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1. Financiën
De Stichting heeft de afgelopen jaren vooral gebruik gemaakt van de middelen die bij de
oprichting van de Stichting in 2009 ter beschikking zijn gesteld. Met deze middelen zijn de
website, het portaal en het Luiderslotspel tot stand gekomen. In 2014-2015 werden met
deze gelden het portaal verfijnd en uitgebreid en de website in zijn geheel vernieuwd in
2016. Ook zijn middelen aangewend om de hosting, onderhoudskosten, beveiligingskosten
en administratiekosten jaarlijks te betalen. Met het oog op deze afname van de financiële
middelen, een nodige aanpassing van het portaal aan hedendaagse media-tools en het
vernieuwen van het Luiderslot, is in 2017 een start gemaakt met het werven van externe
fondsen en is ingezet op het uitbreiden van eenmalige sponsoractiviteiten door bijvoorbeeld
scholen, sponsorruns, en collectes. Voor het eerst heeft de stichting in 2017 met een aantal
bestuursleden en betrokken ouders meegelopen in de collecte van het Oranjefonds. 50%
van de opbrengst van deze collecte kwam ten goede aan de Oranje Stichting en 50% was
voor Stichting Selectief Mutisme.
Daarnaast heeft de Stichting in 2017 de knoop doorgehakt en na 6 jaar besloten de
deelname kosten te verhogen naar 97,-- euro per cliënt per 1 januari 2018. Hierdoor hoopt
de Stichting de jaarlijkse kosten van webhosting en portaalbeveiliging te bekostigen zonder
in te teren op eigen vermogen.
(zie financieel jaarverslag 2017)

2. Communicatie
Afgelopen jaren heeft de Stichting veel werk gestoken in het aanbieden van informatie over
selectief mutisme en behandelmethoden via de diverse mediakanalen.
Website Spreekt Voor Zich
De website www.spreektvoorzich.nl heeft in eind 2015 een geheel nieuw aanzicht gekregen.
Hierbij is er veel aandacht besteed aan het helder structureren van de informatie per
doelgroep (c.q. ouder, cliënt, professional, leerkracht). Ook is er meer ruimte gekomen om
nieuws en digitale media in te zetten. In 2017 is verder ingezet op het toevoegen van een
kinderpagina en een jongerenpagina. De reactie op de nieuwe website waren ook in 2017
zeer positief.
Portaal

Het portaalplatform, waar ouders, professionals en leerkrachten het behandelprogramma
kunnen volgen van de cliënt, is een belangrijk communicatiemiddelen tussen betrokkenen.
Belangrijke aspecten zoals gebruiksvriendelijkheid en privacy blijven voorop staan.
Daarnaast streeft de Stichting er naar om het portaal aan te passen aan nieuwe media.
Hiermee doelt de Stichting op de toegankelijkheid van het portaal via smartphones en
tablets. Vooral de toegang via smartphones zal de communicatie tussen de betrokkenen
versnellen. Als alle betrokken sneller kunnen overleggen over behandeling dan zal dit winst
opleveren in de daadwerkelijke behandeling van de cliënt. Het vernieuwen van het portaal
zal een aanzienlijke investering vergen van de Stichting. In 2017 is een start gemaakt om
financiële middelen te werven om deze noodzakelijke vernieuwing tot stand te brengen.
Facebook
De Stichting heeft een facebookpagina. In 2017 heeft hier vanuit de Stichting geen activiteit
op plaatsgevonden. Met de komst van een nieuw bestuurslid communicatie zal in 2018
onderzocht worden of dit medium voor de Stichting van toegevoegde waarde is.
Vakbladen Publicatie
De Stichting heeft reeds vele publicaties in relevante vakbladen gepubliceerd.
Noemenswaardig zijn artikelen in Kind & Adolescent, Artsen Jeugdgezondheidszorg, GZPsychologie en het blad Fonds Psychische Gezondheid. Belangrijkste doeleinde van
publicatie is naamsbekendheid geven aan de angststoornis selectief mutisme zodat kinderen
met selectief mutisme vroegtijdig de juiste hulp wordt geboden. In 2017 was de
publicatiegraad laag, de draad zal weer worden opgepakt in 2018-2020.
Lezingen & Congressen
Ook in 2017 was de Stichting aanwezig op het jaarlijks VCGT-congres om het werk van de
Stichting te promoten. Wederom waren de reacties van het publiek geïnteresseerd en
enthousiast.

