelingen. 

Daarnaast organiseerden we twee gratis evenementen. Het evenement 
’Samen voor Empowerment’ werd geopend door de geweldige bestsellerauteur Jonathan Mooney. 
Na zijn inspirerende ervaringsverhaal kwamen oudervereniging Balans, Impuls & Woortblind 
(vereniging voor mensen met ADHD, dyslexie en dyscalculie) en HOI Foundation bij elkaar in een 
panel om te praten over de Power van Dyslexie. Ook vanuit het (online) publiek werd deelgenomen 
aan het de paneldiscussie. Het bracht nieuwe inzichten en ook nieuwe samenwerkingen in 
beweging. Het andere gratis evenement organiseerde HOI in samenwerking met de landelijke 
beroepsorganisatie voor remedial teachers (LBRT) voor onderwijsprofessionals. Onder de noemer 
‘Ik zet de POWERKNOP van mijn leerling aan!’ deelden beide organisaties hun kennis over het 
brede beeld van dyslexie en handvatten om direct toe te passen op school. Gezien de opkomst, de 
interactie en de terugkoppeling was dit een geweldig waardevol evenement voor de doelgroep. 

Gelukkig was corona voldoende op zijn retour om eindelijk weer een fysiek evenement voor 
dyslectische kinderen te organiseren: Dag van Dyslexie Kids. Dit jaar organiseerden we het tussen 
de boeken in de OBA Amsterdam. Ondanks heel slecht weer 
en opstoppingen door een grote anti-coronademonstratie in 
Amsterdam, kwamen er zo’n 200 kinderen met hun ouders 
op af! Via verschillende workshops zoals Yoga-letters, 
Minecraft en een kunstwerk, ontdekten zij hun STER-
krachten. Voor ouders was er de ouderdesk met 
verschillende experts zoals Nel Hofmeester en 
oudervereniging Balans. En er was een LerenLab waarin 
kinderen en begeleiders onbeperkt hulpmiddelen konden 
testen. We zagen blije kinderen en ontroerde ouders weer 
naar huis gaan met positieve energie en hoop! Fijn dat we 
weer heel wat dyslectische kinderen hebben kunnen helpen 
een stapje te zetten in hun welbevinden! 

Als kers op de taart werd de Week van Dyslexie 2020 dit jaar geaccrediteerd  
door het Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ), hét onafhankelijk 
beroepsregister voor de registratie van jeugdprofessionals.  



  Dit betekent dat bij SKJ geregisseerde onderwijsprofessionals zich voor ons   
 programma kunnen inschrijven als onderdeel van hun permanente educatie.  

 Dit is een belangrijke erkenning dat HOI nieuwe, waardevolle inzichten  
 brengt op het vlak van dyslexie en welbevinden, dat kennis en onderzoek over  

  het brede beeld van dyslexie steeds meer een plek krijgt naast alle 
bestaande kennis (stoornis-denken). Bijkomend voordeel is dat de kennis en ervaring niet meer 
alleen gedeeld wordt in de eerste week van oktober, maar nu gedurende het hele jaar verspreid 
kan worden.  

Tot slot maakte het business event dit jaar grote indruk met 
inspirerende, dyslectische spreker Joanna Pena Bickley (uitvinder 
en technologie ontwerper Amazon). Haar talk over wat bedrijven 
met de Power van Dyslexie kunnen bereiken had impact binnen veel 
verschillende corporate organisaties zoals ABN Amro bank, 
Booking.com, ProRail en Aegon.  

Financieel 
Nadat onze groei in 2020 stagneerde als gevolg van corona, zien we 
de omzet in 2021 weer groeien door dat we meer activiteiten konden 
ontplooien zoals masterclasses, CLUB’s en het Kids event tijdens de 
Week van Dyslexie! Een fijne en noodzakelijke ontwikkeling die 
ervoor zorgde dat ons team verder kon uitbreiden en zo de missie 
verder kon worden uitgedragen.  

VOORUITBLIK 
Het was een bewogen vijfde jaar in het bestaan van HOI, met veel nieuwe inzichten, nieuwe 
contacten en een fris nieuw bestuur! In het jaar 2022 gaat het nieuwe bestuur en directie met volle 
kracht vooruit. Samen kijken we uit naar de volgende stappen in de groei binnen HOI en het verder 
brengen van de projecten die we in 2021 gestart zijn. 

Een aantal belangrijke focusprojecten: 
• verder uitrollen Happy Dyslectisch CLUB  
• starten train-de-trainer programma Happy Dyslectisch CLUB 
• verder professionaliseren Week van Dyslexie 
• meer masterclasses, gastlessen en bedrijfspresentaties 
• meer samenwerkingen 
• meer impact! 

We hebben er zin in! 

CONCLUSIE  
In een jaar waarin de coronamaatregelen nog grotendeels onze bewegingsvrijheid als organisatie 
beïnvloedden, hebben we laten zien dat we toch stappen vooruit kunnen zetten en we gestaag 
doorgroeien om onze missie verder te brengen. Hoewel het mooi is om te zien dat er, mede door 
onze inbreng, in de samenleving steeds meer ruimte komt voor het inclusieve, brede beeld van 
dyslexie, is er nog veel werk te doen. Onze droom dat we HOI kunnen opdoeken omdat we het beeld 
van dyslexie als stoornis hebben kunnen kantelen naar dyslexie als kans, is helaas nog niet 
uitgekomen, maar we zijn het afgelopen jaar wel weer flink wat stapjes dichterbij 
gekomen.


