Terugblik 2021

Introductie terugblik 2021: 40 jaar OOK
De doelstelling van de Vereniging OOK is het bieden van herkenning, troost en perspectief aan ouders van
een overleden kind. Het uitgangspunt is dat vrijwilligers binnen de organisatie de doelstelling vertalen
naar een aanbod voor lotgenoten en hun omgeving. In deze terugblik is te lezen wat er in 2021
gerealiseerd is, door en voor lotgenoten.
2021: de vereniging Ouders Overleden Kind blikt terug op het 40-jarig bestaan. Maar er gebeurde meer in
dit coronajaar. In januari mocht het bestuur de vereniging presenteren voor een Appeltje van Oranje. Ook
kwam de nieuwe folderlijn tot stand 'OOK als...', bedoeld voor voornamelijk jongere ouders die de
vereniging nog niet kennen. De landelijke dag vond online plaats, met on de middag online workshops.
Vanaf juni organiseerde de vereniging een maandelijks online rouwcafé, waar leden bij kunnen aanschuiven
en hun verhaal delen met lotgenoten. Een werkgroep organiseerde de speciale bijeenkomst rond het 40jarig bestaan, op 23 oktober in Zeist. En de vereniging werd uitgenodigd om gratis de try-out bij te wonen
van 'Next to Normal', de musical rond het verdriet na het verlies van een kind.
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Vrijwillige inzet binnen OOK
De vereniging kent een bestuur, diverse werkgroepen, vrijwilligerscoördinatoren, regionale contactouders,
een redactie en vrijwilligers bij de Direct Contactlijn. Ook zijn er vrijwilligers actief in de regio's en in
landelijke /themawerkgroepen.
Bestuur: samenstelling
Het bestuur is in 2021 iets uitgebreid. Hiermee wordt de coördinatie van de werkzaamheden in de
vereniging weer meer gespreid: vele handen maken meer mogelijk.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 29 mei 2021 trad Cecile Bus af als voorzitter. Peter van Hest
volgde haar op. Lilly Buurke en Karin Rheiter traden toe tot het bestuur.
Eind 2021 trad Aart Harder af als algemeen bestuurslid.
Op 31 december 2021 bestaat het bestuur uit:
• Peter van Hest, voorzitter
• Karin Rheiter, secretaris
• Peter van Hest, penningmeester (vacature)
• Marleen Mulderij, algemeen bestuurslid
• Ina de Weerd, algemeen bestuurslid
• Lilly Buurke, algemeen bestuurslid
Vrijwilligerscoördinator, werkgroep Voor Elkaar
Het bestuur en de vrijwilligerscoördinator trekken samen op om het aantal vacatures zo goed mogelijk te
vervullen. OOK stelt niet alleen zelf vacatures, ook nodigt de vereniging lotgenoten uit om aan te geven wat
ze zelf willen doen.
OOK denkt graag mee over hoe de aanstaande vrijwilligers het vrijwilligerswerk het beste kunnen laten
aansluiten op hun interesses en talenten: er is altijd ruimte voor meer luisterende oren, helpende handen
en nieuwe initiatieven.
De vrijwilligerscoördinator ondersteunt tevens vrijwilligers in het land en de werkgroep Voor Elkaar, die
landelijke activiteiten organiseert.
Direct contactlijn
De direct contactlijn is eigenlijk deels het eerste contact/uithangbord voor niet-leden die op zoek zijn naar
ondersteuning. Deze lotgenoten zijn nog geen lid van OOK, maar hebben op korte termijn hulp nodig. Via de
website kunnen zij een bericht achterlaten, waarna ze binnen 48 uur worden gebeld door een contactouder
die hiervoor is opgeleid.
In 2021 kwamen er 66 vragen binnen. Dat waren vrijwel allemaal verzoeken van lotgenoten om persoonlijk
contact. Deze lotgenoten werden in contact gebracht met een contactouder. Hulpvragen van moeders die
een miskraam hadden of een heel jonge baby verloren, werden geattendeerd op Stille Levens of de
Stichting Nooit Voorbij. Binnen de vereniging OOK zijn op dit moment te weinig contactouders in deze
categorie.
Het aantal hulpvragen per jaar is constant, zie tabel 1.
Jaar
Aantal verzoeken
2018
63
2019
66
2020
57
2021
66
Tabel: aantal verzoeken direct contactlijn per jaar
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Regionale activiteiten: lotgenotencontact en gespreksgroepen
In iedere regio van Nederland zijn meerdere contactouders. Zij organiseren lotgenotencontact: denk aan
gespreksgroepen, wandelingen, groepsbezoek aan theater of bioscoop. De contactouders zijn door OOK zelf
getraind om persoonlijke gesprekken te voeren met ouders die een kind verloren zijn.
De regio’s organiseren elk seizoen een serie groepsgesprekken (gespreksgroepen) onder leiding van een
gespreksleider. Er worden thema's besproken en ervaringen uitgewisseld.
Het lotgenotencontact en de gespreksgroepen zijn beschikbaar voor leden van de vereniging. In 2021 zijn
