Jaarverslag Divers Doof 2018
1. Divers Doof: partijen en reden van bestaan
Divers Doof (DD) is de gezamenlijke organisatie van de Federatie van Ouders van Dove
Kinderen (FODOK) en de Stichting Plots- en Laatdoven, (PLD).
Divers Doof is gevormd om gezamenlijk te werken aan de belangenbehartiging van doven in
Nederland, met aandacht en respect voor de verschillen die er zijn tussen diverse
dovenorganisaties.
Bij de start in 2016 maakte ook de belangenorganisatie van Nederlandse Dove Jongereen
(NDJ) deel uit van DD. Als gevolg van gebrek aan vrijwillig kader moest de NDJ helaas
besluiten om haar deelname aan DD in 2018 te beëindigen.
2. Bestuurssamenstelling Divers Doof
Milthon Boldewijn vertegenwoordigde de NDJ in het bestuur van DD en was tevens
penningmeester van DD. In deze vacature kon worden voorzien door de bereidheid van
Peter Helmhout (PLD) om deze functie op zich te nemen.
Het bestuur van DD bestond in 2018 uit Map van der Wilden (FODOK), Gerard de Vijlder,
secretaris (PLD), Peter Helmhout (penningmeester) en Kees Knol (onafhankelijke voorzitter).
Het bestuur van Divers Doof kwam in 2018 zesmaal bijeen.
3. Samen sta je sterker: blijvende inzet voor samenwerking belangenorganisaties
doven, slechthorenden en tos
Divers Doof hecht veel waarde aan goede samenwerking van de belangenorganisaties van
doven, slechthorenden en tos.
Om hier een basis voor te leggen, heeft DD in 2018 driemaal alle organisaties uitgenodigd
voor een “platformoverleg” (22 februari, 31 mei en 17 september).
Tijdens deze bijeenkomsten is informatie uitgewisseld over ontwikkelingen van gezamenlijke
projecten.
In 2018 zijn de “voucherprojecten” afgerond. Dit betreft gezamenlijke projecten van acht
organisaties van doven en slechthorenden, mogelijk dankzij financiële bijdragen van het
ministerie van VWS. Alle projecten hadden tot doel de positie van deelnemers/cliënten te
versterken binnen twee maatschappelijke terreinen (1. zorg en maatschappelijke
dienstverlening en 2. passend onderwijs) en drie onderscheiden maatschappelijke
voorzieningen voor de doelgroep (1. cochleaire implantaten, 2. hoorhulpmiddelen en 3.
tolkvoorziening)
Over de projecten is 7 januari 2019 een integrale eindrapportage verschenen, dat als bijlage
van dit jaarverslag op de website van DD is geplaatst).
Naast bovengenoemde voucherprojecten is door de belangenorganisaties ook in 2018
(verder) gewerkt aan:
Grow2Work: het project gericht op het versterken van de posities van met name jongeren
(tot 30 jaar) op de arbeidsmarkt. Dit project wordt uitgevoerd door de FODOK en
ondersteund door de overige organisaties. Voor een verslag van de werkzaamheden van
Grow2Work in 2018 wordt verwezen naar de website van G2W: www.grow2work.nl

Harmonisatie van de Tolkvoorzieningen: de tolkvoorzieningen voor doven en
slechthorenden hebben in Nederland onderscheiden financieringsvormen voor werk,
onderwijs en zgn. “leefvoorzieningen”: een voorziening om deel te kunnen nemen aan het
sociaal verkeer. Het kost weinig voorstellingsvermogen om te bedenken dat drie
onderscheiden voorzieningen afstemmingsproblematiek en de nodige administratieve last
veroorzaken, reden waarom door de organisaties gezamenlijk is ingezet op harmonisatie
ervan. In 2018 is hierin een doorbraak bereikt: de voorzieningen worden in de loop van 2019

