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Woord van de voorzitter 

Hét hoogtepunt van het jaar 2019 was toch ons internationale congres dat werd geopend door H.K.H. 
Prinses Margriet. Het waren 3 geweldige en inspirerende dagen. Verderop in dit jaarverslag enkele 
sfeerimpressies van het congres. 

Activiteiten 

Behalve het congres werd er in 2019 door de vrijwilligers van onze 4 steunpunten een gevarieerd 
aanbod van activiteiten opgezet. Voor onze al bestaande donateurs en belangstellenden is het altijd 
weer een fijn weerzien bij die activiteiten. Bezoekers die voor het eerst een activiteit bezoeken zijn altijd 
zeer te spreken over de schat aan informatie en het lotgenotencontact dat ze mogen ondergaan. 

Optimale communicatie is bij alles wat we organiseren van groot belang. Daarom zorgen we bij alle 
workshops, wandelingen, excursies en rondleidingen dat iedereen alles kan meekrijgen in de 
communicatievorm die hem of haar het best past. Dit doen we door de inzet van schrijftolken en 
gebarentolken. 

Lotgenotencontact 

Niet alleen de activiteiten vormen het lotgenotencontact. Lotgenotencontact via social media is in dit 
digitale tijdperk niet meer weg te denken.  Onze zeer (inter-)actieve FaceBookgroep groeide in 2019 
naar het mooie aantal van 1403 leden . De Facebookgroep is voor veel van onze donateurs toch hét 
medium waar informatie en ervaringen kunnen worden gedeeld met nieuwe mensen die op zoek zijn 
naar mensen die hetzelfde hebben meegemaakt als wat zij nu meemaken. 

Eind 2019 hebben we ook een hulplijn via Whatsapp opgezet. Via een button op de website kunnen 
mensen direct in contact komen met iemand van de Stichting. Daarnaast worden onze twee 
inloopcentra in Waalwijk en Almere goed bezocht en zorgen deze ook voor een goede informatiebron 
voor mensen die nog maar net gehoorproblemen hebben. 

Belangenbehartiging 

In het Platform Doven, Slechthorenden en TOS werken we met de 7 andere organisaties voor doven en 
slechthorenden samen op diverse (deels overlappende) terreinen. Op de vele zaken waar we een 
gemeenschappelijk belang hebben kunnen we zo een gezamenlijke vuist maken. Ook binnen Divers 
Doof kunnen we samen met FODOK de dingen oppakken die nodig zijn om onze beider achterbannen te 
bedienen. 

Donateurs en voorlichting 

We zijn in de gelukkige omstandigheid dat het aantal donateurs al jaren stabiel is. Onze donateurs en 
belangstellenden ontvangen  ieder kwartaal ons magazine “Plotsdoof”. 

Een paar keer per jaar bezoeken we congressen (bv. KNO-artsen-congres) geven we voorlichting of 
werken we mee aan nascholingsdagen voor bijvoorbeeld schrijftolken of gebarentolken. 

Conclusie 

De Stichting Plotsdoven hoopt dat ook in de komende jaren te mogen blijven voldoen aan de nog steeds 
groeiende vraag die er is. 

Robert ten Bloemendal 
Voorzitter St. Plots- en Laatdoven 



 

 

 

 

Stichting Plotsdoven 

 

Doelstelling en Doelgroep 
 
De Stichting Plotsdoven werd opgericht 23 maart 1989. Het doel van de Stichting is het 
behartigen van de belangen van en voor plots- en laatdoven met of zonder CI en ernstig 
slechthorenden in de ruimste zin. Hierbij staat stimulatie van zelfredzaamheid en re-
integratie van plots- en laatdoven in de horende maatschappij voorop. 
 
De belangrijkste aandachtsgebieden naast belangenbehartiging van plots- en laatdoven zijn 
dan ook communicatie, opvang en (doorverwijzing naar professionele) hulpverlening, 
voorlichting en informatieverstrekking en vooral lotgenotencontact. 
 

Organisatie en Financiën 
 
De Stichting Plotsdoven is een vrijwilligersorganisatie. Dit betekent, dat alle 
werkzaamheden door vrijwilligers worden verricht.  
 
