
FODOK-organisatie
Ook in 2021 paste de FODOK zich zonder 
noemenswaardige problemen aan aan de 
door COVID-19 bepaalde onlinewereld. Dit 
bracht ook voordelen met zich mee: steeds 
meer mensen sloten zich aan bij onze online 
infoavonden.
Met drie nieuwe bestuursleden, onder wie een 
nieuwe penningmeester, kon Joke Hoogeveen 
met een gerust hart afscheid nemen van het 
FODOK-bestuur, dat haar zeer erkentelijk is voor 
het vele werk dat zij verzet heeft. 
Ook moest de FODOK afscheid nemen van 
bureaumedewerker Herriët van Petegem, die 
voor ons vele klussen klaarde: klussen die 
vervolgens over diverse vrijwilligers en onze 
backoffice MEO verdeeld werden. Ook Herriët 
zijn we erg dankbaar voor haar grote inzet voor 
de FODOK. 
Inmiddels beschikt de FODOK over twee 
enthousiaste sociale-media-vrijwilligers: Jozet 
van der Es en Iris Steijvers van Orselen. Mede 
door hen heeft de FODOK zich in 2021 beter  
op de kaart kunnen zetten.

De FODOK is dankzij een terughoudend 
financieel beleid een gezonde organisatie, 
maar de onzekerheid over overheidssubsidies 
blijft. De instellingssubsidie is nooit toereikend 
voor alles wat we doen – terwijl dat alles ook 
vaak op verzoek van de overheid gebeurt. 
Ervaringsdeskundigheid, waar de FODOK 
al 65 jaar voor staat, is een hot item, maar 
mag kennelijk nog steeds vooral niet teveel 
kosten. Subsidie- en projectaanvragen en 
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-verantwoordingen kosten veel tijd en energie: tijd 
en energie die we liever aan inhoudelijke zaken 
besteden.
Bij wijze van bezuiniging werd in 2021 ook de huur 
van het FODOK-kantoor opgezegd.

De FODOK werkt samen met Dovenschap, FOSS, 
Hoormij.NVVS, Nederlandse Dove Jongeren, 
SH-Jong, Stichting Plots- en Laatdoven en 
Oogvereniging OOR & OOG (participatiegroep 
Doofblinden) samen in het Platform Doven, 
slechthorenden en TOS. OPCI (Onafhankelijk 
Platform Cochleaire Implantatie) is een werkgroep 
van dit Platform. Binnen Divers Doof werken de 
FODOK en de Stichting Plots- en Laatdoven samen, 
bijvoorbeeld in het project Dovensport in beeld.

Informatievoorziening en lotgenotencontact
Informatievoorziening en lotgenotencontact staan 
hoog in het vaandel van de FODOK. Vaak gaan deze 
gelijk op: op informatieavonden wisselen ouders 
ook ervaringen uit. Dat kan ook online en daarom 
hebben we uitwisselingsavonden georganiseerd 
tijdens de FODOK online-infomaand. Maar toch 
kunnen we niet wachten tot ouders elkaar weer live 
kunnen ontmoeten tijdens huiskamerbijeenkomsten 
en FODOK-activiteiten.

We organiseerden dit jaar vier goed bezochte 
informatieavonden. De jaarlijkse FODOK-dag werd 
weer omgezet in een FODOK-online-infomaand  
(8 november t/m 7 december), onder het motto: De 
FODOK komt naar je toe! Deze infomaand behelsde 
drie uitwisselingsbijeenkomsten en drie infoavonden.

21FODOKFORUM nr 26 • 2022   © FODOK Jaarverslag 2021



Uiteraard brachten we dit jaar ook weer 
twee informatieve FODOKFORUMs uit, in 
december zelfs het 25ste nummer. Onze 
digitale nieuwsbrief werd maandelijks 
verstuurd naar bijna 1.200 ontvangers. 
En ook op sociale media weet men 
de FODOK steeds beter te vinden: op 
Facebook heeft de FODOK bijna 1.500 
volgers, op Twitter bijna 1.100 en op 
Instagram inmiddels ruim 400.
Interessant is dat steeds meer mensen het 
contactformulier op de FODOK-website 
(https://fodok.nl/over-ons/contact/) weten 
te vinden, met uiteenlopende vragen.

Belangenbehartiging
Nederlandse Gebarentaal (NGT) en 
gebarenscholing
Onze herhaald geuite boosheid richting 
SIAC (Samenwerkende Instellingen 
voor mensen met Auditieve en/of 
Communicatieve beperkingen), waarin 
aanbieders van zorg in deze sector 
verenigd zijn, over het zeer wisselende 
en in elk geval ontoereikende aanbod 
aan gebarenscholing voor dove kinderen 
en hun ouders, heeft eindelijk tot 
resultaat geleid. Na een onderzoek 
concludeerde SIAC dat er een leerlijn NGT 
ontwikkeld moet worden, gekoppeld aan 
leerinterventies om gebarentaal te leren. 
Daarnaast werd geconcludeerd dat er een 
informatiepakket over NGT moet worden 
ontwikkeld dat sectorbreed kan worden 
ingezet. Binnen Deelkracht is al aan de 
slag gegaan met beide opdrachten. Ook 
zal in overleg met verschillende partijen, 

waaronder de FODOK, worden nagegaan 
hoe in de toekomst het aanbod en de 
financiering van NGT goed geregeld kunnen 
worden.

