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Voorwoord 
 

De Stichting DoofBlinden Netwerk (DBN) is een netwerkorganisatie van, voor en door doofblinden en 

hun naasten. De missie van DBN is: met oog en oor voor elkaar de toegankelijkheid van de 

samenleving voor mensen die zowel een visuele als een auditieve beperking hebben, te verbeteren. 

Onder doofblind wordt verstaan de combinatie van een visuele en een auditieve beperking variërend 

van matig slechtziend tot volledig blind en matig slechthorend tot volledig doof. 

  

De activiteiten van DBN kunnen worden ingedeeld in vier aandachtsgebieden. Deze 

aandachtsgebieden worden pijlers genoemd en bestaan uit: deelgenotencontact, voorlichting, 

belangenbehartiging en facilitaire ondersteuning. In dit jaarverslag zal op elke pijler dieper worden 

ingegaan. 

 

In het jaar 2012 staat de Stichting DBN aan de vooravond van grote veranderingen. Er is namelijk 

sprake van een voorgenomen fusie met organisaties die de belangen behartigen van mensen met een 

oogaandoening of een visuele beperking. De voor- en nadelen van de fusie zijn tegen elkaar 

afgewogen en de vrijwilligers van DBN zijn hier nauw bij betrokken geweest. Op 1 januari 2013 is de 

fusie een feit en is de Stichting DoofBlinden Netwerk gefuseerd met Viziris tot de Oogvereniging 

Nederland. Dit is daarom het laatste jaarverslag van de Stichting DoofBlinden Netwerk. 

 

Dit jaarverslag geeft een uiteenzetting van het gevoerde beleid en de activiteiten en bijeenkomsten die 

hebben plaatsgevonden in 2012. Daarnaast wordt in dit jaarverslag verder ingegaan op het 

fusieproces. 
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Het bestuur 
 

Het bestuur bestond in 2012 uit de volgende personen: 

Charlotte van de Molengraft Voorzitter 

Gijs Brüggemann  Vice voorzitter 

Werner Bloemers  Penningmeester 

Hedda de Roo   Secretaris   

Cora Vos   Algemeen bestuurslid 

 

In het najaar heeft Marijke Huisman de taken van Hedda de Roo overgenomen.  

Het bestuur heeft in 2012 zes keer vergaderd. 

 

Het bestuur stelde het (financiële) beleid vast, onderhield contacten met  externe partijen, onderhield 

contacten met de coördinatoren van de pijlers en stuurde deze coördinatoren aan. Ook waren  

bestuursleden aanwezig bij tal van overleggen met verschillende organisaties, waaronder 

zorginstellingen, zorgverzekeraars, belangenorganisaties voor slechtzienden en blinden en 

belangenorganisaties voor doven en slechthorenden. 

  

Ter professionalisering heeft het bestuur op 1 juni 2012 een beleidsdag bijgewoond. Deze dag stond 

onder leiding van PGO support. 

De coördinatoren 
 

De werkzaamheden van DBN zijn te verdelen in vier aandachtsgebieden. Deze worden pijlers 

genoemd. De vier pijlers zijn:  

Deelgenotencontact 

Voorlichting  

Belangenbehartiging 

Facilitaire ondersteuning 

 

Per pijler is een coördinator aangesteld. De coördinatoren sturen de teams aan en zijn een brug 

tussen de teams en het bestuur. Vanuit het bestuur is per pijler een contactpersoon aangesteld.  Deze 

contactpersoon is aanspreekpunt voor de coördinator. Met de contactpersoon kan de coördinator 

overleggen. De coördinatoren hebben een grote mate van zelfstandigheid maar moeten wel 

verantwoording afleggen aan de contactpersoon.  

 

De hoofdtaken van een coördinator zijn: 

- het beleid uitvoeren van de Stichting DoofBlinden Netwerk op het gebied van 

deelgenotencontact, voorlichting, belangenbehartiging en facilitaire ondersteuning, 

- begeleiden en adviseren van de (teams van) vrijwilligers bij het uitvoeren van hun taken, 

- aansturen van de teams, 

- werven van vrijwilligers voor een activiteit of taak, hierbij is het van belang dat een team wordt 

samengesteld uit dove en slechthorende doofblinden en goedziende en goedhorende vrijwilligers, 

- signaleren van knelpunten en aandragen van oplossingen, 

- afstemming zoeken met andere coördinatoren voor samenwerking, 

- afleggen van verantwoording aan het bestuur. 

 

Op 27 april 2012 is een coördinatorendag georganiseerd. Deze dag stond in het teken van elkaar 

leren kennen, ervaringen uitwisselen, afspraken maken en contacten onderhouden. 
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De teams 

 
Door het jaar heen worden diverse activiteiten en bijeenkomsten georganiseerd. Per te organiseren 

activiteit of bijeenkomst wordt, onder leiding van de coördinator van de desbetreffende pijler, een team 

van vrijwilligers samengesteld. Dit team organiseert de bijeenkomst of activiteit van het begin tot het 

eind. Omdat de doelgroep van DBN bestaat uit zowel dove doofblinden als slechthorende doofblinden 

en deze twee groepen hun eigen specifieke problematiek hebben, is het belangrijk dat de teams  

bestaan uit een gelijk aantal  dove doofblinden en slechthorende doofblinden. 