Het bestuur van de Stichting bestond eind 2019 uit 7 personen inclusief 2 aspirant leden. De 
Stichting heeft vier Steunpunten verspreid over het land. Een Landelijke 
Activiteitencommissie en een aandachts-functionaris voor Jongeren. Ook zijn er diverse 
werkgroepen en commissies en een aantal contactpersonen. Daarnaast nemen vrijwilligers 
van de Stichting deel aan tal van interne en externe overlegsituaties en participeren in 
samenwerkingsverbanden van organisaties voor auditief beperkten.  
 
De Stichting Plotsdoven blijft streven naar meer professionaliteit. Waar nodig volgen 
vrijwilligers trainingen en cursussen om deze professionaliteit te vergroten.  
 
Door subsidie van de overheid is het medemogelijk gemaakt de administratieve taken te 
laten uitvoeren door de organisatie MEO. Deze organisatie heeft in het vierde kwartaal hun 
werkwijze geïmplementeerd bij de stichting en heeft de administratieve taken uit handen 
genomen van het bureau. Bij MEO wordt de (donateurs) administratie verzorgd en andere 
voorkomende werkzaamheden zoals het afdrukken van het Plotsdoof blad en rapportages.   
De meeste bestuurswerkwerkzaamheden vinden echter verspreid over het land bij de 
bestuursleden thuis plaats. Een deel van de binnen komende post wordt verzorgd door het 
kantoor in Houten.      
 
De Stichting Plotsdoven ontvangt een exploitatiesubsidie van de Stichting Fonds PGO. In 
2019 ontvingen wij € 55.000, - aan subsidie. Om die reden blijft donateurswerving erg 
belangrijk. 
 
Voor plots- of laatdoven voor wie deelname aan activiteiten van de Stichting Plotsdoven een 
financieel bezwaar vormt, is er het Lex Scheffelfonds. Iedere plots- en laatdove die 
donateur is, kan een beroep doen op dit fonds, bijvoorbeeld voor een bijdrage in de kosten 
van een themaweekend.  
 
Het Lex Scheffelfonds (LSF) is in 1991 door Ineke en Lex Scheffel opgericht. De donaties en 
gelden die bij het LSF binnenkomen worden gebruikt om deelname aan de activiteiten 
georganiseerd door de Stichting ook voor de financieel minder daadkrachtige plots- en 
laatdoven mogelijk te maken. 
 



 

 

 

 

Bestuur 

Het bestuur van de Stichting Plotsdoven bestaat op 31 december 2019 uit: 

De heer R. ten Bloemendal voorzitter 
De heer G.A. de Vijlder vicevoorzitter 
De heer P. Helmhout penningmeester  
De heer M. Schiffmaier secretaris 
Mevrouw N. Boer bestuurslid 
De heer D. van Bockxmeer aspirant lid 
Mevrouw A. Ceton aspirant lid  
 
Notuliste: Mevrouw Y. Chu 
 
Derek van Bockxmeer als aspirant lid had besloten aan het eind van het jaar om niet toe te 
treden tot het bestuur.  
 
Het bestuur komt zes keer per jaar bijeen.  
 

Steunpunten, werkgroepen en contactpersonen 
 
De Stichting Plotsdoven kent vier Steunpunten verspreid over het land en een Landelijke 
Activiteitencommissie. De contacten tussen het Bestuur en deze geledingen worden 
verzorgd door de coördinator Steunpunten, mw. N. Boer. De Steunpunten en de 
Activiteitencommissie hebben elk een eigen bestuur. Eén keer per jaar vindt een 
gezamenlijke vergadering plaats van de Steunpunten en het Bestuur. Tijdens deze 
vergadering wordt informatie uitgewisseld en worden landelijke en regionale activiteiten op 
elkaar afgestemd.  
 
