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Interview met onze nieuwe voorzitter Jan Niemeijer:  
“Verbinding en onderling oudercontact, dat is mijn drijfveer.” 
 

 
 
 
Graag stellen wij aan je voor: Jan Niemeijer.  
 
Wie is Jan Niemeijer? 
 
Jan, waar kom je vandaan?  
Ik kom uit Hengelo, provincie Overijssel. Ik ben geboren in Enschede. Ik ben wat je noemt 
een echte Tukker, een Twentenaar.  
 
Hoe oud ben je? Getrouwd, hoeveel kinderen?  
Ik ben 52 jaar.  En ja, ik ben gelukkig getrouwd met Els van Loo. Samen hebben wij drie 
kinderen, twee jongens en een meisje. Alle drie zijn ze geadopteerd uit Nigeria, West-
Afrika. 
De twee jongens, Tairu en Robert, zijn echte pubers in de leeftijd van 16 en 15 jaar. De 
jongste, Sandra, is 13 jaar en zij is doof. Sandra heeft twee CI’s maar ze functioneert als 
doof. Haar eerste taal is Nederlandse Gebarentaal. 
 
Wat doe je in het dagelijks leven en wat zijn je hobby’s?  
Ik ben huisvader en fulltime vrijwilliger. Vrijwilligerswerk is mijn hobby. Naast mijn 
vrijwilligerswerk voor de FODOK ben ik actief voor de vluchtelingen in de regio Twente.   
Daarnaast ben ik actief bij Kentalis, in de onderwijstak. Ik zit in de medezeggenschapsraad 
onderwijs cluster 2. Daar ben ik terechtgekomen doordat onze dochter Sandra CMB-
(Communicatief Meervoudig Beperkt) onderwijs volgt op een Kentalisschool in Haren. Nu 
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zit ze nog op het SO (Speciaal Onderwijs) en na de zomervakantie wordt dat voor haar het 
VSO (Voortgezet Speciaal Onderwijs).  
Nu ik voorzitter bij de FODOK ben geworden, ga ik mijn verschillende functies een beetje 
anders indelen, ik ga wat passen en meten zodat ik meer tijd heb voor mijn 
voorzitterschap bij de FODOK.  
 
Waarom zoveel vrijwilligerswerk? 
Ik wil me inzetten voor deze organisaties zodat wij wat kunnen betekenen voor de 
toekomst van onze dochter en daarmee ook voor andere kinderen en hun ouders in 
eenzelfde situatie. Onze kinderen hebben toch extra aandacht nodig.  
Wij willen ons kind met beperking goed laten opgroeien, we willen haar helpen met haar 
netwerk zodat zij ook een mooie toekomst heeft. Dat is mijn punt op de horizon, daar wil 
ik naar toe! Ook voor mijn vrouw Els is dat erg belangrijk.  
 
Hoe gaat het met je dove kind?   
Het gaat redelijk goed. Sandra komt nu, net als de jongens, ook in haar puberfase, met 
goede en minder goede dagen. Wij merken dat ze in haar puberfase meer besef krijgt van 
haar beperking. De combinatie van puberteit en gehoorbeperking geeft nog wel eens wat 
uitdagingen. 
Maar we genieten natuurlijk ook enorm van haar. Het is een ontzettend leuke en sociale 
meid en ze is dol op alles wat met paarden te maken heeft. Ze krijgt wekelijks paardrijles 
met een groepje LVG-kinderen/jongeren (Licht Verstandelijk Gehandicapt) op een manege 
aan de rand van de stad. 
Het is ook zo mooi om te zien dat onze twee jongens Sandra helpen waar ze kunnen. Zo 
gaan ze bijvoorbeeld samen fietsen. Dat vindt ze echt fantastisch! 
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En heb je verder nog hobby’s buiten je vrijwilligerswerk? 
Jazeker! Ik speel gitaar in de band Music4Life. 
 
Wat leuk! Wat is je favoriete muziek?  
Muziek uit de jaren 80. Dire Straits, Queen, Golden Earring en mijn absolute favoriet is: 
‘Nothing else matters’ van Metallica. 
Die gaan we onthouden Jan! 
 