Voorafgaand aan een activiteit of bijeenkomst komt het team vaak een aantal keren bij elkaar om alles 

tot in detail voor te bereiden. 
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De pijler deelgenotencontact in 2012 
 

Het doel van de pijler deelgenotencontact is bijeenkomsten te organiseren waar mensen die doofblind 

zijn elkaar kunnen ontmoeten. Mensen met doofblindheid kunnen tijdens deze bijeenkomsten 

ervaringen met elkaar delen en herkenning bij elkaar vinden. Tijdens deze deelgenotendagen worden 

er ook altijd een aantal activiteiten georganiseerd waar iedereen aan deel kan nemen. 

 

De coördinator voor de pijler deelgenotencontact was in 2012 Marjolein Pruis. De contactpersoon uit 

het bestuur was Cora Vos. 

 

Een deelgenotendag organiseren brengt veel voorbereiding met zich mee. In 2012 was er een vast 

team die deze dagen organiseerde. Dit team bestond uit: Marjolein Pruis, Werner Bloemers, Helma 

Pascaud en Jose de Jong. Er zijn in 2012 drie deelgenotendagen georganiseerd.  

Voorafgaand aan een deelgenotendag vindt over het algemeen twee keer een overleg plaats door het 

deelgenotenteam om alles tot in detail te regelen. 

 

Deelgenotendag 21 januari 2012 

Het thema van deze dag was: “Samenwerken”. Dit met het oog op de voorgenomen verregaande 

samenwerking binnen de belangenorganisaties voor doofblinden. Voor deze dag waren daarom ook 

diverse belangenorganisaties uitgenodigd, te weten; de Helen Keller Stichting, Doofblinden in 

Beweging (DbiB), de Vierhanden Commissie, de Usher contactgroep van Retina Nederland en de 

VAG (Visueel Auditief Gehandicapten) contactgroep van de NVBS (Nederlandse Vereniging van 

Blinden en Slechtzienden). 

De sfeer was goed en constructief en er werden nieuwe contacten gelegd en bestaande contacten 

versterkt. De activiteiten stonden op deze dag in het teken van reuk, tast en smaak. Er konden 

verschillende kaasjes worden geproefd en verschillende soorten oliën worden geroken. Ook kon men 

afgedekte voorwerpen en braille tekens voelen en dan raden om welk voorwerp of welke brailleletter 

het ging. Er was ook een quiz georganiseerd waar iedereen aan mee kon doen. De dag werd 

afgesloten met een borrel zodat getoast kon worden op de toekomstige samenwerking.  

 

Deelgenotendag 19 mei 2012 

Op 19 mei 2012 werd voor de eerste keer een deelgenotendag door drie organisaties gezamenlijk 

georganiseerd. Stichting DBN, de Usher contactgroep van Retina Nederland en de contactgroep VAG 

van de NVBS hadden de koppen bij elkaar gestoken en een mooie dag georganiseerd. Er werd 

gewandeld op de Hoorneboegse Hei in Hilversum onder begeleiding van een natuurgids. Deze 

zaterdag viel in het Hemelvaartweekend waardoor er heel wat mensen afgezegd hadden. Dit geeft 

echter wel aan dat er veel interesse voor was want de groep bestond toch nog uit ongeveer 30 

personen. 

 

Deelgenotendag 10 november 2012 

Ook de deelgenotendag op zaterdag 10 november is door DBN georganiseerd in samenwerking met 

de Usher Contactgroep en de VAG. 's Morgens werd er een workshop communicatie verzorgd door 

Margret de Roo. Deze workshop was op het programma gezet omdat communicatie tussen de 

vrijwilligers belangrijk is. 's Middags kon iedereen zich lekker uitleven tijdens een workshop djembé. 

Deze workshop werd gegeven door Wout Zwikker van Stichting Mudanthe. De vrijwilligers konden, 

terwijl iemand anders trommelde, onderaan de trommel de trillingen voelen. Dit was een openbaring 

voor met name de doven onder de vrijwilligers. 
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Naast de bijeenkomsten vindt er ook deelgenotencontact plaats door middel van de website. Op de 

website www.doofblindennetwerk.nl is een forum waar iedereen zijn of haar vraag of verhaal kwijt kan. 

Ook op deze manier kunnen mensen steun en hulp bij elkaar vinden. De beheerder van de website is 

Johan Groskamp, vrijwilliger van DBN. 
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De pijler voorlichting in 2012 
 

Het doel van de pijler voorlichting is om meer mensen bekend te maken met doofblindheid en de 

invloed daarvan op het dagelijks leven en het deelnemen aan de samenleving. Welke mogelijkheden 

zijn er en welke problemen komt men tegen. Door bekendheid ontstaat begrip en erkenning voor de 

problematiek waarmee doofblinden te maken hebben. Daardoor wordt het voor mensen met 

doofblindheid gemakkelijker om aan de samenleving deel te nemen. 