De Stichting Plotsdoven heeft dit jaar de volgende werkgroepen en commissies: 
 

• Werkgroep Landelijke Dag 

• Werkgroep Themaweekend 

• Werkgroep Contactdag 

• Werkgroep jaarvergadering/vrijwilligersdag 

• Redactie Website 

• Redactie kwartaalblad Plotsdoof 

• Bestuur Gebarenkoor 

• Werkgroep Gezellig weekend 

• Werkgroep NmG weekend 

• Werkgroep NmG oefengroep 

• Werkgroep Internationaal Congres 2019  

• Werkgroep Let’s Connect 
 

Raad van Advies 
 
De Stichting Plotsdoven beschikt over een Raad van Advies bestaande uit Dr. J. Mulder, Drs. 
P.P.B.M. Boermans, audioloog bij het LUMC en dhr. P. Raggers, beleidsadviseur. De Raad 
van Advies ondersteunt en adviseert het bestuur bij specifieke vragen die bij de Stichting 
Plotsdoven binnenkomen. 
 



 

 

 

 

Nederlands Gebaren Koor 
 
 
Is een zelfstandig opererend onderdeel van de Stichting Plotsdoven 

Het Nederlands Gebaren Koor is op 27 december 2011 opgericht op initiatief van de 
toenmalige voorzitter van de Stichting Plotsdoven, Peter Raggers.  
 
De intentie van het koor is passende liedjes te gebaren waarin koorleden zich herkennen en 
waaraan zij plezier kunnen beleven waarbij het NmG leidend is in gebaren, met alle 
versterkende eigenschappen vanuit de NGT zoals lokalisatie, rol nemen en mimiek. 
Het koor is in de eerste plaats bedoeld voor dove en slechthorende mensen met of zonder 
hoorhulpmiddelen.  
 
Op 27 december 2018 bestond het NGK officieel zeven jaar en heeft het zich op diverse 
terreinen ontwikkeld. Het NGK heeft uit diverse, goed onderbouwende redenen 1 optreden 
gedaan en voerde via andere kanalen activiteiten uit ten goede en bekendheid van het koor.       
 
Op 1 januari 2019 bestaat het bestuur uit de volgende personen: 
 
• Betty Kooij voorzitter 
• Elise Scheffers secretaris en ledenadministratie 
• Ruud Spruit penningmeester en ledenadministratie 
• Ans Kamer Public Relations 

• Ewa Harmsen webmaster en Public Relations (PR) 
 

In 2019 vonden hierin echter een aantal wijzigingen plaats. Zo werd mw. Ans Kamer in 
januari de contactpersoon van de PR commissie. Daarnaast gaf secretaris Siska Ursem in 
april aan dat zij per augustus 2018 zou aftreden. Mw. E. Scheffers is in de plaats van Siska 
Ursem toegetreden tot het bestuur van het Gebarenkoor. 

De Dirigenten:  
* Emma de Esch en Sharon van der Borden-Wisse 
 
Het NGK heeft Commissies met specifieke taken, namelijk: 
 
* Huishoudelijke commissie: Sandra Spruit , Annette Driessen en Linda van Dijk, Margreet 
  Joosen, Agaath Arends, Marjan Veenvliet en Ivonne de Jong 
* Muziek commissie: Nirosha Boer, Mirjam Walraven, Sharon vd Borden– Wisse, Emma de       
Esch, Tina van Dijk, Ewa Harmsen vervangt Siska Ursem later 
* PR commissie en Social Media: Ewa Harmsen, Ans Kamer en Peter Selles 
 
Het NGK is onder andere te benaderen via:  
 
Website: www.nederlandsgebarenkoor.nl; 
Facebook: www.facebook.com/hetnederlandsgebarenkoor 
 
Het NGK draagt bij aan lotgenoten contact, informatie uitwisseling en bevordert de 
doelgroep communicatie die alweer de culturele vertegenwoordiging versterkt van plots – 
en laatdoven inclusief CI gebruikers.

http://www.nederlandsgebarenkoor.nl/
http://www.facebook.com/hetnederlandsgebarenkoor


 

 

 

 

Donateurs 
 
Eind 2019 had de Stichting ca. 400 donateurs.  
 
