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Algemene gegevens 

 

KVK: 80071023 

RSIN: 861545941  

 

Bereikbaar via e-mailadres: info@adoptiepedia.nl 

Telefonisch via: 06 82 83 73 49  

 

Voorzitter: Nikwi Hoogland (directeur van Stichting Adoptiepedia) 

Secretaris: Ming Xia Overbeek 

Penningmeester: Xintao Wijchers 

Overige bestuursleden: Simone Houying 

 

In totaal zijn er op 1 januari 2022 62 vrijwilligers.  

 

Er zijn geen beloningen voor bestuursleden en vrijwilligers bij Adoptiepedia en ook geen 

reiskostenvergoedingen.  

 

Doelstelling Adoptiepedia zoals in ANBI opgegeven: Aanspreekpunt zijn voor Chinees en Taiwanees 

geadopteerden en de Nederlandse overheid en tevens als pionier samenwerken met 

belangenorganisaties in Nederland en buitenland op het gebied van adoptie. 
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1. Stichting Adoptiepedia 

Oprichters 

Nikwi Hoogland (initiatiefneemster), Simone Houying (medeoprichter) & Hong-Lin Stoffels 

(medeoprichter).   

Missie   

Stichting Adoptiepedia streeft ernaar dé belangenorganisatie voor Chinees en Taiwanees 

geadopteerden te zijn. Geadopteerden kunnen bij Adoptiepedia terecht voor informatie over adoptie 

gerelateerde zaken en om in contact te komen met andere Chinees en Taiwanees geadopteerden. 

Adoptiepedia biedt een plek aan hen waar ze zich begrepen voelen en waar ze antwoorden vinden op 

hun prangende vragen.   

Visie   

Door het aanbieden van duidelijke informatie over adoptie gerelateerde onderwerpen (zoals racisme, 

mentale gezondheid en identiteits- rootsvragen) en input te leveren aan overheid en 

(belangen)organisaties, draagt Adoptiepedia bij aan de (h)erkenning en (zelf)acceptatie van adoptie 

binnen de samenleving. Adoptiepedia verbindt Chinees en Taiwanees geadopteerden en biedt ze een 

stem in de samenleving.  

  

Kernwaarden   

Stichting Adoptiepedia staat voor verbinding, (h)erkenning en (zelf)acceptatie.   

Doelen   

Stichting Adoptiepedia maakt zich hard voor drie doelen:  

• Het verbinden van Chinees en Taiwanees geadopteerden door het aanbieden van een fysieke 

en digitale community waarin zij hun verhalen kunnen delen en belangrijke onderwerpen met 

elkaar kunnen bespreken. 

• Betrouwbare informatie aanbieden over adoptie gerelateerde onderwerpen zoals racisme, 

mentale gezondheid en identiteits- en rootsvragen.   

• Meer bekendheid, bewustzijn en (zelf)acceptatie creëren over Chinese en Taiwanese adoptie. 

Onder zowel de Chinees en Taiwanees geadopteerden zelf, als binnen de samenleving.  

Doelgroepen   

Onze primaire doelgroep zijn de Chinees en Taiwanees geadopteerden. De secundaire doelgroep zijn 

ouders, familieleden en vrienden van Chinees en Taiwanees geadopteerden. Als tertiaire groep 

ontvangen wij graag iedereen die interesse heeft in informatie over Chinese of Taiwanese adoptie en 

geadopteerden.    
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2. Activiteiten- en projectenplan 

Activiteitenteam 

Het activiteitenteam van Stichting Adoptiepedia biedt gedurende het jaar verschillende soorten 

activiteiten aan Chinees en Taiwanees geadopteerden. Tijdens deze activiteiten staan verbinding en 

het delen van kennis centraal. Daarnaast wordt er een veilige omgeving aangeboden aan Chinees en 

Taiwanees geadopteerden op een laagdrempelige manier. Deze bijeenkomsten zullen zowel in digitale 

als fysieke vorm plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan dumplingdagen, jaarlijkse borrels en Chinese 

spelletjes dagen. 

Stichting Adoptiepedia is continu in ontwikkeling voor het organiseren van activiteiten voor Chinees 

en Taiwanees geadopteerden. Hieronder staan de komende geplande activiteiten. 

 

2022  

Deze activiteiten staan op de planning voor 2022 en zijn nog niet gerealiseerd.  

• Frequente dumplingdagen zie: https://adoptiepedia.nl/dumplingdagen/  

• Lunar Nieuwjaar 

• Jaarlijkse borrel 

• Mooncakes maken 

• Chinese spelletjes dag 

• Event in de week van 28 maart tot en met 3 april door ValYou 

 

2023  

Deze activiteiten staan op de planning voor 2023 en zijn nog niet gerealiseerd.  