 

Gretha Dijkstra was in 2012 coördinator van de pijler voorlichting. Hedda de Roo was contactpersoon 

vanuit het bestuur. 

 

In 2012 hebben weer een groot aantal voorlichtingsactiviteiten plaatsgevonden. 

 

Huisartsenbeurs 24 maart 2012 

Charlotte van de Molengraft, Werner Bloemers, Ekrem Koç en Machteld Cossee hebben een stand 

bemand op de huisartsenbeurs. Zij hebben veel informatie kunnen geven aan belangstellenden. Door 

middel van verschillende brillen (blindbril, kokerbril en wazige bril) en oordopjes of een koptelefoon 

konden mensen zelf ervaren wat het betekent om doofblind te zijn.  

 

Voorlichting aan medewerkers van Viziris en de Ooglijn 

Cora Vos, Ekrem Koç, Harrie Overdijk en Charlotte van de Molengraft hebben 27 maart 2012 hun 

verhaal verteld aan de medewerkers van Viziris en de Ooglijn. De bedoeling was om de medewerkers 

duidelijk te maken dat er slechthorende en dove mensen met doofblindheid zijn en dat de manieren 

van communiceren heel verschillend kunnen zijn. Op deze wijze hebben de medewerkers kennis 

kunnen maken met de verschillende vormen van tolken zoals gebarentolken, vierhandengebaren-

tolken en schrijftolken. Ook werd uitgelegd dat mensen die nooit hebben kunnen horen, bij de 

schriftelijke communicatie, bijvoorbeeld via mail, vaak korte zinnen schrijven en geen overbodige 

woorden of zinnen gebruiken. Figuurlijk taalgebruik is vaak lastig te begrijpen voor dove doofblinden. 

 

De Ziezobeurs in Houten op 12, 13 en 14 april 2012 

De Ziezobeurs is een jaarlijks terugkerende landelijke beurs voor blinden en slechtzienden, 

georganiseerd door het Oogfonds. Op deze beurs geven allerlei organisaties en bedrijven informatie 

over producten en diensten die van belang kunnen zijn voor mensen met een visuele beperking. 

DBN had ook dit jaar weer een stand op deze beurs. Alles met betrekking tot de organisatie van de 

DBN stand werd voorbereid en geregeld door de Ziezobeurswerkgroep bestaande uit de DBN 

vrijwilligers: Gretha Dijkstra, Helma Pascaud, José de Jong en Johan Groskamp. 

De stand werd afwisselend bemand door een groot aantal DBN vrijwilligers. De verschillende groepen 

bestonden altijd uit zowel dove als slechthorende doofblinden ondersteund door tolken. 

DBN heeft dit jaar het initiatief genomen voor het creëren van het kennisplein. Dit plein bestond uit de 

volgende organisaties: Kentalis, Kalorama, Bartiméus en Visio. Bij de stand van DBN hebben zich nog 

aangesloten: de VAG (Visueel Auditief Gehandicapten, contactgroep van de NVBS) en de 

Ushercontactgroep (onderdeel van Retina Nederland). De gezamenlijke uitstraling zorgde ervoor dat 

doofblindheid nog meer op de kaart gezet werd. De samenwerking was zo succesvol dat dit een 

vervolg krijgt voor volgend jaar. Een belangrijke stap richting samenwerking tussen de verschillende  

disciplines binnen doofblindenland.  

 

Lezing Lionsclub Veenendaal 

Hilda Pruijs, vrijwilliger van DBN, heeft op 12 april 2012 een lezing gegeven over doofblindheid aan de 

Lionsclub in Veenendaal. 
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Voorlichting op de Eben Haezen basisschool 

Op 30 mei 2012 heeft Harrie Overdijk, vrijwilliger van DBN, voorlichting en een demonstratie gegeven 

op de Eben Haezen basisschool in Den Helder aan de groepen 7 en 8 over doofblindheid en de 

geleidehond. 

 

Onzichtbaar 

Hedda de Roo, bestuurslid en vrijwilliger van DBN, heeft in 2012 meegewerkt aan de documentaire 

onzichtbaar. De documentaire werd geproduceerd door Manik Akop en Chantal Dunnik, twee 

vierdejaars communicatie studenten aan de Hanzehogeschool in Groningen. In deze documentaire 

laat Hedda de Roo op indringende wijze zien wat de impact is van het syndroom van Usher op haar 

leven en hoe zij omgaat met haar doofblindheid. De documentaire is op 3 juli 2012 in première gegaan 

en op  4 november 2012 uitgezonden door TV West. De documentaire is op DVD verschenen. 

Ook is Hedda de Roo gevolgd door een student fotograaf Yoram van de Velde. Hij wilde de dagelijkse 

bezigheden van iemand met doofblindheid vastleggen.  

