Jaarverslag 2021

FOSS Oudervereniging
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Inleiding
2021, een jaar waar wij, als bestuursleden van FOSS oudervereniging, positief op terug
kijken. Ja, natuurlijk. 2021 was ook voor ons een jaar vol uitdagingen, waarbij Corona een
belangrijke rol speelde. 2021 was ook een jaar van flexibiliteit, samen omgaan met die
uitdagingen, goede gesprekken, en mooie ontmoetingen en samenwerken.
In dit jaarverslag staat beschreven hoe we in 2021 hebben gewerkt, welke stappen we
hebben gezet én hoe we de toekomst van de oudervereniging zien.
2021 heeft ons veel energie gegeven. Energie die we ook in 2022 en verder graag inzetten
voor de ouders én hun kinderen.

Bestuur FOSS oudervereniging.
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Bestuursleden en ondersteuning
Het FOSS bestuur bestaat uit de volgende leden:
•
•
•
•
•

Jack Swinkels
Sonja Hooijer
Eric van Loon
Wytske van Weerden
Cor Boots (gestopt als bestuurslid per december 2021)

De taak van voorzitter, secretaris en penningmeester zijn binnen het bestuur belegd. In 2021 is Jack
Swinkels voorzitter, Eric van Loon penningmeester en Sonja Hooijer secretaris van de
oudervereniging.
Vanaf 1 mei 2021 wordt het bestuur van de FOSS ondersteund door een beleidsmedewerker, Suzan
van Raamsdonk. Zij is het eerste aanspreekpunt voor ouders en contactpersoon voor ouders,
organisaties en instellingen.
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Website en bereikbaarheid FOSS oudervereniging
Na de ontvlechting van FODOK en FOSS in 2020, vonden we het belangrijk om allereerst
onze contactgegevens te actualiseren en uit te breiden. Met onze collega’s van de FODOK
zijn goede afspraken gemaakt, zodat we ook via de voormalige routes bereikt konden
worden. Bereikbaar zijn is voor de FOSS een belangrijk speerpunt.
Hieronder volgen de mogelijkheden om contact op te nemen met FOSS:
•

•
•
•
•
•
•

Telefonisch via 06- 82808730.
FOSS is het beste te bereiken op maandagen en dinsdagen tussen 9.00 en 17.00 en
op de woensdagen en donderdag tussen 9.00 en 13.00
Via dit telefoonnummer kun je ook een Whats app bericht aan de FOSS sturen
Door een e-mail te sturen naar ons algemene e-mailadres info@fossouders.nl of naar
onze beleidsadviseur suzan@fossouders.nl
Via het contactformulier op de website: www.fossouders.nl/contact
Op de facebookpagina FOSS oudervereniging kun je een berichtje achterlaten, een
privé bericht kun je sturen via Facebook Messenger
Per post op adres Maarsbergseweg 20, 3956 KW Leersum
E-mail die binnenkomt op het voormalige mailadres van de FOSS Foss@hetnet.nl
wordt tot 1 juni 2022 uitgelezen.