3. Het Luiderslot
Het Luiderslot is de serious e-game waarmee de cognitieve gedragstherapie wordt
ondersteund. Het spel is in 2012 ontwikkeld en gelanceerd. In het computerspel worden
cliëntjes uitgedaagd om door middel van het maken van geluiden (bv klappen met de
handen, sissen, en uiteindelijk ook praten) het draakje Yep te helpen zijn kasteel weer in te
kleuren. Elke verdieping van het kasteel staat voor een stapje dichter bij het overwinnen van
de spreekangst. Het spel spreekt jonge kinderen zeer aan en ook de reacties vanuit
therapeuten en ouders zijn zeer positief. Omdat de Stichting het spel ook beschikbaar wil
maken op tablets en smartphones is een start gemaakt met het werven van de noodzakelijke
fondsen. Ook is aan de beheerder van het Spreektvoorzich portaal en Luiderslot, Eljakim
Technology B.V. gevraagd een begin te maken met de modernisering van het spel.

4. Bestuursleden
De Stichting heeft de afgelopen jaren veel baat gehad bij de tomeloze inzet van
bestuursleden die lange tijd zitting namen in het bestuur. In januari 2017 is de
voorzittersfunctie overgenomen van Jessica de Pagter door Angelique Custers. Ook is er 1
bestuurslid teruggetreden wegens gezondheidsredenen en heeft 1 bestuurslid aangegeven

te willen stoppen. In 2017 is er via nieuwbrief en website een oproep geplaatst voor nieuwe
bestuursleden voor de positie Communicatie en de positie Penningmeester. Beide vacatures
in het bestuur zijn eind 2017 ingevuld. Aandachtspunt voor het bestuur is het evenwicht
bewaren tussen ouders en professionals. Het huidige bestuur meent dit te hebben kunnen
waarborgen door een bestuur van 2 oudervertegenwoordigers, 4 professionals uit de
gezondheidszorg en 1 bedrijfseconomische professional. Daarnaast heeft het bestuur ook in
2017 de vaste adviesrol voor de oprichtster en bijzonder hoogleraar pedagogiek Prof. dr.
Maretha de Jonge behouden.

5. Samenwerking buitenland
In 2014-216 heeft een samenwerking plaatsgevonden met de Franse ouderstichting “Les
Voix de Mondes”. Doel van de samenwerking was het beschikbaar stellen van een Franse
versie van het behandelprogramma. De bestuursleden van Stichting Behandeling Selectief
Mutisme hebben veel tijd en energie is gestopt in het juridisch mogelijk maken, beschikbaar
stellen, vertalen van website, programma en portaal. Ondanks de inzet van de Stichting en
de Franse ouders is het helaas niet gelukt het programma goed en wel van de grond te
krijgen. Begin 2017 werd duidelijk dat de Franse ouderstichting zou stoppen met het
programma vanwege te weinig gebruikers. Onderliggende oorzaak is o.a. de verschillen in
de inrichting van de gezondheidszorg in Frankrijk. De Stichting heeft veel geleerd van deze
ervaring. Voor de toekomst betekent dit dat de Stichting samenwerking met andere partijen,
ook in het buitenland, alleen nog onder specifieke voorwaarden zal oppakken.

6. Projecten
De Stichting wil blijven investeren in speciale projecten die de doelstelling van de stichting
ondersteunen en/of versterken. Een voorbeeld van zo’n project is het realiseren van het
leesboekje “Mevrouwtje Verlegen”. Dit boekje is geschreven door een 11-jarig cliëntje
tijdens de therapie. Het boekje kan als leesmateriaal en ondersteuning gebruikt worden
tijdens de therapie of in de klaslokaal. Het boekje is dankzij particuliere sponsoring en
donaties mogelijk gemaakt en sinds begin 2017 verkrijgbaar via de website
spreektvoorzich.nl

Dankbaar
Het bestuur van de Stichting Behandeling Selectief Mutisme is alle donateurs, fondsen en
vrijwilligers bijzonder dankbaar. Dankzij hun bijdrage hebben afgelopen jaar 118 kinderen
gebruik kunnen maken van de het Spreektvoorzich programma en hebben vele ouders en
professionals zich kunnen wenden tot de Stichting met al hun vragen over selectief mutisme
en behandelmogelijkheden. Nogmaals hartelijk dank voor alle hulp en steun die we in 2017
mochten ontvangen.