Onderwijs en tolken
De FODOK heeft met enige regelmaat 
contact met vertegenwoordigers van 
alle onderwijsaanbieders (Auris, Kentalis, 
VierTaal en Vitus-Zuid) en met hun 
brancheorganisatie: Siméa. En ook met 
Ieder(in) en Ouders & Onderwijs. We 
merken dat het begrip ‘inclusie’ soms heel 
verschillend geïnterpreteerd wordt: voor 
de een is dat ‘iedereen regulier’ en voor 
de ander ‘wat past het beste bij dit kind?’ 
Wij hopen dat het laatste de bottom line 
blijft en dat ouders en kinderen zelf keuzes 
kunnen en mogen blijven maken waar zij 
het meest gelukkig van worden. Want dat 
willen we immers voor onze kinderen.
Rondom tolken in het regulier 
onderwijs waren ook dit jaar diverse 
problemen: sommige scholen grepen de 
coronamaatregelen aan om de inzet van 
tolken te beperken. Daarover spraken wij, 
samen met Dovenschap, SES, NBTG en 
NSV, met Tweede Kamerleden van PvdA 
en GroenLinks. Een meldpunt van OCW en 
Siméa voor leerlingen en ouders wier tolk 
geweigerd wordt, is tot op heden niet van 
de grond gekomen. Hetzelfde geldt voor de 
al lang geleden beloofde tolk bij symbiose-
onderwijs. En die tolken bij wennen in het 
regulier onderwijs krijgen we ook maar niet 
geregeld. Sommige personen en instanties 
blijken nog steeds niet te begrijpen dat 
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en DVO’s in de sector samen aan betere 
zorg en een toegankelijker samenleving. 
Onderzoekers, zorgprofessionals en 
ervaringsdeskundigen trekken daarin 
samen op. De beleidsmedewerker zit 
namens alle DVO’s in het Programmateam 
van Deelkracht. In 2021 sprak zij met veel 
Deelkracht-betrokkenen over inzet van 
ervaringsdeskundigheid; het rapport Het beste 
uit drie werelden, met aanbevelingen vanuit 
het Programmateam, is te vinden op https://
www.deelkracht.nl/ervaringsdeskundigheid/
Binnen Deelkracht zijn uiteenlopende mooie 
producten ontwikkeld, die ook bruikbaar zijn 
voor de achterban van de FODOK.

Tot slot
De FODOK kijkt met gepaste trots terug op 
2021 en ook hoopvol naar 2022, waarin meer 
‘echte ontmoetingen’ plaats zullen vinden en 
meer vrijwilligers kleinere of grotere klussen 
zullen oppakken, waardoor de FODOK kan 
blijven doen waar ze goed in is!

Het bestuur van de FODOK
juni 2022

werkelijke inclusie om toegankelijkheid 
en dus (ook) om tolken vraagt – en dus 
geld kost, heel treurig. Hierover hadden 
wij ook contact met het College voor de 
Rechten van de Mens.

Zorg & Deelkracht
De FODOK participeert, ook namens 
de andere belangenorganisaties/DVO’s 
(Doelgroep Vertegenwoordigende 
Organisaties), in diverse overleggen met 
VWS, NZa, Vereniging Nederlandse 
Gemeenten, Zorgverzekeraars Nederland 
en zorgaanbieders.
De FODOK blijft zich verbonden voelen 
met de groep kinderen en volwassenen, 
die naast hun doofheid/slechthorendheid 
ook andere beperkingen hebben (CMB). 
De FODOK zit de jaarlijkse bijeenkomst 
van aanbieders voor deze groep voor en 
spreekt regelmatig met diverse partijen 
over de hobbels voor deze groep, zoals 
adequate indicaties, dagbesteding en 
fysiotherapie op school. Wij hebben 
MEE benaderd met het verzoek 
gespecialiseerde cliëntondersteuners aan 
te stellen.
De FODOK maakt zich nog steeds sterk 
voor de gespecialiseerde GGz en droeg 
bij aan een artikel hierover: https://www.
commen.nl/ggz-doof-of-slechthorend/ 

De FODOK is samen met andere 
DVO’s nauw betrokken bij het 
Expertiseprogramma Deelkracht, bij 
de Programmalijnen DSH en CMB. In 
Deelkracht werken zorgaanbieders 
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