Zowel de documentaire als de fotoreportage is te vinden op de site: www.doofblindennetwerk.nl. 

 

WDD In Goes op 21 en 22 september 2012 

De vierde zaterdag in september was het Wereld Doven Dag (WDD). De WDD vond dit jaar plaats in 

Goes. en werd georganiseerd door de Zeeuws Brabantse Sportclub voor Doven en slechthorenden 

(ZBSD) in samenwerking met het Dovenschap (belangenorganisatie voor doven). DBN had tijdens 

deze dagen een voorlichtingsstand. De stand werd bemand door de DBN vrijwilligers; Hedda de Roo, 

Ekrem Koç, Johan Groskamp en Gijs Brüggemann. Er kon weer veel informatie worden gegeven. Ook 

werd er door de vrijwilligers een workshop gegeven waarbij bezoekers met behulp van simulatiebrillen, 

koptelefoons en taststokken konden ervaren wat het betekent om doofblind te zijn. Dit maakte de 

mensen bewust van de impact van doofblindheid. 

 

Interview Woord & Gebaar 

Gijs Brüggemann is in september 2012 geïnterviewd voor het maandblad Woord & Gebaar. Dit is een 

blad voor mensen die doof of slechthorend zijn. In dit artikel vertelde Gijs over zijn eigen leven met 

doofblindheid en over het ontstaan en de werkzaamheden van DBN. 

 

Interview Anders Bekeken 

Naar aanleiding van de voorgenomen fusie heeft Johan Groskamp in oktober 2012 een interview 

gegeven aan het blad Anders Bekeken van de NVBS. Hierin vertelde hij zijn persoonlijke verhaal en 

ging hij in op het belang van de fusie voor DBN.  

 

Lezing doofblindheid Roteryclub Zoetermeer 

Hilda Pruijs, vrijwilliger van DBN, heeft op 17 oktober 2012, tijdens een lunchbijeenkomst van de 

Roteryclub Zoetermeer, een lezing gegeven over doofblindheid.  

 

Presentatie Vereniging van Plattelandsvrouwen 

In november heeft Gretha Dijkstra een presentatie gegeven over doofblindheid aan de Vereniging van 

Plattelandsvrouwen in Anjum. Zij vertelde hier haar persoonlijke levensverhaal. 

 

Presentatie Lund, Zweden 

In november 2012 organiseerde het Aquired Deafblind Network (ADbN)  een Europees congres in 

Lund (Zweden). Het onderwerp was: onafhankelijke afhankelijkheid. Femke Krijger en Charlotte van 

de Molengraft hebben daar een presentatie over doofblindheid gegeven.  

 

Presentatie Hogeschool Utrecht 

Op 28 november 2012 heeft Gijs Brüggemann een presentatie gegeven over DBN aan studenten van 

de tolkopleiding van de Hogeschool in Utrecht. 

  

http://www.doofblindennetwerk.nl/
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Colleges 

Johan Groskamp en Charlotte van de Molengraft hebben ook in 2012 weer regelmatig colleges 

gegeven aan studenten van de Tolkenopleiding. Dat deden zij door het vertellen van hun eigen 

levensverhalen en het laten zien van hulpmiddelen die zij in het dagelijkse leven gebruiken. 

Op deze manier hopen zij meer tolken te vinden die specifiek voor mensen met doofblindheid willen 
tolken. 

 

Presentatie Weekendschool  

Op 18 november 2012 heeft Harrie Overdijk, vrijwilliger van DBN, een presentatie gegeven over 

doofblindheid en over de geleidehond aan kinderen in de leeftijdscategorie van basisschool groep 8, 

op de Weekendschool in Den Helder. De Weekendschool is bedoeld voor kinderen die van huis uit 

minder kansen en mogelijkheden hebben om hun talenten te ontwikkelen. Harrie vertelde hoe het is 

om te leven met doofblindheid. De kinderen mochten een paar woorden in het braille proberen te 

schrijven. Ook mochten de kinderen, om te ervaren hoe het is om weinig te zien, met een donkere bril 

met een paar piepkleine gaatjes erin, met een taststok een parcours lopen. 
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De pijler belangenbehartiging in 2012 
 

Belangenbehartiging heeft als doel de samenleving voor doofblinden meer toegankelijk te maken door 

het realiseren van optimale regelingen en voorzieningen waardoor doofblinden op een volwaardige 

manier kunnen deelnemen aan de samenleving. 

 

Charlotte van de Molengraft was in 2012 zowel coördinator als contactpersoon van de pijler 

belangenbehartiging.  

 

In het kader van de belangenbehartiging hebben in het jaar 2012 bestuursleden en vrijwilligers van 

DBN deelgenomen aan een groot aantal vergaderingen en bijeenkomsten van verschillende 

organisaties. 