In gevallen dat de FODOK e-mail ontvangt die bestemd is voor FOSS, na de splitsing, wordt
deze doorgestuurd aan de FOSS. Andersom stuurt FOSS berichten door aan FODOK indien
van toepassing. De contactgegevens van de FODOK zijn ongewijzigd.
Een tweede belangrijk speerpunt is vindbaarheid van FOSS voor met name ouders. In 2021
hebben we daarom actief ingezet op onze zichtbaarheid op social media, in het bijzonder via
onze eigen facebookpagina FOSS oudervereniging.
Medio 2021 is de nieuwe website van FOSS gelanceerd www.fossouders.nl. Op deze website
vindt je basisinformatie over slechthorendheid en TOS. Daarnaast zijn op deze site de
activiteiten van FOSS te volgen via de nieuwsberichten én vindt je alle activiteiten voor
ouders – lid of geen lid – op de homepagina en in de activiteitenkalender.
De activiteiten worden ook altijd gedeeld via de facebookpagina FOSS oudervereniging.
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Onze nieuwe visie
Na de ontvlechting van FODOK en FOSS en de wisseling van vrijwel het gehele FOSS bestuur,
vonden we het een belangrijk moment om als bestuursleden na te denken over de rol van
FOSS als oudervereniging in de huidige, sterk veranderende, maatschappij. Het bestuur
stelde zich daarom de volgende vragen:
Voor wie zijn we er?
Waar staan we voor?
Waar zijn we van?
En waar zijn we juist niet van?
Waarin vinden we elkaar als ouders?
Wat zijn de dingen die we doen als vereniging?
Waarom doen we dat eigenlijk?
Wat gebeurt er als wij die dingen niet meer doen?
Wat verandert er dan voor ouders en kinderen?
En hoe kijken we daar tegen aan?
Wat is onze rol in de maatschappij?
En hoe willen we die invullen?
Zomaar wat vragen die tijdens onze hei-dagen op tafel kwamen. Het resultaat is niet in een
pasklaar antwoord op elke vraag te geven. Door de gesprekken werd het beeld wel steeds
duidelijker, voor ons. We hebben dat samengevat in onze nieuwe visie, met bijpassende
slogan.
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Onze visie
FOSS oudervereniging is een landelijke oudervereniging van en voor ouders van
kinderen, jongeren of jongvolwassen met een taalontwikkelingsstoornis of een
gehoorbeperking.
Wij vinden dat ieder kind er mag zijn en alle kansen en mogelijkheden moet
krijgen mee te doen in de maatschappij, vanuit de gedachte: Ik ben speciaal, net
als jij!
FOSS zet zich in voor de ouders en hun kinderen door de belangen te
behartigen, voorlichting en neutrale informatie te geven en lotgenotencontact
voor ouders te organiseren.
Ouders van kinderen die een gehoorbeperking hebben of een
taalontwikkelingsstoornis komen vraagstukken en knelpunten tegen. Ouders van
FOSS zijn ervaringsdeskundig en willen hun ervaringen en kennis graag delen.
Niet alleen om andere ouders te helpen en te ondersteunen, maar ook om de
krachten te bundelen. In Nederland verwachten we van ouders dat zij zélf
opkomen voor de belangen van hun kind.
Bij FOSS doen we dit samen.
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Activiteiten van FOSS oudervereniging in 2021
De oudervereniging richt zich in zijn activiteiten op de 3 hoofdtaken:
-

