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Inleiding:
Als Stichting OPS hebben we de opdracht de belangen van OPS-slachtoffers in de ruimste
zin van het woord zo goed mogelijk te behartigen. Daarbij dienen we op diverse terreinen
actief te zijn. Welke terreinen dat zijn, staat hieronder uitgebreid beschreven.
Echter, de financiën waarop we in het verleden konden rekenen, zijn niet meer zo ruim voor
handen. Een uitdaging ligt er dan ook om buiten de belangen van onze leden te behartigen,
er ook een grote en belangrijke taak ligt om meer financiën binnen te halen, om de toekomst
voor de stichting te waarborgen. Tot en met 2015 hebben we voldoende financiële middelen
in kas om bij een ongewijzigd subsidiebeleid het werk in zijn huidige vorm te financieren.
Echter, indien er geen extra gelden aangeboord worden dan zal het einde voor de Stichting
OPS in haar huidige vorm in zicht zijn!
De Stichting heeft een Raad van Toezicht (RvT) en een donateursraad (DR). Voor de
uitvoering van de werkzaamheden is een directeur in dienst die tevens de Raad van Bestuur
(RvB) vormt. Deze directeur verricht alle voorkomende en beschreven werkzaamheden en
stuurt tevens een kleine groep vrijwilligers aan. Deze vrijwilligers worden met name ingezet
ter ondersteuning bij het bemensen van een stand op een beurs/congres en ter
ondersteuning van de directeur bij de lotgenotencontact dagen en dagtochten.
Een aantal activiteiten komt voor subsidie in aanmerking, sterker nog als we die activiteiten
niet zouden uitvoeren, kregen we kort gezegd géén subsidie. Dus er zijn een aantal
verplichtingen waaraan we moeten voldoen, en er kunnen daarnaast vrije keuzes gemaakt
worden afhankelijk van de beschikbare financiën.

Activiteiten welke afhankelijk zijn van subsidie van PGO
Lotgenotencontact activiteiten
Het organiseren van een aantal dagtochten en een lotgenotendag. In de eerste helft van het
jaar vinden er traditiegetrouw 2 dagtochten en een lotgenotendag plaats. Doel hiervan is de
leden en hun partners een ontspannende dag aan te bieden waarbij ruimschoots de
mogelijkheid tot onderling contact geboden worden. Na de zomerperiode volgen nog twee
dagtochten. Bestemmingen worden gekozen na overleg met de Donateursraad (DR).
Tevens wordt er nog bekeken of er voldoende animo is voor een 3-daagse partnercursus óf
een één-daagse herhalingscursus voor partners. Hiervoor wordt contact gelegd met Gemma
Hesselink (psychologe en deskundige op het gebied van NAH).
Verder wordt twee keer per jaar het ledenblad De Klokkenluider uitgebracht. Hoewel het een
aanslag op de financiële middelen is, is er voor gekozen dit in de huidige vorm te laten
drukken. Voor onze leden is dat zeer belangrijk. Wel zal er gekeken moeten worden naar
alternatieven om dit betaalbaar te houden, middels het plaatsen van o.a. advertenties of
artikelen welke recht doen aan de inhoud van het blad en bestemd moeten zijn voor onze
doelgroep.

Voorlichting activiteiten
Voorlichting is zeer belangrijke ten einde meer slachtoffers te voorkomen en de huidige
slachtoffers op diverse gebieden goed van dienst te kunnen zijn.
Samenwerken met o.a. de vakbonden en andere organisaties is hierbij nodig. Deze
voorlichting gaat op basis van uurtje/factuurtje.

Buiten deze vorm van voorlichting zijn er ook nauwe contacten met letselschade-advocaten,
solvent-teams en vakbonden om op de hoogte te zijn van de laatste stand van zaken ten
einde de slachtoffers en werknemers in de risicovolle beroepen goed te kunnen
ondersteunen. Ook is er nauw contact met de solvent-teams om patiënten op een juiste wijze
te kunnen voorlichten op medisch gebied.
Verder zullen we daar waar zinvol en financieel haalbaar aanwezig zijn op beurzen en
congressen die voor ons waardevol zijn en waar we ons gedachtegoed onder de aandacht
kunnen brengen.
Individueel lotgenotencontact
Af en toe bezoeken we leden thuis welke met diverse problemen te kampen hebben om hen
individueel bij te staan. Dit kan op diverse gebieden betrekking hebben zoals: medisch,
werkgerelateerd, letselschade-problematiek et cetera.