leden in contact gebracht met contactouders en zijn er diverse gespreksgroepen opgestart (regio's Noord,
Oost en online - speciaal over verder leven na zelfdoding van je kind). Er heeft geen registratie
plaatsgevonden van aantallen lotgenoten die hiervan gebruik gemaakt hebben. In de bijlage staat de tabel
met de georganiseerde activiteiten.
Verenigingsbrede activiteiten
In 2021 waren er 32 activiteiten voor leden en lotgenoten, deels meerdaagse activiteiten (in 2020: 6
activiteiten). In de loop van het jaar werden fysieke activiteiten weer mogelijk, maar daarnaast waren er 18
online activiteiten. 18 activiteiten werden voor alle lotgenoten georganiseerd. In de bijlage staat de tabel
met de georganiseerde activiteiten.
Landelijke dag (georganiseerd door de werkgroep landelijke dag)
Door corona werd lang gedacht dat de landelijke dag mogelijk live kon
plaatsvinden. Uiteindelijk is gekozen voor een online bijeenkomst via
Zoom. De workshopleiders kregen vooraf een professionele instructie
over het gebruik van Zoom, waardoor de opstart van de middag goed
verliep. De landelijke dag vond online plaats op 17 april 2021. Het
ochtendprogramma werd opgenomen op een locatie en kon door
iedereen bekeken worden via een livestream vanaf de website. Het
programma bestond uit verschillende onderdelen. Er was o.a. een
lezing van Nicolette Koopen over haar dochter Daniëlle, die in 2016 overleed na gebruik van XTC. De
Stichting Team Daniëlle die ze heeft opgericht, heeft als missie: Voorlichting over XTC en andere
drugssoorten met als doel #bewustwording. Op het drukste moment waren er zo´n 150 bezoekers.
In de middag waren er verschillende workshops en een centrale afsluiting van de dag.
Foto: Carlo Ultee, Zeeland
Wandelmaatje (georganiseerd door werkgroep Voor Elkaar)
Een nieuw initiatief was ‘Wandelmaatje gezocht’. Dit initiatief werd gelanceerd in de periode dat wandelen
in groepen niet mogelijk was vanwege de maatregelen i.h.k.v. de Corona pandemie. Lotgenoten konden zich
hiervoor aanmelden en werden gekoppeld aan een andere lotgenoot. Er waren 29 aanmeldingen.
Veertig jaar Ouders Overleden Kind (georganiseerd door werkgroep OOK 40 jaar)
In 2021 bestond OOK 40 jaar. Op zaterdag 23 oktober 2021 besteedden we daar uitgebreid aandacht aan:
met een speciaal ontmoetingsmoment. Het thema van deze dag was ‘Verbinding in Verlies’. Er was een
mooi en gevarieerd programma met een terugblik en een vooruitblik.
Uitgenodigd waren alle leden en andere organisaties die zich bezighouden met het ondersteunen van
lotgenoten. Er waren 183 deelnemers. Natuurlijk is er ruimte voor broers en zussen. We kijken terug op een
prachtige bijeenkomst bij ons 40-jarig bestaan. Marinus van den Berg blikte terug op de dag en het noemen
van namen: hoe belangrijk en persoonlijk die zijn.
In het kader van het veertig jarig bestaan van de vereniging werd het boek ‘Verdriet in de ogen kijken’
uitgegeven (zie ook paragraaf publiciteit).
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De dagvoorzitter, Suzan Hilhorst, had haar vader meegenomen. Meneer Hilhorst heeft van diverse onderdelen van het programma een video gemaakt, die te vinden is via het YouTube-kanaal van OOK. Zo zijn de
presentaties terug te kijken van de VBZ, An Hooghe ('Anders Nabij') en is het optreden van Trijntje Oosterhuis terug te zien. Het gesprek tussen de (oud-)voorzitters is ook terug te kijken.
De Werkgroep Verbonden Broers en Zussen (VBZ)
Ouders die rouwen voelen zich vaak machteloos tegenover het verdriet van hun andere kind(eren). Daarom
is er een Werkgroep Broers en Zussen, waarin zij praten over hun eigen verdriet. In tabel 3 een overzicht
van activiteiten van VBZ.
De VBZ werkgroep heeft een eigen facebookpagina en Instagram-account. Eind 2021 werd er vanuit de
werkgroep ook geblogd; dit wordt geplaatst op de website van OOK en op de sociale media van de VBZ. In
de bijlage staat de tabel met de georganiseerde activiteiten.
Maak rouw bespreekbaar
Website, sociale media en nieuwsbrief
Via de website en sociale mediakanalen (Facebook, Instagram, LinkedIn) worden verenigingsactiviteiten en berichten onder de aandacht gebracht. Denk hierbij aan de online kalender op de website met het
aanmeldformulier, maar ook de agenda op Facebook en de tweewekelijkse berichten over de podcasts. Ook
werden vragen gesteld over ervaringen van volgers, voor publicatie in de Nabij en oproepen geplaatst voor
de komende Nabij.
De website werd in coronajaar 2021 beter bezocht na de lockdown van de winter 2020-2021. Dat is te zien
in deze grafiek.