Lotgenotencontact
Informatie verstrekken
Belangenbehartiging

In de eerste helft van 2021 hebben we waar het gaat om de lotgenotencontacten veel last
gehad van de maatregelen met betrekking tot Corona. We merken bij onszelf en andere
organisaties om ons heen, dat we terughoudend waren in het organiseren en ontmoeten. Na
de zomervakantie 2021 hebben we langzamerhand een aantal keer de keuze gemaakt toch
een activiteit te organiseren. Met in het achterhoofd …. het zou ook niet door kunnen gaan.
Helaas bleek dit toch het geval, zoals bij de jaarlijkse FOSS dag.
Als alternatief heeft ook FOSS ingezet op het online ontmoeten en dat heeft ons in 2021 veel
mogelijkheden geboden. We hebben op deze manier toch ontmoetingen met en tussen
ouders kunnen organiseren. Voor algemeen contact en open vragen zijn er meerdere keren
per jaar oudercontactavonden waar ouders zich voor kunnen opgeven. Bij deze avonden is
er gelegenheid om elkaar te ontmoeten, maar ook om vragen te stellen aan de
bestuursleden of de beleidsmedewerker van FOSS, die tijdens deze avonden aanwezig zijn.
Deze maandelijkse online ‘inloop’ avonden zijn vanaf augustus gesplitst in inloopavonden
voor ouders van kinderen die TOS hebben op de eerste dinsdag van de maand en
inloopavonden voor ouders van slechthorende kinderen op de eerste donderdag van de
maand.
We merken dat deze digitale bijeenkomsten steeds beter bekend worden (ze staan op onze
website www.fossouders.nl en worden gedeeld op onze facebookpagina). Het is een fijne en
gemakkelijke manier om binnen de beschikbare uren toch regelmatig met ouders te kunnen
spreken over wat hun bezighoud en welke vragen of problemen er leven of om gewoon even
een luisterend oor te hebben. Het maakt het voor ouders gemakkelijker om (even) aan te
haken en bespaart bovendien veel reistijd.
We merken ook dat ouders met vragen ons steeds beter weten te vinden via facebook, de
website en telefoon. Met deze ouders bespreken we hun vragen of knelpunten individueel.
Het verstrekken van informatie is een taak van FOSS die we het afgelopen jaar op
verschillende manieren hebben ingevuld. Zo is er een nieuwe FOSS website
( www.fossouders.nl) opgezet met informatie over Slechthorendheid en
Taalontwikkelingsstoornissen. De website is vooral bedoeld om onafhankelijke en
betrouwbare, algemene informatie te geven en wegwijs te maken in het aanbod van
relevante instanties. Daarnaast staan ook al onze activiteiten en diverse leuke
wetenswaardigheden in de agenda.
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Om verder bij te dragen aan de behoefte van veel ouders naar meer specifieke informatie,
zijn we ook begonnen met de organisatie van digitale informatie-avonden rond een
specifiek thema. We hebben in de tweede helft van 2021 enkele thema-avonden verzorgd,
rondom de thema’s ‘ervaar TOS’, ‘schoolvervoer’ en effecten van corona op het onderwijs
aan de leerlingen met TOS of slechthorendheid die goed ‘bezocht’ werden.
FOSS speelt een belangrijke rol in belangenbehartiging. Daarvoor heeft FOSS veel contacten
met andere doelgroep-vertegenwoordigende organisaties, zorg- en onderwijsinstellingen,
onderzoekers en overige (overheids- instanties.
FOSS heeft aansluiting bij diverse platforms waarin zij een inhoudelijke bijdrage levert. Deze
platforms hebben zowel betrekking op slechthorendheid en TOS als ook overkoepelende