 

Lidmaatschappen externe organisaties en samenwerkingsverbanden 
 
De Stichting Plotsdoven is organisatielid van de Stichting Ieder(In).  Donateurs van de 
Stichting Plotsdoven kunnen gebruik maken van het Juridisch Steunpunt van Ieder(In) 
 
Verder heeft de Stichting Plotsdoven zitting in of maakt deel uit van: 
 

• werkgroep Nederlands Centrum voor Plots- en Laatdoofheid (NC PLD) 

• Platform Psychische Hulpverlening aan Doven (PPHD) 

• Stuurgroep dovenhulpverlening van GGZ-Nederland 

• Onafhankelijk Platform Cochleaire Implantatie (OPCI) 

• Signaal 

• CAT ( College van Advies Tolknet ) 

• Overleggen met NBTG en NSV 

• RTGS (Raad van toezicht Register Tolken Gebarentaal) 

• Projectgroep 112  ism meerdere partijen waaronder IederIn 

• Cliëntenraad GGMD 

• Overleg Auditief beperkte organisaties uit Houten met UWV 
 
 

Bestuurlijke samenwerking met andere organisaties van auditief beperkten  
 
Twee tot drie keer per jaar vindt een bestuurlijk overleg plaats tussen bestuursleden van de 
Stichting Plotsdoven, de Stichting Hoormij, Foss, Dovenschap, de Nederlandse Dove 
Jongeren, SH-Jong en FODOK. Binnen het bestuurlijk overleg wordt van gedachten 
gewisseld over uiteenlopende onderwerpen en wordt bekeken welke gezamenlijke 
standpunten kunnen worden ingenomen. Voorlopig zal de samenwerking zich toespitsen op 
het gebied van vijf thema’s: ondertiteling, burgeralarmering 112, CI, arbeid en 
communicatie. Lotgenotencontact zal de verantwoordelijkheid blijven van iedere 
afzonderlijke organisatie.  
 
 

Divers Doof 
 
Het Divers Doof Bestuur is volop bezig met het nemen van initiatieven. Beide deelnemende 
organisaties (SPLD en FODOK) zijn positief over wat zij samen bereikt hebben. Zij blijven 
hun samenwerking continueren. Behoud van de eigen identiteit blijft hoog in het vaandel 
staan. Divers Doof blijft in dialoog met andere organisaties die zich in hun doelstellingen 
herkennen. 

 
 
 



 

 

Informatie, voorlichting en PR 
 
Het verstrekken van informatie en het geven van voorlichting over plots- en laatdoofheid is 
een van de belangrijkste activiteiten van de Stichting Plotsdoven. Plots/laatdoven of hun 
naaste omgeving die de Stichting benaderen krijgen een uitgebreid informatiepakket 
toegezonden. Vragen om informatie komen steeds meer via het contactformulier van de 
website binnen, maar ook per post en e-mail.  
 
In 2019 werden er 60 uitgebreide informatiepakketten verzonden. Daarvan zijn er 19 direct 
donateur geworden. Verder is informatie verstrekt aan zorgverleners, zorginstellingen en 
andere geïnteresseerden. 
 
 
 

Website www.stichtingplotsdoven.nl 
 
De website van de Stichting Plotsdoven krijgt telkens vernieuwing om de informatie 
leesbaarder en toegankelijker te maken. Dit jaar krijgt de website een functionaliteit om direct 
via Pay ideal donaties te mogen betalen. De site blijft een compleet overzicht bieden van alle 
onderwerpen waar iemand mee te maken krijgt als hij of zij plotseling of geleidelijk doof wordt.  
 
De onderwerpen zijn onder meer: 
 

• opvang en hulpverlening 

• spraakafzien en communicatiecursussen 

• tolkurentoekenning en het aanvragen van schrijftolken en tolken NmG 

• cochleaire implantatie 

• technische hulpmiddelen 

• wet- en regelgeving  
 
Via de pull down menu’s is ook een overzicht van zowel activiteiten als ondersteuning alsmede 
steun informatie beschikbaar. Een tal van items bevat ook links naar relevante websites.  
 
De website heeft ook een interactief gedeelte waar men kan aangeven aan welke activiteit 
hij/zij wil meedoen. Men staat ook in de gelegenheid informatieve vragen te stellen.  
 
De website is bekend onder het adres www.stichtingplotsdoven.nl. De website is ook 
bereikbaar op plotsdoof.nl, laatdoof.nl, plotsdoofheid.nl en laatdoofheid.nl. 
 