Paginabezoekers website OOK 2021
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Grafiek: bezoekersaantallen website 2021
OOK bracht al lang elk kwartaal ook een online nieuwsbrief uit met daarin de activiteiten en initiatieven
voor de periode erna. Er bleek veel behoefte aan regelmatigere publicatie van activiteiten richting de leden:
daarom verschijnt de nieuwsbrief 'OOK Erbij' vanaf eind 2021 elke maand. De aantallen aanmeldingen gaan
door dit extra attentiemiddel omhoog.
Op Facebook en Instagram worden ook gedichten, foto's, gedenkdagen gedeeld met de achterban, die erg
worden gewaardeerd. In 2020 is begonnen met de serie boekrecensies op de website en op sociale media:
de #maandagmorgenserie. De recensies die eerder in de Nabij zijn verschenen, worden op de site
gepubliceerd en elke maandag verschijnt er een bericht op Facebook en Instagram over. Deze worden erg
gewaardeerd en deze serie levert nieuwe volgers en leden op.
De sociale media worden ook ingezet om het lidmaatschap bekend te maken, om meer mensen te
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attenderen op de folders van OOK, de landelijke dag, het jubileum, het boek en Wereldlichtjesdag. Specifiek
de LinkedIn-pagina wordt gebruikt om landelijke activiteiten te delen en om vacatures bekend te maken.
Hiermee wordt de vereniging geprofileerd als organisatie voor iedereen die lotgenoot is.
Bereik sociale media
Aantal volgers Facebook
Aantal fans Instagram
Aantal volgers LinkedIn
Tabel: Bereik sociale media