thema’s zoals onderwijs en inclusie.
Door krachten te bundelen met anderen, zijn wij beter in staat de belangen te behartigen
van onze ouders en hun kinderen. Het is ook een goede manier om onze contacten binnen
ons netwerk nog beter te leren kennen en hun visie op de verschillende thema’s helder te
krijgen. Daarnaast worden er steeds weer nieuwe contacten gelegd. Het samenwerken met
verschillende partijen op thema’s die ons gezamenlijk raken krijgt in 2021 ook meer vorm,
onder andere bij schoolvervoer en zorgen om leerlingen die uitvallen door het ontbreken
aan cluster 2 onderwijs of ondersteuning. We kiezen er regelmatig voor om onderwerpen
samen op te pakken, uit te werken en onder de aandacht te brengen. Ook hier geldt, samen
staan we sterker.
FOSS betrokkenheid bij (onderzoeks-)projecten
FOSS speelt al vele jaren een belangrijke rol bij het onderzoek naar Slechthorendheid en
Taalontwikkelingsstoornissen. Vaak wordt FOSS gevraagd om te participeren in
onderzoeksprojecten om te zorgen dat het perspectief van de ouder als ervaringsdeskundige
wordt meegenomen in het project. Zo is FOSS op dit moment betrokken bij projecten zoals:
COMPLETE: Samenwerken met ouders in logopedische behandeling (www.complete.hu.nl)
BEPTOS: Bewegen En Praten van kinderen met Taal- en motorische OntwikkelingsStoornissen
COPE: Communicatie Optimalisatie via Participatie Ervaringen (https://www.nvlf.nl/cope/)
TOZ voor TOS: Toeleiding naar Onderwijs vanuit Zorg voor kinderen met TOS,
Focusgroep Werkgeheugen: werkgeheugen bij kinderen met een auditieve beperking of TOS,
TNO onderzoek Zorg op Afstand: ervaringen in de JGZ met zorg op afstand tijdens de
coronaperiode
Sinds 2019 is een deel van de onderzoeken voor Slechthorendheid en
Taalontwikkelingsstoornissen gebundeld in een groot door ZonMw erkende meerjarig
deelsector plan “Deelkracht”. Binnen Deelkracht werken onderzoekers, professionals en
ervaringsdeskundigen (waaronder FOSS) samen. Zij hebben tot doel de samenleving voor
zintuigelijk gehandicapten net zo toegankelijk te maken als voor ieder ander.
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FOSS is betrokken bij diverse projecten binnen Deelkracht die betrekking hebben op TOS en
slechthorendheid bij kinderen en jongeren. Voor 2021 gaat het specifiek om de projecten:
TOS informatiepunt: “Alles over TOS”
Transitie
Daarnaast heeft FOSS regelmatig overleg met verschillende deelprogrammaleiders en sluit
FOSS aan bij overstijgende bijeenkomsten. FOSS praat actief mee over de doelstellingen, de
opzet en de uitvoering van deze projecten.
Wil je meer weten over deze projecten? Kijk dan op www.deelkracht.nl.
Het is leuk hier tevens te vermelden dat het bestuurslid Dr. Wytske van Weerden, namens
FOSS, toegetreden is als lid van de Adviescommissie van het Radboud TOS fonds. Dit fonds is
opgericht door Dr. Kino Jansonius met als doel het bevorderen en ondersteunen van
wetenschappelijk onderzoek gericht op een zo vroeg mogelijke onderkenning en
behandeling van taalontwikkelingsstoornissen. We hopen tevens dat we middels dit fonds
gelden kunnen genereren voor het opzetten van bewustwording (‘awareness’)
publiekscampagnes.
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Algemene leden vergadering 2021
Op 29 september 2021 heeft onze Algemene Leden Vergadering plaatsgevonden. Tijdens deze
ledenvergadering stonden de volgende punten op de agenda:
•
•
•
•