• Frequente dumplingdagen zie: https://adoptiepedia.nl/dumplingdagen/ 

• Theeworkshops/theemomenten  

• Jaarlijkse borrel 

• Mooncakes maken 

 

2024  

Deze activiteiten staan op de planning voor 2024 en zijn nog niet gerealiseerd.  

• Frequente dumplingdagen zie: https://adoptiepedia.nl/dumplingdagen/  

• Kookworkshops Jaarlijkse borrel 

• Mooncakes maken 

  

https://adoptiepedia.nl/dumplingdagen/
https://adoptiepedia.nl/dumplingdagen/
https://adoptiepedia.nl/dumplingdagen/
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Comité 

Het comité is een team van vrijwilligers van Stichting Adoptiepedia die voor een verbindende, veilige 

en gemoedelijke sfeer zorgen. Twee keer per jaar organiseren zij een uitje voor alle vrijwilligers. Het 

3e teamuitje in mei 2022, mogelijk fysiek. En het 4e teamuitje in augustus 2022. Het 5e teamuitje in 

februari 2023 en het 6e teamuitje augustus 2023. Het 7e teamuitje in februari 2024 en het 8e 

teamuitje in augustus 2024 

 

Projectenteam 

Het projectenteam van Stichting Adoptiepedia bestaat uit verschillende subteams. Projecten van 

Adoptiepedia worden ontwikkeld naar aanleiding van onderzoek of een signaal van behoefte vanuit 

de doelgroep.  

Stichting Adoptiepedia is continu in ontwikkeling om projecten te realiseren voor Chinees en 

Taiwanees geadopteerden. Hieronder staan de komende geplande projecten. 

 

2022  

Deze projecten staan op de planning voor 2022 en zijn nog niet gerealiseerd.  

- Mandarijnse taalreis digitaal zie: https://adoptiepedia.nl/mandarijnse-taalreis/  

- Prentenboek zie: https://adoptiepedia.nl/prentenboek/   

- Adoptiepedia symposium 2022 ‘Roots zoeken’ zie https://adoptiepedia.nl/symposium 

- Rootszoeker/tool 

- Paspoortwijzigingen  

 

2023  

Deze projecten staan op de planning voor 2023 en zijn nog niet gerealiseerd.  

- Specialistische zoekreizen  

- Tolky  

- Documentaire Chinese adoptie  

 

 2024  

Deze projecten staan op de planning voor 2024 en zijn nog niet gerealiseerd.  

- INTERN: het 7e teamuitje en het 8e teamuitje  

- Chatbot Chiny  

- Brief aan ouders  

- Fotoprojecten  

- Afwijkingen zoals schisis  

- Alle Chinezen lijken op elkaar  

- Fondsen werven (sponsoren)  

https://adoptiepedia.nl/mandarijnse-taalreis/
https://adoptiepedia.nl/prentenboek/
https://adoptiepedia.nl/symposium
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3. Marketing- en communicatieplan  

Communicatie & social media 

Het plan voor 2022 is om de communicatie vanuit stichting Adoptiepedia verder te formaliseren en te 

structureren. Dit betekent aan de ene kant dat het interne proces om berichten te plaatsen zal worden 

geformaliseerd. Dit doen we aan de hand van een aanvraagformulier dat men ruim van tevoren 

indient wanneer zij/hij een verzoek heeft voor een bericht op een van onze social mediakanalen. Dit 

draagt eraan bij dat wij relevante berichten kunnen plaatsen die toegevoegde waarde hebben voor 

onze doelgroepen.  

De nieuwsbrief zal actief worden ingezet om de mensen die zich hiervoor hebben opgegeven te 

informeren over afgelopen en toekomstige activiteiten en over andere relevante onderwerpen voor 

Chinees en Taiwanees geadopteerden en andere geïnteresseerden. 

Wat betreft social media gebruiken wij drie kanalen: LinkedIn, Facebook en Instagram. Instagram zal 

in 2022 volledig worden vernieuwd en zal ons hoofdkanaal worden om geadopteerden en 

geïnteresseerden met elkaar te verbinden en relevante content aan te bieden. Daarnaast zal worden 

bekeken of er andere kanalen interessant kunnen zijn om een nog grotere groep Chinees en 

Taiwanees geadopteerden en geïnteresseerden te kunnen bereiken. Hierbij zal worden gekeken naar: 

TikTok en Snapchat. 

 

Tabel 1a. Overzicht van de social media die Adoptiepedia gebruikt met de doelgroep en het doel. 

Social mediakanaal Doelgroep Doel 

 

 

LinkedIn 

 

 

Potentiële sponsoren en donateurs 

Het doel van LinkedIn is om (in)direct sponsoren en 

donateurs binnen te krijgen. Dit willen wij bereiken door 

te laten zien hoe Adoptiepedia bijdraagt aan de 

maatschappij en hoe zij haar gesponsorde goederen en 

geld inzet hiervoor. 