31.12.21 31.12.20
3.536
3.130
781
598
80
22

NABIJ
OOK kent een eigen kwartaalblad met een vrijwillige redactie. Dit blad wordt
gemaakt voor en door leden. In de afgelopen jaren is de bladformule steeds verder
uitgekristalliseerd. In het blad verschijnen diverse columns, gedichten, informatie
over de Verbonden Broers en Zussen (VBZ), de professionele blik van een
psycholoog/lotgenoot en een terugblik op de reacties op sociale media van OOK. Elk
kwartaal verscheen het blad NABIJ met een eigen thema:
• 1e kwartaalblad: thema Veertig jaar OOK
• 2e kwartaalblad: thema Zelfdoding
• 3e kwartaalblad: thema ‘Met lege handen’, na het verlies van een enig kind
• 4e kwartaalblad: thema Grootouders.
Vast onderdeel in de Nabij: de rubriek boeken over rouw en verlies, in totaal 19 boeken in 2021. Van deze
boeken worden recensies geschreven. De meeste boeken zijn geschreven door lotgenoten, een aantal door
professionals. De recensies werden gepubliceerd in de NABIJ en zijn na verloop van tijd via de website
beschikbaar voor iedereen.
Voorlichting/gastlessen
Ook in 2021 zijn er verscheidene gastlessen gegeven door de vrijwilligers van de vereniging OOK. Dat vond
voornamelijk plaats op de politieacademies. Andere onderwijsinstellingen konden vanwege de
coronamaatregelen vaak nog geen gastsprekers ontvangen.
Het doel van de gastlessen is het bespreekbaar maken van rouw. We vertellen ons verhaal om de
toehoorders bewust te maken van goede zorg voor ouders tijdens en na de gebeurtenis (overlijden van hun
kind). Daarnaast geven we bekendheid aan de vereniging OOK.
Een gastles is geslaagd wanneer mensen iets onthouden vanuit de les, wat ze weer meenemen in de
praktijk.
In de bijlage staat de tabel met de georganiseerde activiteiten.
In de loop van het jaar werden webinars georganiseerd voor leden van de vereniging over het hoe en
waarom van de gastlessen. Naar aanleiding daarvan hebben ongeveer 25 lotgenoten zich aangemeld als
gastspreker. In september vond een eerste trainingsdag plaats met een deel van deze groep, waarin de
aandacht lag op het presenteren met behulp van een PowerPoint en het omgaan met lastige vragen vanuit
de toehoorders.
Een aantal lotgenoten hebben gastlessen in Apeldoorn en Leusden bijgewoond om ervan te leren. Een
aantal lotgenoten hebben daarna zelf een les voorbereid i.s.m. de ervaren krachten.
Podcasts
In 2021 werden 24 podcasts gepubliceerd. Tabel 5 bevat een overzicht van de podcasts en het aantal kliks
per podcast: de podcast kan worden beluisterd via de website en via de podcast apps.
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In totaal is er 6703 keer een podcast van OOK beluisterd. Dit is de Top-5 van 2021:
Nr. Titel
Aantal x beluisterd
39
Alleen Thom (26-10-2021)
710
24
En dan moet je door… en verder… (30-3-2021)
646
34
Zo geliefd bij iedereen! (31-8-2021)
620
35
Hun dood betekent niet dat ik niet verder mag (14-9-2021)
601
29
Knuffelbeer met as (8-6-2021)
543
Tabel: overzicht top-5 podcasts 2021
OOK als vereniging
Ledenaantal
Bij de start van het jaar had de vereniging 1342 leden. Dat ledenaantal liep in de loop van het jaar op naar
1379 leden.
Peildatum
Aantal leden
1 jan 2019