•
•
•
•

Opening en vaststellen van de agenda
Terugkijken op 2020 en eerste helft 2021
Jaarverslag 2020
Financiën, waaronder
- Jaarrekening
- Kascontrole + kascommissie boekjaar 2021
- Decharge verlening
Presentatie FOSS 2021-2022
In dialoog met de leden
Feedback en rondvraag
Sluiten van de vergadering

Ben je benieuwd naar de presentatie FOSS 2021-2022 of het verslag?
Stuur dan een mailtje naar info@fossouders.nl. Dan sturen we je deze informatie toe.
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Financiën
In het onderstaande overzicht ziet u de resultaten van FOSS oudervereniging over de jaren 2020 en
2021.

Resultaten
2021

2020

verschil

€

€

€

Baten

78.913

85.510

-6.597

Lotgenotencontact

6.986

8.040

-1.054

Voorlichting
Belangenbehartiging

36.168
4.564

27.549
3.250

8.619
1.314

Huisvestingskosten

-

920

-920

Bestuurskosten

2.688

5.095

-2.407

Algemene kosten

11.224

11.460

-236

----------------------------------------------------------------Som der bedrijfslasten

6.61.630

56.314

5.316

Netto resultaat

17.283

29.196

-11.913

Tijdens de algemene leden vergadering zal er een korte toelichting zijn op de financiën van de FOSS in
2021. Wil je meer weten? Vraag dan het financieel jaarverslag op via info@fossouders.nl
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Vooruitblik 2022
Het bestuur van FOSS heeft veel ambitieuze plannen voor 2022. We worden steeds vaker door
professionals gevraagd om advies en participatie in diverse (onderzoeks-)projecten en om bij te
dragen aan diverse activiteiten rondom slechthorendheid en TOS. Ook in 2022 zullen we bij diverse
projecten aansluiten en contact zoeken met organisaties als we van mening zijn dat dit onze kinderen
en hun ouders ten goede komt.
Gelukkig wordt de meerwaarde van ervaringsdeskundige kennis van ouders, maar ook van kinderen
en jong-volwassenen, steeds breder onderkent en serieus genomen. De inzet van FOSS wordt hierbij
hierbij steeds vaker gevraagd. Op dit moment is er slechts een klein aantal ouders actief bereid om
mee te praten en een stem te geven aan de ervaring van ouders. We vinden het belangrijk dat de
stem van ouders gehoord wordt. We hopen in 2022 meer ouders bereid te zijn om hieraan bij te
dragen, zodat er een grotere diversiteit in persoonlijke ervaringen gedeeld wordt.
Daarnaast is er natuurlijk de wens vanuit ouders voor meer informatie, meer zichtbaarheid en meer
contact. We zullen in 2022 doorgaan met de (digitale) thema-avonden als ook met de maandelijkse
oudergesprekken. We hopen deze aan te vullen met regionale fysieke bijeenkomsten omdat we ons
goed kunnen voorstellen dat elkaar werkelijk ontmoeten ook een fijne ervaring is. Echter, we zijn
realistisch, ook in 2022 kan Corona een rol spelen in onze plannen en planning. Vandaar dat we een
belangrijk deel van deze ontmoetingen in 2022 digitaal zullen blijven houden. Immers, we hebben
gemerkt dat digitaal overleg ook veel voordelen heeft zoals beperkte reistijd, geen kinderopvang
nodig en laagdrempelig aanschuiven voor ouders. Zowel leden als niet leden zijn hierbij welkom.
Helaas merken we dat het bestuur van FOSS te klein is om aan al deze wensen te voldoen en willen
we graag nieuwe ouders betrekken bij de verschillende activiteiten. We hebben daarvoor in 2021
een oproep gedaan voor nieuwe vrijwilligers. Het is fijn dat we na deze oproep een aantal nieuwe
ouders als vrijwilligers hebben mogen verwelkomen. We zullen ook in 2022 de hulp nodig hebben
van ouders en vrijwilligers die (af en toe) mee wil helpen bij de activiteiten van FOSS, zodat we onze
ambities waar kunnen maken. FOSS is immers een vereniging voor ouders, door ouders!
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Nawoord
Nu een jaar geleden alweer, sloten we de inleiding van het jaarverslag van 2020 af met deze tekst:
‘ Intussen zijn we eraan gewend en merken we dat digitale gesprekken steeds meer gewoon worden.
Het gevoel van afstand, wat het digitale in het begin opriep, raken we langzamerhand kwijt. Toch
kijken we enorm uit naar 2021, waarin we hopelijk weer meer fysieke ontmoetingen kunnen
organiseren.’
Helaas moeten we, terugkijkend, constateren dat er ook in 2021 weinig momenten zijn geweest
waarin we elkaar fysiek hebben mogen ontmoeten. Corona heeft ons voorzichtig gemaakt. Zuinig als
we zijn op ‘onze’ ouders hebben we besloten dat een fysieke activiteit van FOSS geen extra risico
mag zijn voor de gezondheid. Waarbij we ook de belastbaarheid van ouders, in een jaar met onder
andere thuisonderwijs en verlengde schoolvakanties, mee hebben genomen in onze afwegingen en
gesprekken.
Hetzelfde geld voor onze contacten met zorg- en onderwijsinstellingen, collega (ouder) organisaties
en onze activiteiten binnen projecten, zoals onderzoeksprogramma Deelkracht. We ontmoeten
elkaar, zij het vooral digitaal. Maar…. we zijn in gesprek, en weten elkaar te vinden. Samen op zoek
naar de best passende vorm van communicatie, met als doel begrip en verbinding.
Een mooie voedingsbodem om in 2022 op voort te mogen bouwen!
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