 

Facebook 
 
De Facebook groep van de Stichting Plotsdoven heeft eind 2019 het 
aantal van 1403 leden bereikt. In deze groep wordt heel veel 
informatie uitgewisseld en over diverse inhoudelijke zaken wordt 
gediscussieerd. Het is voor nieuwe donateurs een uitstekend portaal 
waar men direct wordt opgenomen en zich ook meteen thuis voelt. 
 
  



 

 

Het kwartaalmagazine Plotsdoof 
 
Het kwartaalmagazine Plotsdoof is samen met de website het visitekaartje van de Stichting 
Plotsdoven. Het blad wordt toegezonden aan donateurs en relaties van de Stichting 
Plotsdoven. Plotsdoof is het medium voor informatievoorziening aan de achterban. Het bevat, 
naast ervaringsverhalen van plots- en laatdoven zelf, informatie over plots- en laatdoofheid, 
hulpverlening, hulpmiddelen en voorzieningen, arbeid en regelgeving en over de activiteiten 
alsmede de projecten van de Stichting Plotsdoven. 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Congressen, gastcolleges en lezingen 
 
Net als voorgaande jaren namen vertegenwoordigers van de Stichting Plotdoven deel aan 
diverse congressen en symposia over CI, plots- en laatdoofheid en andere verwante thema’s. 
Er werden, in samenwerking met het NCPLD, gastcolleges gegeven in Houten, Utrecht en 
Nijmegen. Verder verleenden vrijwilligers hun medewerking aan de NmG-oefendag van de 
Hogeschool Utrecht. Ook treden zij op bij organisaties als  gastspreker.    
 
Werkgroep NmG-oefengroepen (gesproken Nederlands ondersteund met gebaren) 

 
Deze werkgroep is in het leven geroepen om de communicatie onder de doelgroep te 
bevorderen. Deze blijft actief met overal in het land NmG oefengroepen op te zetten waarbij 
men als doel stelt NmG bij te houden en te oefenen. 
 
De heer M. Schiffmaier heeft de taken op zich genomen als NmG coördinator. Voor meer 
informatie kunt u dit opvragen bij het onderstaand mail adres: 
 

nmgoefengroepen@stichtingplotsdoven.nl 
 

Werkgroep NmG weekend  
 
Werkgroep NmG weekend is in 2018 opgericht. Het doel is weekenden organiseren waarin 
NmG gebruik gestimuleerd wordt. Thema workshops worden gegeven om de 
gebaarvaardigheid op elk niveau te verbeteren en de deelnemer brengt dit in de praktijk. De 
bekendheid en succes blijven groeien. In 2019 trad onze voorzitter, Robert ten Bloemendal op 
als gastheer in Mander. Voor meer informatie kunt u dit opvragen bij het onderstaand mail 
adres:  
 
nederlandsmetgebaren@gmail.com

 
 



 

 

Activiteiten Steunpunten, Bestuur en Activiteitencommissie 
 
De Stichting Plotsdoven heeft vier regionale Steunpunten (Noord, West, Zuid, en Rijnmond) en 
een Landelijke Activiteitencommissie die, net als het bestuur, periodiek activiteiten 
organiseren.  
 

Internationale Congres  – ca. 150 deelnemers  
  
Het internationaal georganiseerde congres met als thema, “Let’s Connect” is gehouden 
van donderdag 21 t/m maandag 24 maart. De locatie was het business park congres centrum 
in Doorn midden in bosrijke omgeving.  Bezoekers kwamen vanuit verschillende delen van de 
wereld; enkele van hen ook gastsprekers die hun expertise deelden op het gebied 
toegankelijkheid en assertiviteit.  De stichting kreeg als eregast niemand minder dan HKH 
prinses Margriet die het congres opende waarna zij de tijd ervoor nam nader kennis te maken 
met enkele deelgenoten uit de doelgroep.  
 
De voorbereidingen waren in het najaar van 2017 gestart.   
 
Het hele weekend werd ingevuld met diverse workshops en lezingen. 
Als knaller op de zaterdag avond leerden aparte groepen gebarenliedjes en deden optredens. 
Een activiteit op de zondag zorgde voor een relaxte rit naar huis terug. Kort samengevat; Het 
congres gaf de kans van elkaar te leren en gaf een nieuwe kijk op het leven!  
 