samengevoegd in één loket, de uitvoering ervan wordt ondergebracht bij Tolkcontact, onder
auspiciën van het UWV.
Ondertiteling: de ondertiteling op de Nederlandse Publieke Omroep ontbreekt geregeld en,
voor zover deze wel aanwezig is, laat veel te wensen over. Voor de commerciële omroepen
geldt voorgaande in sterkere mate. Nederland onderscheidt zich in dit opzicht in negatieve
zin, zoals iedereen die geregeld anderstalige media bekijkt kan constateren.
De organisatie voor Plots- en Laatdoven, een van de DD-organisaties, heeft in 2018 deze
situatie opnieuw op de agenda gezet, heeft adhesiebetuigingen gevraagd en is aandacht
gaan vragen aan Nederlandse politici voor de achterstand van Nederland op dit terrein.
Enkele politici hebben interesse getoond, met name Lisa Westerveld (Groen Links) en
Sandra Beckerman (SP)
Drank en Drugs
Vanaf 2016 is Divers Doof penvoerder van een project, gericht op het informeren van de
doelgroep op de risico’s van drank, drugs en gameverslaving met voornamelijk visuele
middelen, gemaakt door BOOZ, een organisatie met de nodige ervaring in
voorlichtingsprojecten voor onze doelgroep.
OPCI: Divers Doof participeerde ook in 2018 zowel in personele als in financiële zin in OPCI,
het platform van CI-gebruikers. Voor meer informatie, zie www.opciweb.nl

Rechtsbijstandsverzekering: Divers Doof heeft in 2018 een initiatief van Dovenschap
ondersteund, gericht op een goede, betaalbare rechtsbijstandsverzekering voor de
doelgroep.
Telecommunicatie, waaronder 112
Een aparte vermelding in dit jaaroverzicht van Divers Doof verdienen de ontwikkelingen op
het gebied van Telecommunicatie en 112. Niet in de laatste plaats dankzij de niet aflatende
inzet van Wouter Bolier is in 2018 regulier overleg tot stand gekomen tussen het ministerie
van Economische Zaken en de belangenorganisaties over de bijzondere maatregelen die
nodig zijn om de doelgroep gebruik te kunnen laten maken van de
telecommunicatievoorzieningen in Nederland. In de zomer van 2018 vertelde
staatssecretaris Mona Keijzer aan een vertegenwoordiging van de belangenorganisaties dat
de beschikbaarheid van de tolkvoorziening bij telecommunicatie werd uitgebreid met avonden weekenduren. Op een pleidooi om dit met name voor 112 uit te breiden tot 7 x 24 uren
per week reageerde de staatssecretaris afwijzend. Een stap vooruit, maar zo blijft er nog te
wensen over. En we zitten aan tafel!
4. Divers Doof, Kentalis en GGMD
In 2017 besloten twee gespecialiseerde aanbieders voor zorg en onderwijs, Kentalis en
GGMD, te fuseren. Binnen DD werd deze ontwikkeling om meerdere redenen niet louter als
positief beoordeeld. Gezamenlijk werd besloten de ontwikkeling op de voet te volgen en
waar nodig en mogelijk aandacht te vragen voor de zorgen. Aldus namen
vertegenwoordigers van DD onder meer deel aan door de Raden van Bestuur van Kentalis
en GGMD ingestelde klankbordgroep. Eind 2018 waren de gesprekken over de fusie nog
gaande.
5. Divers Doof op Wereld Doven Dag
De twee organisaties binnen Divers Doof in 2018 waren gezamenlijk met een stand
aanwezig op Wereld Doven Dag op 29 september in Leeuwarden.
6. Organisatorische ontwikkeling binnen de belangenorganisaties
Er gaat vrijwel geen jaar voorbij zonder een of meer organisatorische ontwikkelingen in de
wereld van de belangenorganisaties van doven, slechthorenden en tos, die de gemoederen

in beweging brengt. In die zin onderscheidt “doof/slechthorend” Nederland zich niet van
“horend Nederland”.
Naast het al in de inleiding genoemde besluit van de NDJ, besloten in 2018 de FOSS en SHJong uit de samenwerking binnen Hoormij te stappen. Hiermee lag verdere versnippering
weer op de loer.
Maar de besturen van de FOSS en FODOK hebben hun samenwerking geïntensiveerd. En
Divers Doof heeft zich sterk gemaakt voor het bij elkaar houden van alle partijen in het
platformoverleg.
Alle acht organisaties namen in 2018 deel aan het platformoverleg.