Samenwerking met andere organisaties
De overheid dwingt patiëntenorganisaties samen te werken. Een module hiervoor is het
voucherproject waarbij 7 organisaties samen subsidie kunnen krijgen om een project uit te
voeren. Dit project moet waardevol zijn voor alle 7 organisaties. Iedere patiëntenorganisatie
die subsidie krijgt van de overheid krijgt jaarlijks een voucher ter waarde van € 18.000,=. De
Stichting OPS werkt samen met zes andere organisaties aan een project inzake de digitale
kennisbank. De voucher van ons is hiervoor beschikbaar gesteld en dit project zal drie jaar
lopen. De uren die door ons hieraan worden besteed worden betaald uit de voucher.

Verder is er nauwe samenwerking c.q. wordt gezocht met o.a. vakbonden, solvent-teams,
samenwerkingsverbanden van letselschade-advocaten/bureau’s. Redenen van
samenwerking kunnen zijn: betere arbeidsomstandigheden voor mensen welke tijdens hun
beroep in aanraking komen met oplosmiddelen, goede begeleiding en diagnostiek van
patiënten en hun familieleden, initiëren van wetenschappelijk onderzoek op diverse
terreinen, goede begeleiding inzake het letselschadetraject et cetera.

Activiteiten welke deels wel gesubsidieerd worden door PGO
Verbreden financiële basis
Samen met de ingeschakelde coach wordt gewerkt aan het binnenhalen van extra gelden uit
diverse sectoren. Doel hiervan is om zo breed mogelijk in de diverse sectoren
mensen/organisaties te benaderen die ons hierbij behulpzaam zijn. Daartoe zullen afspraken
en bezoeken gepland worden met allerlei organisaties welke financieel behulpzaam kunnen
zijn. Te denken valt aan werkgevers- en werknemersorganisaties, bedrijven, letselschadebureau’s, zorgverzekeraars et cetera.
Collectieve en individuele belangenbehartiging
Samen met andere organisaties welke op diverse gebieden werkzaam zijn proberen we om
OPS zoveel mogelijk onder de aandacht te brengen.
Letselschade
We werken o.a. samen met vakbonden, solvent-teams, letselschade-advocaten (BBZ, Pals,
ASP).

Werk en inkomen
Door veranderende wetgeving op het gebied van WSW, WWNV, WWB welke overgaat naar
de nieuwe Participatiewet per 1-1-2014 wordt het praktisch onmogelijk om mensen met
OPS volledig arbeidsongeschikt verklaard te krijgen, want volgens de overheid moet
iedereen aan het werk. Probleem is echter dat voor mensen met NAH de mogelijkheden zeer
gering zijn en dat er geen geld is voor speciale trajecten hiervoor. Samen met
gespecialiseerde reïntegratiebureaus zullen we kansen moeten creëren voor onze mensen.
We zullen ons blijvend moeten scholen op dit gebied teneinde slachtoffers op een juiste
wijze te kunnen informeren over de (on)mogelijkheden van reïntegratie met hun handicap.

Schadevergoeding
We blijven ons inzetten voor een fonds voor slachtoffers van beroepsziekten en OPS
slachtoffers in het bijzonder. We wachten nu op het advies van de Sociaal Economische
Raad (SER) omtrent de nieuwe arbeidsomstandighedenwet waarin een passage omtrent
deze problematiek is opgenomen. Afhankelijk van de inhoud van dat advies wordt de nadere
strategie bepaald.

Wetenschappelijk onderzoek
Daar waar nodig zullen we ons inspannen om wetenschappelijk onderzoek te laten
verrichten. Dit kan zowel op medisch gebied als wel op juridisch gebied plaatsvinden.

Niet subsidiabele activiteiten
Exploitatie
Door vanuit het eigen woonhuis te werken kunnen de kosten voor huisvesting zeer laag
worden gehouden, een sobere bedrijfsvoering blijft voorop staan. Daar waar de kosten
gedrukt kunnen worden is of wordt reeds actie ondernomen.