1308
1366

1 jan 2020
1 jan 2021
1342
1 jan 2022
1379
Tabel: aantal leden ontwikkeling
Publiciteit
Naast regionale aandacht voor de vereniging in diverse media, was er ook landelijk aandacht voor o.a. de
nominatie voor een Appeltje van oranje, het 40-jarig bestaan, het verschijnen van het boek 'Verdriet in de
ogen kijken' en het ervaringsverhaal van de voorzitter en zijn vrouw.
Appeltje van Oranje
Begin 2021 werd de Vereniging OOK genomineerd voor een Appeltje van Oranje. Het thema van 2021 was
Mentale Kracht. Er werden 48 projecten genomineerd, waarop gestemd kon worden.
Op donderdag 28 januari presenteerden twee bestuursleden de inzending van OOK aan de jury: 'Stem op
ons, wij doen mee met ons jubileum '40 jaar verbinding in verlies'.'
De vereniging staat in 2021 stil bij haar 40-jarig bestaan: sinds
1981 bieden ervaringsdeskundige ouders herkenning, troost en
perspectief aan lotgenoten. Een kind verliezen. Je kunt niet
begrijpen hoe dat voelt, totdat je het zelf meemaakt. Wij zijn
genomineerd omdat we al 40 jaar vanuit
ervaringsdeskundigheid klaarstaan voor andere ouders, voor
elkaar. Wij weten hoe het is om een kind te verliezen en met dit
verdriet verder te leven. We steunen elkaar als lotgenoten. Het
uitgangspunt? Herkenning, troost en perspectief bieden.
Adviezen van lotgenoten zijn makkelijker aan te nemen dan
adviezen van de 'buitenwereld'. Een half woord is vaak al genoeg om gevoelens te herkennen en te
begrijpen. De vereniging organiseert al 40 jaar gespreksgroepen, inloopmiddagen, wandelingen, lezingen,
workshops en een landelijke dag. Onze vrijwilligers zetten hun eigen verdriet en ervaringen op een positieve
manier in. Er is ruimte voor een traan en een lach.
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De jury stond voor de moeilijke keuze om 12 projecten te kiezen van de 48. Helaas hoorde OOK daar niet
bij. Wel kregen alle projecten een bedrag van €1500,00.
De nominatie en presentatie leverde de vereniging meer naamsbekendheid op en aandacht voor het veertig
jarig bestaan van de vereniging.
OOK-publicatie 'Verdriet in de ogen kijken'
OOK publiceerde een boek tijdens het 40-jarig bestaan 'Verdriet in de ogen
kijken'. Deze bundel met verhalen van ouders van overleden kinderen is een
oproep tot ons allemaal: om aandacht te hebben en te houden voor de pijn,
om dat verdriet niet dood te zwijgen, om te zien hoe ouders met vallen en
opstaan proberen hun kind of kinderen te verweven in hun leven, ook door
de dood heen. Deze ervaringen zijn een voorbeeld voor ons allemaal: omdat
ze voorleven hoe je met de littekens van het verlies opnieuw tot leven kunt
komen.
Ouders van overleden kinderen zijn in die zin ook een voorbeeld voor ons
allemaal: omdat ze voorleven hoe je met de littekens van het verlies
opnieuw tot leven kunt komen. De ouders van overleden kinderen bundelen
hier hun verhalen, tot troost en herkenning voor elkaar, maar ook om ons
allemaal mee te geven dat verdriet en perspectief, afscheid en nieuwe
zingeving elkaar niet uitsluiten. Manu Keirse schrijft in zijn inleiding: dit is
een naslagwerk over liefde, ook al gaat het over verlies en sterven.
De redactie van het boek is gedaan door Elle Lepoutre, Marja Bouwman en
Aart Harder, allen lotgenoten.
Het boek ‘Het verdriet in de ogen kijken’ telt ruim 200 pagina’s is een uitgave van Adveniat te Baarn.
Op maandag 1 november 2021 overhandigde de redactie van het boek ‘Verdriet in de ogen kijken’ een
exemplaar aan VWS-staatssecretaris Paul Blokhuis. Paul Blokhuis en zijn vrouw verloren in 2018 hun
dochter Julia. Er volgde een zeer persoonlijk gesprek over het verlies.
Aandacht voor ouders van overleden kinderen in Jacobine op 2
De uitzending van ‘Jacobine op 2’ van 21 november 2021 stond in het teken van eeuwigheidszondag. Peter
en Monica van Hest, lotgenoten en actief binnen OOK, werden geïnterviewd. Eeuwigheidszondag is de
zondag waarop de overledenen van het afgelopen jaar worden herdacht. Peter en Monica vertellen over het
verlies van hun dochter Suzanne.
Nieuwe brochures
In de loop van 2021 werden nieuwe brochures in gebruik genomen en de voorkant van de website
vernieuwd. Deze nieuwe serie is bedoeld om als vereniging meer zichtbaar te zijn bij jongere lotgenoten. De
verspreiding verloopt via contactouders en via de website, waar ze te downloaden zijn.
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Bijlagen
Tabel: overzicht regionale activiteiten (gepubliceerd via website)
Activiteit
Datum
Locatie
Inloop regio Zuid Holland
13.02.21 Online
Workshop rond zelfdoding
20.04.21 Online
Workshop rond zelfdoding
15.05.21 Online
Workshop rond zelfdoding
22.05.21 Online
Workshop rond zelfdoding
27.05.21 Online
Algemene Ledenvergadering
29.05.21 Online
Wandeling Staverden
06.06.21 Staverden
Wandeling Noord-Holland
26.09.21 Noord Holland
Inloopmiddag Naaldwijk
09.10.21 Naaldwijk, Zuid Holland
Wandeling Noord Holland
17.10.21 Noord Holland
Wandeling Noord Holland
24.10.21 Noord Holland
Next to Normal musical
02.11.21 Arnhem
Workshop kaarsen maken
13.11.21 Assen
Wereldlichtjesdag 2021
12.12.21 Online
Inloop: Wereldlichtjesdag
12.12.21 Naaldwijk, Zuid Holland
Wandeling Slangenburg
18.12.21 Gelderland, Doetinchem
Tabel: overzicht landelijke activiteiten (gepubliceerd via website)
Activiteit
Datum
Locatie