 

Landelijke Ontmoetingsdag – ca. 55 deelnemers 
 
De landelijke ontmoetingsdag is gehouden op zaterdag, 25 mei bij  “Hermonde” te 
Bennekom.  De voorbereidingen zijn vroeg in het voorjaar gestart. Er zijn 9 diverse activiteiten 
gehouden waaronder: stijldansen, goochelen, speurtocht, ballonnen, cartoon tekenen, 
volgelhuisjes schilderen, Cas bakt bij de Stichting Plotsdoven, een museum bezoek aan een 
orgel museum.  Op eigen keuze mocht men ook mee doen aan de culinaire etensmaaltijd na 
alle activiteiten. De dag werd ervaren als een vermoeiend en leerzaam evenement met 
diversiteit aan activiteiten. Gezelliger en leerzamer met z’n allen kon het niet!       
 

 

Jaarvergadering / Vrijwilligersdag – ca. 70 deelnemers  
  
De Jaarvergadering  n met aansluitend de vrijwilligersmiddag is gehouden op zaterdag 6 juli. 
De dag werd te Harderwijk gehouden, een stad aan de Veluwemeer.  De voorbereidingen zijn 
in april 2019 gestart.  Op de dag zelf is begonnen met de jaarvergadering en werd afgesloten 
met de vrijwilligersmiddag. Na de lunch was er de keuze uit drie verschillende workshops. Een 
aantal koos voor  “de geest”,  een mindfulness-sessie, anderen leefden zich creatief uit met 
Staphorster stipwerk en de derde lieten zich gaan tijdens een wandeling door Harderwijk. Een 
gezellige borrel en lekkere barbecue volgden. Op deze manier willen wij als bestuur onze 
waardering laten blijken voor het werk dat onze vrijwilligers doen. 

  

Contact Dag – ca. 50 deelnemers 

  
De landelijke contactdag is gehouden op zaterdag 5 oktober. De locatie is “Het Hoge Licht” te 
Driebergen. De voorbereidingen zijn rond juli 2018 gestart . Het thema was “Let’s Connect”. 
Drie inzichtelijke presentaties/workshops werden gegeven: “Een en Al Oor” doorschrijfster, 
Drs. Wies Groeneveld, “Training/Gespreksgroep gehoorverlies van partner” door Thea van 
der Wilt van de GGMD. Na de lunch zijn er workshops gegeven.  Een informatieve, leerzame 
dag voor zowel de beperkte auditieven als horenden.  
 



 

 

Lotgenotencontact, Ervaringsuitwisseling en Toegankelijkheid 
 
Lotgenotencontact en ervaringsuitwisseling zijn terug te vinden in alle activiteiten waarvoor 
dan ook veel ruimte werd gemaakt in het betreffende programma. Evenals voor 
ontspanning omdat onze doelgroep in het “normale” leven zich moeilijk kan ontspannen 
omdat men veelal op de tenen moet lopen door moeizame communicatie.  
Toegankelijkheid wordt voor zo ver mogelijk vergroot door de inzet van tolkdiensten, 
apparaten, hulpmiddelen en vrijwilligers bij deze activiteiten. 
 

Inloopcentra 
 
Ruim vier jaar hebben we alweer ons maandelijkse inloopcentrum in Almere. In 2019 kwam 
daar Waalwijk bij.Deze worden elke maand nog steeds druk bezocht. Wij nodigen 
gastsprekers uit die de bezoekers van info voorzien. Dat kan iemand zijn van een 
organisatie die dienstverlening doet aan auditieve beperkten of een schrijftolk die extra tips 
geeft voor de tolkgebruikers. Beide inloopcentrum blijven een succes. Er wordt gekeken 
naar de behoeftes van de lotgenoten. De vrijwilligers die hun tijd en energie hiervoor 
inzetten zijn van onschatbare waarde. Bij de centra wordt er altijd gekeken naar de 
behoeftes en bereikbaarheid.  
 
 

Opvang en hulpverlening 
 
Nederlands Centrum voor Plots- en Laatdoofheid /GGMD 
 
De officiële opening van het Nederlands Centrum voor Plots- en Laatdoofheid vond plaats 
op 1 juli 2005. Sindsdien wordt intensief samengewerkt met het NCPLD en GGMD waar het 
NCPLD is onder gebracht. 
 