 

College van Advies, CvA, begeleidersvoorziening doofblinden 

Er is voor mensen met doofblindheid een begeleidersvoorziening uit de Algemene Wet Bijzondere 

Ziektekosten (AWBZ). Koninklijke Kentalis en Kalorama zijn de aanbieders. Het CvA bestaat uit 

afgevaardigden van Kentalis, Kalorama, de VAG (contactgroep van de NVBS) en DBN. DBN wordt 

tijdens deze overleggen vertegenwoordigd door Charlotte van de Molengraft en Cora Vos. Er heeft in 

2012 5 keer overleg plaatsgevonden. Het doel van dit college is om de uitvoerbaarheid van de 

begeleidersvoorziening te bewaken, te verbeteren en meer cliëntgericht te laten werken. 

 

Kennisdag begeleidersvoorziening 

Dit zijn dagen die door Kentalis en Kalorama verzorgd worden voor de begeleiders van deze 

voorziening. Begeleiders zijn verplicht om één keer per jaar een kennisdag bij te wonen. In 2012 

hebben Cora Vos en Charlotte van de Molengraft hun medewerking verleend aan deze dag. 

In het kader van de overheveling naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, is DBN ook actief om 

de begeleiders te wijzen op het belang van het bijwonen van deze verplichte kennisdagen. 

 

Begeleiding doven en doofblinden WMO 

In 2012 is door een afvaardiging van de gebruikers van deze begeleiding en het ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport 6 keer een overleg geweest met als onderwerp: het overhevelen 

van deze begeleiding van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten naar de Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning. Bij deze overleggen zijn Cora Vos en Charlotte van de Molengraft voor DBN aanwezig 

geweest. De bedoeling was om VWS duidelijk te maken dat de begeleidersvoorziening Doofblinden 

toch in de AWBZ moet blijven. De overige afgevaardigden kwamen vanuit de Doven en 

Slechthorenden in verband met de tolkvoorziening. Men heeft begrip voor de specifieke 

omstandigheden van mensen met doofblindheid. 

 

Landelijk Adviescollege Doofblindheid, LAD 

Het LAD is een samenwerkingsverband tussen Koninklijke Visio, Koninklijke Kentalis, Bartiméus, 

Kalorama en afgevaardigden vanuit DBN. Door middel van deze bijeenkomsten wil men komen tot 

betere afstemmen tussen de verschillende organisaties. De bijeenkomsten staan in het teken van 

cliëntgericht werken. In 2012 heeft 2 keer een overleg plaatsgevonden. Charlotte van de Molengraft 

en Cora Vos hebben namens DBN aan deze overleggen deelgenomen. 

Uiteindelijk is het de bedoeling dat er één loket DoofBlindheid in heel Nederland komt waar de 

mensen met doofblindheid, hun naasten, belangstellenden en medewerkers van bovengenoemde 

instellingen met vragen en suggesties terecht kunnen. In 2013 hoopt het LAD dit plan concreet te 

kunnen maken. 
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Molengroep 

De Molengroep is de verzamelnaam voor organisaties voor doven en slechthorenden. DBN is met de 

Molengroep in gesprek over samenwerking op die gebieden waar men elkaar kan ondersteunen. Er 

komen bijvoorbeeld, binnen de groep slechthorenden, steeds meer ouderen voor die te maken krijgen 

met slechter gaan zien. Dan is DBN een goede collega van de Molengroep. 

Er zijn plannen om in 2013 binnen een drietal projecten hechter te gaan samenwerken. Dit gaat dan 

met name om de ouderenzorg, het tolkenbeleid en hoorvoorzieningen. 

In 2012 is één keer overleg gevoerd en hieraan namen voor DBN Gijs Brüggemann en Charlotte van 

de Molengraft deel. 

 

College Advies Tolken, CAT 

Het College Advies Tolken bestaat uit vertegenwoordigers van belangenbehartigers van doven en 

slechthorenden. Hilda Pruijs is tolkcoördinator van DBN.  Zij is aanwezig bij het overleg van dit 

college. Er is vier keer per jaar een bijeenkomst bij Tolknet in Soesterberg. Tolknet is de enige 

organisatie voor landelijke bemiddeling van schrijftolken en gebarentolken. De taak van het CAT is 

Tolknet ondersteunen en adviseren bij het optimaliseren van de kwaliteit van haar dienstverlening. 

 

Menzis, Molengroep, (Uwv), MMU Overleg 

Op 19 april 2012 hebben Harrie Overdijk en Hilda Pruijs, allebei vrijwilligers van DBN, deelgenomen 

aan de MMU bijeenkomst bij Tolknet in Soesterberg over de tolkvoorziening voor doof(blinden). Dit 

zijn bijeenkomsten van de Molengroep, Menzis en UWV. Het UWV was voor het laatst bij deze 

bijeenkomst omdat zij vonden dat de tolkvoorziening goed is geregeld. Daarop stapten de 

tolkenorganisaties ook uit het overleg omdat zij vonden dat het dan geen zin meer had om bij deze 

bijeenkomsten aanwezig te zijn.  