Georganiseerd door

Creatief rouwdagboek (3x)
Creatief rouwdagboek (3x)
Landelijke dag
Workshop helend tekenen
Workshop zoom voor vrijwilligers
Algemene Ledenvergadering
Muziekworkshop
Rouwcafé
Documentaire Zusje Lief
Rouwcafé
Lezing Elsbeth Kuysters
Jubileumbijeenkomst 40 jaar OOK
Rouwcafé
Next to Normal musical
Workshop kaarsen maken
Ouderweekend (2 dagen)
Workshop troostvol tekenen
Rouwcafé

Werkgroep Voor Elkaar
Werkgroep Voor Elkaar
Werkgroep Landelijke Dag
Werkgroep Voor Elkaar
Bestuur/Voorlichting
Bestuur
Bestuur/Voorlichting
Werkgroep Voor Elkaar
Werkgroep Voor Elkaar/VBZ
Werkgroep Voor Elkaar
Werkgroep Voor Elkaar
Werkgroep 40 jaar OOK
Werkgroep Voor Elkaar
Werkgroep Voor Elkaar/regio
Bestuur/SML Kaarsenatelier
Werkgroep Ouderweekend
Werkgroep Voor Elkaar
Werkgroep Voor Elkaar

22.02.21
23.02.21
17.04.21
24.04.21
17.05.21
29.05.21
06.06.21
06.09.21
28.09.21
04.10.21
13.10.21
17.10.21
01.11.21
02.11.21
13.11.21
13.11.21
04.12.21
06.12.21

Online
Online
Online
Online
Online
Online
Online
Online
Houten
Online
Elst, Gelderland
Zeist
Online
Arnhem
Assen
Baarn
Online
Online
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Tabel: voorlichtingsactiviteiten in 2021
Datum
18.02.21
24.02.21
02.03.21
12.03.21
18.03.21
27.03.21
08.04.21
10.05.21
10.06.21
17.06.21
24.06.21
01.07.21
12.09.21
30.09.21
01.10.21
11.10.21
14.10.21
20.10.21
25.10.21
04.11.21
19.11.21
22.11.21
23.12.21

Locatie
Politieacademie Leusden
Politieacademie Leusden
Politieacademie Apeldoorn
Politieacademie Apeldoorn
Politieacademie Apeldoorn
Online webinar 'gastles geven'
Politieacademie Apeldoorn
Online webinar 'gastles geven'
Politieacademie Apeldoorn
Politieacademie Leusden
Politieacademie Leusden
Politieacademie Leusden
Training voorlichting: Politieacademie Harderwijk
Politieacademie Leusden
Politieacademie Apeldoorn
Politieacademie Amsterdam
Workshops slachtofferhulp Tolbert
Politieacademie Ypenburg
Politieacademie Amsterdam
Politieacademie Leusden
Politieacademie Rotterdam
Kappersopleiding Leeuwarden
Politieacademie Apeldoorn

Tabel: overzicht activiteiten VBZ in 2021
Activiteit VBZ

Datum

Locatie

Online rouwcafé
Landelijke Dag, voor broers en zussen
Online rouw café
Documentaire Zusje Lief (ism OOK)
Online rouwcafé
Jubileumbijeenkomst 40 jaar OOK, voor broers en zussen

10.04.21
17.04.21
26.06.21
28.09.21
02.10.21
17.10.21

Online
Online
Online
Houten
Online
Zeist

10