 

Contactpersonen 
 
De Stichting Plotsdoven beschikt over personen die een luisterend oor kunnen bieden aan 
plots- of laatdoven en ook de horende partners die daar behoefte aan hebben. In deze vorm 
van lotgenotencontact kunnen ervaringen en tips worden uitgewisseld over hoe om te gaan 
met gehoorverlies en eventueel wat voor impact dit heeft op de naaste omgeving. Deze 
contacten vloeien in de meeste gevallen voort uit een informatievraag die op het 
secretariaat binnenkomt. De frequentie en totale tijd van het contact wisselt per persoon. 
Soms is een goed gesprek voldoende. Soms is er sprake van meerdere gesprekken.  
 
 

Cochleaire implantatie 
 
Onafhankelijk Platform Cochleaire Implantatie (OPCI) 
 
Het Onafhankelijk Platform Cochleaire Implantatie (OPCI) is een samenwerkingsverband 
van Divers Doof en de Stichting Hoormij. Het OPCI zet zich in voor belangenbehartiging van 
CI-dragers en het geven van voorlichting aan CI-dragers, professionals, doven die een CI 
overwegen en andere belangstellenden.  
 
Het OPCI heeft drie kerntaken:  
 

• Belangenbehartiging 

• het geven van voorlichting  

• het organiseren van bijeenkomsten 
 



 

 

Vrijwilligers 
 
Het aantal vrijwilligers blijft stabiel en dat is echt geweldig. 
 
Hun inzet is voor de Stichting van onschatbare waarde. Wij zijn dan ook blij dat we een 
stabiele groep vrijwilligers hebben waardoor we als Stichting ons werk kunnen blijven doen. 
 
 

Foto’s congres 2019 
 
 



 

 

Externe contacten  
 
De Stichting Plotsdoven onderhoudt contacten met een tal van externe organisaties, 
waaronder: 
 

• Ministerie van VWS 

• PGO Support 

• UWV 

• CG-raad 

• Stg. Hoormij 

• Dovenschap 

• Fodok 

• Nederlandse Dove Jongeren 

• SH Jong 

• Foss 

• FENAC, audiologische centra en 
implantteams 

• GGMD (ook zitting in de Cliëntenraad) 

• Riethorst 

• De Gelderhorst 

• Bureau Werkpad 

• Kentalis (De Koninklijke Effatha Guyot 
Groep, de Koninklijke Auris Groep en 
Viataal) 

• Ieder(in)  
 

• Hogeschool Utrecht (Dovenstudies) 

• Nederlands Gebarencentrum 

• Tolknet en Tolkcontact 

• NBTG en Nederlandse Schrijftolken  
      Vereniging 

• RTGS; Stichting Register Tolken 
Gebarentaal en Schrijftolken 

• Oorakel 
 
Regionale instellingen *  
 
Europese Unie instellingen 
 

• EFHOH (European Federation for the 
Hard of Hearing People) 

 
Internationale instellingen 
 

• ALDA (Association of Late Deafened 
Adults  

 

* Op regionaal niveau is, vooral vanuit de steunpunten, overleg gevoerd met   
Welzijnsstichtingen voor Doven en met afdelingen van de Stichting Hoormij. 
 
Op zowel Europees- als internationaal niveau wordt er contact gezocht met andere 
organisaties waarmee we door middel van informatie-uitwisseling elkaar kunnen helpen en 
versterken. 
 
  

  



 

 

Uitgaven Financieel Overzichten (zie de 2 volgende pagina’s) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uitgaven voor Lotgenotencontact, Informatievoorziening en aandoenings-specifieke 
Belangenbehartiging zijn verantwoord onder een Instellings-subsidie tot het maximaal 
subsidiabele bedrag. Daarboven zijn deze kosten gefinancierd uit eigen geldmiddelen. 
 
Mocht u een digitale versie wensen te ontvangen dan is deze op te vragen bij: 
 

info@stichtingplotsdoven.nl  onderwerp: ANBI overzichten  

 

mailto:info@stichtingplotsdoven.nl


 

 

 