Op 25 oktober hebben Harrie Overdijk en Gijs Brüggemann namens DBN de vergadering van de MM 

(dus zonder UWV) bijgewoond bij het Dovenschap in Houten. Tijdens deze bijeenkomst heeft Harrie 

Overdijk het gebrek aan schrijftolken in de kop van Noord-Holland aangekaart. Schrijftolken kregen in 

2012 maximaal 80 km reiskostenvergoeding, waardoor er weinig tolken bereid waren om te tolken in 

de kop van Noord-Holland. Hierdoor was het voor Harrie Overdijk problematisch om een tolk te krijgen 

voor privé, werk en DBN activiteiten. Het resultaat van zijn klacht was dat de schrijftolken in het 

postcode gebied 16xx en 17xx, dus de kop van Noord-Holland, per 1 november 2012 voortaan 110 

km mogen declareren, zowel voor werk (UWV) als voor privé (Menzis) activiteiten. 

 

Vereniging van Aangeslotenen Viziris 

Bij Viziris zijn de belangenorganisaties van, voor en door blinden en slechtzienden aangesloten om 

daar waar collectieve belangenbehartiging belangrijk is, samen te werken. Charlotte van de Molengraft 

nam voor DBN deel aan overleggen van deze vereniging zodat ook de belangen van doofblinden 

werden meegenomen. Er zijn een aantal voucherprojecten vastgesteld. Bij een voucherproject krijgen 

zes organisaties die gezamenlijk een project oppakken, voor zo’n 

 project een subsidie van de overheid. Deze gezamenlijke projecten hebben betrekking op 

verkeersveiligheid, openbaar vervoer, toegankelijk internet, toegankelijkheid gebouwen en verbetering 

van medische dienstverlening. Er is in 2012 4 keer vergaderd door deze vereniging. 

 

Verkeer of Verkeerd 

In 2012 heeft er vier keer een overleg plaatsgevonden binnen het project Verkeer of Verkeerd van 

Viziris. Voor DBN nam Harrie Overdijk deel aan dit overleg. Dit project heeft tot doel om de deelname 

aan het verkeer voor (doof)blinden en slechtzienden veiliger te maken. De projectgroep houdt zich 

onder andere bezig met het informeren van het Rijk en de Gemeenten over de inrichting en 

aanpassingen van Shared Space gebieden, fietspaden met paaltjes, zebrapaden, etc. 
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De pijler facilitaire ondersteuning in 2012 

 

Deze pijler maakt het mogelijk om de activiteiten van de andere pijlers uit te voeren. Deze pijler kan 

worden onderverdeeld in: 

het aanvragen van tolkuren, 

de web- en nieuwsredactie, 

het beheer en onderhoud van de website. 

 

Er waren in 2012 drie coördinatoren aangesteld. De tolkcoördinator was Hilda Pruijs, de coördinator 

voor de webredactie was Harrie Overdijk en de coördinator voor de website was Johan Groskamp. De 

contactpersoon vanuit het bestuur was Gijs Brüggemann. 

 

Aanvragen van tolkuren 

Hilda Pruijs regelde in 2012 de aanvraag van tolkuren bij Menzis voor grote bijeenkomsten, 

vergaderingen en deelgenotendagen van DBN. Het ging om schrijftolken, gebarentolken en 

vierhandengebarentolken. Ook  controleerde zij de tolkaanvragen van de vrijwilligers en hield de 

tolkurenadministratie bij. Op grote bijeenkomsten van DBN was zij het aanspreekpunt voor de tolken 

en gaf zij centrale voorlichting aan de tolken over wat er van hen verwacht werd. 

In eerste instantie kreeg DBN van Menzis 500 tolkuren toegewezen, nadat er een aanvraag voor 640 

tolkuren was ingediend. Als zou blijken dat dit niet voldoende was, konden de resterende tolkuren nog 

toegewezen worden. Door de vooraf niet ingeplande fusiebijeenkomsten in 2012 was het budget in 

september al uitgeput. De resterende 140 tolkuren zijn toen alsnog toegekend.  

 

In 2012 was het totaal: 

- Toegekende tolkuren door Menzis:  640,00 uur 

- Werkelijk gebruikte tolkuren door DBN:  594,25 uur  

- Overgebleven tolkuren:      45,75 uur 

 

De web- en nieuwsredactie 

De web- en nieuwsredactie bestond in 2012 uit Johan Groskamp, José de Jong, Helma Pascaud, 

Harrie Overdijk en Ekrem Koç. Ekrem Koç maakte tot 30 oktober 2012 deel uit van de redactie.  

In 2012 kwamen vier nieuwsbrieven uit; op 15 maart, 15 juni, 15 september en 15 december. Deze 

nieuwsbrieven werden samengesteld door José de Jong en Helma Pascaud. Harrie Overdijk zorgde  

voor de juiste opmaak met behulp van het nieuwsbrief editor programma. Hij zorgde ook voor het 

versturen van de nieuwsbrief. 