Ik hou ook heel erg van zeilen. Dan wel meezeilen, dus ik zit niet zelf aan het roer. Ik vind 
het reuze gezellig om met mijn vrienden, de kerels, het water op te gaan. Samen met hen 
het IJsselmeer of de Wadden op, Nederland is dan echt op zijn mooist. 
 
Nog even terug naar de FODOK. Waarom wil je voorzitter worden?  
Belangrijkste drijfveer is: verbinding tussen de dovenorganisaties en een stem geven aan 
de ouders bij het zoeken naar contact met die organisaties.   
Ik wil ook graag het onderling oudercontact verbeteren en stimuleren.  
Ik heb inmiddels een aardig netwerk in het veld en ik vind het prettig dat ik dat netwerk 
kan inzetten voor de FODOK.  
 
Welke zaken hebben volgens jou het meeste aandacht nodig bij de FODOK? 
Verbetering van onderling oudercontact. Ik wil ouders vertellen dat al hun ervaringen van 
grote waarde zijn, onafhankelijk of ze alleen gebarentaal gebruiken of juist helemaal niet, 
onafhankelijk of hun kinderen naar speciaal onderwijs gaan of niet. Al deze ervaringen, de 
‘bagage’ van onze gezinnen, dat is de ‘asset’, ons hoogste goed van de FODOK. 
Het is belangrijk om deze ervaringen met elkaar te delen op een positieve manier in plaats 
van een oordelende. Alleen op deze manier kunnen we leren van elkaar.  
 
Wat vind je het leukst aan de FODOK?  
Het onderlinge contact, dat vind ik zo leuk. Het oudercontact, en de contacten met de 
dovenorganisaties en de contacten met het bestuur en medewerkers van de FODOK 
natuurlijk! Ik vind al hun motivaties zo inspirerend. Ik word er ook erg blij van dat we nu 
weer nieuwe activiteiten gaan organiseren. Live, omdat het weer kan. 
Ik ben bijvoorbeeld erg benieuwd naar de eerste ervaringen van ons nieuwe 
Ervaringscarrousel. Daarover meer elders in deze nieuwsbrief. 
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Hoe maak je tijd vrij voor deze functie en hoe staat je partner daar tegenover? 
Ik verdeel mijn tijd en aandacht voor de verschillende taken. Nu ik voorzitter ben, ga ik 
mijn tijd anders verdelen en ik ga ook meer delegeren en organiseren. Wat fijn is, is dat ik 
een actief bestuur achter me heb staan. Er is altijd wel iemand die mij kan vervangen als 
er per ongeluk iets dubbel is geboekt.   
 
Met mijn vrouw Els vorm ik samen een superteam, zowel voor ons gezin als voor al mijn 
vrijwilligerstaken. Soms is ze wel eens kritisch. Dan zegt ze bijvoorbeeld: ‘Jan, is dat wel 
slim?’ Vaak heeft ze dan wel gelijk. Het is heel fijn om samen zo betrokken te zijn en 
dezelfde doelstellingen voor ogen te hebben. Daardoor is het voor haar ook makkelijker 
dat ze vaak ook wel dingen van mij overneemt. Met name in de huishouding enzo. Ja, we 
zijn echt een superteam samen. 
 
Wat is jouw humor?  
Engelse humor, Britse humor. Ik lig in een deuk bij een aflevering van George en Mildred, 
of als ik John Cleese zie in Fawlty Towers. Droge Engelse humor is echt aan mij besteed. 
 
Hoe leren we jou kennen?  
Door dit artikel! Ook schuif ik vaak aan bij de online infoavonden en natuurlijk ben ik 
aanwezig bij de live-activiteiten die we gelukkig nu weer kunnen organiseren. 
Als je me dan ziet, spreek me gerust aan! Wil je me nog beter leren kennen of wil je me 
iets vertellen, stuur dan een mail naar j.niemeijer@fodok.nl of voorzitter@fodok.nl  
 
Interview door Jozet van der Es  
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