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VOOR IEDEREEN
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ONZE MISSIE EN VISIE
Bij Dedicon werken we aan een wereld waarin het vanzelfsprekend is dat informatie –tekst en
beeld– voor iedereen toegankelijk is. Wij zijn tegenwoordig sterk afhankelijk van informatie om mee
te kunnen doen. Het lijkt zo vanzelfsprekend dat we die informatie tot ons kunnen nemen. Maar dat
is niet voor iedereen zo. Voor mensen met een visuele- of andere leesbeperking, zoals dyslexie of
een motorische beperking, heeft een gedrukt boek, een website, een gebruiksaanwijzing of een
routebeschrijving weinig waarde. Daarom zijn wij er. Wij geven informatie de vorm die je nodig hebt
als ‘zien’ of lezen geen optie is. Zodat iedereen zichzelf kan informeren, zelfstandig kan leven en
volwaardig mee kan doen in onze samenleving.

ONZE ACTIVITEITEN
Een substantieel deel van onze activiteiten bestaat uit het toegankelijk maken van bestaande
(school)boeken, kranten en tijdschriften. Duizenden titels per jaar.
De belangrijkste activiteiten om invulling te geven aan onze visie verrichten we in het kader van de
jaarlijkse instellingssubsidies van de Koninklijke Bibliotheek en het ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap. Het betreft met name:
• de productie van boeken, kranten en tijdschriften in audio, braille en digitale vorm. In beperkte
mate produceren we ook andere media in aangepaste leesvormen en leveren we rechtstreeks
aan de leden van Bibliotheekservice Passend Lezen;
• de veilige opslag en back-up van de bestanden voor de productie van aangepaste leesvormen
en de uitvoer van onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten;
• de productie, reproductie en distributie van toegankelijke leermiddelen.
Innoveren is een andere kernactiviteit. Wij zoeken voortdurend naar nieuwe mogelijkheden om
‘grenzeloos lezen’ meer en meer invulling te geven. Daarbij zoeken we aansluiting bij mainstream
ontwikkelingen. Samen met partners in het veld, waaronder uitgevers, belangenverenigingen en
expertisecentra, onderzoeken we de mogelijkheden om toegankelijkheid aan de bron mogelijk te
maken. Daar waar dat niet mogelijk is, zetten wij onze expertise in om het best mogelijke,
passende alternatief aan mensen met een leesbeperking aan te kunnen bieden.
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DE VERWERVING VAN INKOMSTEN
De inkomsten van de stichting worden gevormd door:
• subsidies en overige bijdragen van overheidswege (voornamelijk van de Koninklijke
Bibliotheek en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap);
• opbrengsten uit eigen activiteiten en verkopen;
• inkomsten uit fondsenwerving;
• al hetgeen de stichting door erfstelling, legaat, schenking of op andere wettige wijze verkrijgt.
(zie ook in de jaarrekening de staat van de baten en lasten)

BEHEER VAN HET VERMOGEN
Stichting Dedicon kent statutair een bestuurs-/toezichtstructuur volgens de richtlijnen van de
Governance Code Cultuur. Dedicon wordt bestuurd door de directeur-bestuurder: Maarten
Verboom. Hij vormt samen met Inge de Mönnink (Klant & Innovatie), Edwin Meijerink (Productie),
Richard Schoonderwoerd (Strategische Informatie Technologie) en Erik Horst (Finance & Control)
het Management Team van Dedicon.
Het toezicht op het bestuur wordt vormgegeven door de Raad van Toezicht. De leden zijn
Marianne Kallen-Morren (voorzitter), Anita Lussenburg, Wim Ludeke en Menno Schaap.

BESTEDING VAN HET VERMOGEN
De subsidies van de Koninklijk Bibliotheek en het ministerie van OCW worden besteed aan de
activiteiten die in de subsidieaanvraag en beschikking zijn vastgelegd. Bij de jaarafsluiting dient
Dedicon verantwoording af te leggen aan de Koninklijke Bibliotheek en het ministerie van OCW.
Deze verantwoording wordt gecontroleerd door een externe accountant. Het eigen vermogen van
de stichting wordt als liquide middelen aangehouden op bankrekeningen.
Jaarlijks wordt een jaarverslag opgesteld met daarin een overzicht van de inkomsten, bestedingen
en het vermogen. De jaarverslagen zijn beschikbaar via de website van Dedicon.
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