De nieuwsredactie heeft meer dan 400 nieuwsberichten en leestafelartikelen over (doof)blindheid en 

doofheid gemaakt. De webeditors, Johan Groskamp en Harrie Overdijk, hebben deze berichten 

opgemaakt en geplaatst op de website van DBN. Ook het jaarverslag en de nieuwsbrieven zijn op de 

site geplaatst. 

Er hebben in 2012 3 webredactie vergaderingen plaatsgevonden: 15 maart, 6 juli en 19 oktober.  

 

Het beheer en onderhoud van de website 

Per 1 april 2012 is het contract met webservice Yard Internet opgezegd. Dit is besloten vanwege de 

hoge kosten van deze provider. Johan Groskamp, de webmaster van DBN, heeft de nieuwe DBN site 

gebouwd op basis van de Joomla CMS programmatuur. Niet alleen de kosten van de website zijn 

daardoor omlaag gegaan van € 2000 naar € 500, nieuwe toevoegingen kunnen nu geïmplementeerd 

worden zonder extra kosten!  

In de periode dat Johan Groskamp bezig was met het ontwikkelen van de nieuwe site heeft Harrie 

Overdijk de nieuwsberichten op de oude site geplaatst. Via  de nieuwe site worden automatisch 

berichten verspreid via Twitter en Facebook. Voorheen moest dat met de hand gedaan worden. 

Ekrem Koç nam deze taak voor zijn rekening in de periode dat er nog met het systeem van Yard 

Internet gewerkt werd.  
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De nieuwe hostingpartner van DBN is one.com. 

Johan Groskamp verzorgde in 2012 het  technisch beheer van de site. Hij zorgde voor het onderhoud, 

de backups en de upgrades van de website en bijbehorende software.  

 

Vrijwilligersbestand 

Door Hedda de Roo werd in 2012 het bestand met goedziende en goedhorende vrijwilligers 

bijgehouden. Deze vrijwilligers zijn meestal tolkstudenten. Zij konden worden ingezet bij 

bijeenkomsten en activiteiten van DBN voor hand en spandiensten. Hedda de Roo onderhield ook de 

contacten met deze vrijwilligers. 
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Fusieproces Oogvereniging Nederland 
 

De Stuurgroep Bundeling van Krachten 

Ter voorbereiding op de voorgenomen fusie van organisaties die de belangen behartigen van mensen 

met een visuele beperking, oogaandoening of doofblindheid, is er in 2012 een stuurgroep 

samengesteld. Charlotte van de Molengraft had namens DBN zitting in deze stuurgroep. 

De stuurgroep bestond uit afgevaardigden uit de  vijf verenigingen en twee stichtingen die het 

voornemen hadden om per 1 januari 2013 te fuseren. 

De verenigingen zijn: 

Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden, NVBS 

Glaucoomvereniging 

Retina Nederland, RN 

Nederlandse Vereniging Geleidehondengebruikers, NVG 

Federatie Ouders van Visueel Gehandicapte, FOVIG 

En de twee stichtingen zijn: 

Viziris 

DoofBlinden Netwerk. 

Deze verenigingen en stichtingen hadden de intentie uitgesproken om te komen tot één vereniging. 

Daartoe heeft de stuurgroep onder leiding van Jan Terlouw een jaar hard gewerkt om een werkbare, 

goed uitvoerbare constructie te maken waar iedereen zich thuis kan voelen. Charlotte van de 

Molengraft heeft hier elke keer weer gewezen op het feit dat ook de belangen van de mensen met 

doofblindheid moeten worden meegenomen. DBN heeft de statuten, het huishoudelijk reglement en 

het beleidsplan zorgvuldig bestudeerd zodat mensen met doofblindheid op geen enkele manier in het 

vergeethoekje terecht kunnen komen. Dankzij de goede samenwerking tussen de afgevaardigden is 

er wederzijds respect voor elkaar tot stand gekomen. 

De bedoeling was om per 1 januari 2013 de Oogvereniging Nederland geboren te laten worden. 

Helaas is dat maar zeer ten dele gelukt. De Algemene Ledenvergadering en/of Ledenraad van de 

afzonderlijke organisaties moesten toestemming geven. Ondanks dat Harrie Overdijk, vrijwilliger van 

DBN en lid van Retina Nederland, zich samen met een groep verontruste RN leden, tot het uiterste 

heeft ingespannen om de leden van RN het belang van de fusie te laten inzien, leverde de stemming  

tijdens de ALV van RN net niet de tweederde meerderheid op. De hele procedure diende hierdoor 

opnieuw gestart te worden maar dan zonder RN. Per 1 januari 2013 zijn wel de twee stichtingen, DBN 

en Viziris gefuseerd tot de Oogvereniging. In het voorjaar van 2013 zullen de andere verenigingen ook 

toetreden tot de Oogvereniging. Met RN vinden de eerste maanden van 2013 nog onderhandelingen 

plaats over een eventuele toetreding. 

 

Informatiedag vrijwilligers DBN 

Op 15 september 2012 is er een informatiedag georganiseerd voor de vrijwilligers van DBN. Deze dag 

stond in het teken van het voornemen om mee te gaan in de fusie met de Oogvereniging Nederland. 

Er waren ongeveer 25 mensen aanwezig. Tijdens deze bijeenkomst werden de statuten, het 

huishoudelijk reglement en het beleidsplan van de Oogvereniging besproken en door de aanwezigen 

voorzien van aanvullingen en wijzigingen. De voorzitter Charlotte van de Molengraft heeft deze 

aanvullingen en wijzigingen meegenomen bij de verdere onderhandelingen binnen de stuurgroep. Er 

werd door de vrijwilligers met  algemene instemming akkoord gegaan met de voorgenomen fusie. 

 

Overleg besturen van DBN, de VAG en de Usher Contactgroep 

Op 2 november 2012 heeft er een overleg plaatsgevonden tussen de bestuursleden van Stichting 

DBN, de VAG contactgroep van de NVBS en de Usher Contactgroep van Retina Nederland. De 

vergadering was ter voorbereiding op het samengaan van deze drie groepen binnen de per 1 januari 

2013 te vormen nieuwe patiëntengroep DoofBlinden van de Oogvereniging Nederland. Tijdens dit 

overleg is van gedachte gewisseld en zijn er afspraken gemaakt over het te voeren beleid van de 

nieuwe patiëntengroep. Joke Franken is tijdens dit overleg gekozen als voorzitter van het 
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overgangsbestuur van de patiëntengroep Doofblinden Ook zijn tijdens dit overleg de overige 

bestuursleden aangesteld voor het overgangsbestuur. 

Het overgangsbestuur bestaat derhalve uit: 

Joke Franken   Voorzitter 

Johan Groskamp  Vice voorzitter 

Werner Bloemers  Penningmeester 

Marijke Huisman  Secretaris 

Theo Hendrikse  Algemeen bestuurslid en afgevaardigde voor de ledenraad 

Cora Vos   Algemeen bestuurslid 

Gijs Brüggemann  Algemeen bestuurslid 

In het najaar van 2013 zullen er bestuursverkiezingen worden gehouden.  

 

Informatiedag vrijwilligers DBN, leden VAG en Usher contactgroep 

Deze dag heeft plaatsgevonden op 1 december 2012 en stond in het teken van het samenvoegen van 

deze drie groepen in de op te richten Oogvereniging Nederland. De VAG, contactgroep van de NVBS 

en de Usher contactgroep van Retina Nederland zouden na de fusie samen met Stichting DBN een 

patiëntengroep gaan vormen die zich bezig houdt met het behartigen van de belangen van mensen 

met doofblindheid. Er werd informatie verstrekt, de taken van de drie groepen samengevoegd en 

nieuwe afspraken gemaakt. Ook werd het resultaat bekend gemaakt van de enquête die gehouden 

was over de naam van de nieuwe patiëntengroep onder de leden van de VAG en de Usher 

contactgroep en de vrijwilligers van DBN. De volledige naam is geworden: Oogvereniging DoofBlinden 

Mensen met beperkingen in Horen en Zien 

 

 

 

 

 

 

  



Jaarverslag DoofBlinden Netwerk 2012  17 
 

Nawoord 
 

In 2012 is de Stichting DoofBlinden Netwerk er weer op tal van fronten in geslaagd om doofblindheid 
onder de aandacht te brengen. Vaak is onwetendheid er bij veel mensen de oorzaak van dat ze niet 
goed om kunnen gaan met mensen die doofblind zijn. Voorlichting zorgt voor begrip en erkenning en 
maakt de samenleving daardoor een stukje toegankelijker voor mensen die doofblind zijn.  
 
Ook op het gebied van belangenbehartiging is DBN in 2012 weer actief geweest zowel binnen de 
belangenorganisaties van blinden en slechtzienden als binnen die van doven en slechthorende. DBN 
heeft haar stem laten horen bij het overleg met zorgverzekeraars, zorgaanbieders en 
overheidsinstellingen, om te zorgen dat de problematiek van doofblindheid bekend is. Hierdoor 
houden ook deze organisaties meer rekening met de groep doofblinden. 
 
Het deelgenotencontact heeft mensen met doofblindheid in de gelegenheid gesteld om in contact met 
elkaar te komen. Ervaringen konden worden uitgewisseld en men kon herkenning bij elkaar vinden. 
 
Al deze activiteiten konden worden uitgevoerd door de belangeloze inzet van een grote groep 
vrijwilligers. Deze vrijwilligers hebben veel tijd en energie gestoken in de organisatie van activiteiten en 
bijeenkomsten. DBN kan alleen bestaan door de inzet van haar vrijwilligers. Het bestuur wil alle 
vrijwilligers dan ook van harte bedanken. Wij waarderen het bijzonder dat veel vrijwilligers ook in 2013 
actief willen zijn. Samen kunnen wij de handen ineen slaan om de patiëntengroep DoofBlinden van de 
Oogvereniging Nederland tot een succes te maken. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 