 

 

Facebookgroep 

 

 

Geadopteerden 

Het doel van de Facebookgroep is om geadopteerden met 

elkaar te verbinden zodat zij contact kunnen leggen met 

elkaar en het met elkaar kunnen hebben over zowel 

adoptie als niet adoptie gerelateerde onder-werpen. 
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Tabel 1b. Overzicht van de social media die Adoptiepedia gebruikt met de doelgroep en het doel. 

Social mediakanaal Doelgroep Doel 

 

 

Facebookpagina 

 

 

Ouders van geadopteerden en andere 

geïnteresseerden 

Het doel van de Facebookpagina is om ouders en overige 

geïnteresseerden te informeren over de activiteiten van 

Adoptiepedia. Op deze manier hopen wij de (h)erkenning 

en acceptatie van adoptie binnen de maatschappij te 

vergroten en om via ouders ook de geadopteerden zelf te 

kunnen bereiken. 

 

 

Instagram 

 

 

Alle geïnteresseerden in adoptie 

De Instagram is gericht op iedereen die geïnteresseerd is 

in adoptie. Het doel is om de (h)erkenning en 

(zelf)acceptatie binnen de samenleving te vergroten door 

het plaatsen van relevante, interessante en leuke content. 

 

Marketing & PR 

In 2022 is het plan dat wij onze eerste grote marketingstunt gaan houden. Het plan is om op social 

media een hashtag viral te krijgen waardoor Adoptiepedia meer naamsbekendheid krijgt. Daarnaast 

willen we een PR-tak gaan opzetten die zich specifiek richt om de naamsbekendheid van Stichting 

Adoptiepedia te vergroten. Dit zal zij doen door actief kansen te zoeken waar wij onze naam aan 

kunnen verbinden en door actief de (social) media op te zoeken. 

 

Lange termijnplan (2023 – 2025) 

Communicatie en social media 

Op de langere termijn zal worden bekeken of het gebruik van de facebookgroep nog relevant is voor 

de interactie tussen geadopteerden. Er zal worden bezien of er naast/ in plaats van de 

Facebookgroep ook andere social mediakanalen kunnen worden ingezet om een zo groot mogelijke 

groep Chinees en Taiwanees geadopteerden te kunnen verbinden. De nieuwsbrief zal blijven zoals 

hij op dit moment is, tenzij nieuwe inzichten een aanleiding geven om deze aan te passen om 

relevant en interessant te blijven. 

 

Marketing & PR 

In 2023 – 2025 zal ook worden gekeken of we de marketing en PR buiten Nederland kunnen vergroten. 

Allereerst zullen wij ons hierbij richten op de Belgische media. Daarnaast willen wij ons richten om 

meer periodiek in bepaalde media/ bladen te kunnen publiceren (denk hierbij bijvoorbeeld aan een 

column). Tenslotte zullen wij ons ook gaan verdiepen in digital advertising en search engine 

optimisation. Hiervoor zullen wij een deel van de subsidie gebruiken zodat wij digitaal kunnen 

adverteren op relevante plaatsen om zo meer naamsbekendheid te verkrijgen. 
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4. Websiteplan 

Missie 

De missie van de website van Adoptiepedia is, om een doel uit de “Informatiedocumentatie over 

Stichting Adoptiepedia” aan te halen: 

- Betrouwbare informatie aanbieden over adoptie gerelateerde onderwerpen zoals racisme, 

mentale gezondheid en identiteits- en rootsvragen 

Daarnaast bieden wij als website ook informatie omtrent onderwerpen gerelateerd aan Adoptiepedia, 

zoals een agenda, organogram en teamoverzicht. Wij brengen dit in de praktijk door feitelijk, 

onderbouwd en up-to-date te zijn. Ons doel voor 2024 is om een complete, internationaal 

gerenommeerde, interactieve databank te zijn, waar geadopteerden en familie op een 

laagdrempelige manier alle nodige informatie, contacten en herkenning kunnen vinden, waar men 

rondom adoptie behoefte aan zou hebben.  

 

Introductie – Huidige gang van zaken 

Op het moment van schrijven zijn wij een vijfkoppig team bestaande uit een websitemanager, een 

website beheerder, een visueel medewerker, twee redacteurs en een copywriter. Er wordt eens per 

maand een centraal overleg gehouden en er wordt regelmatig gecoördineerd door de manager, door 

wie ook de kleine updates aan de website worden verzorgd.  

De artikelen op de website dienen strikt objectief te zijn, en zowel feiten als andere standpunten 

dienen altijd te kunnen worden teruggeleid of onderbouwd met bronnen (wetenschappelijk of nieuws 

artikelen, interviews met experts, overheidsdocumenten etc.). Hoewel de redacteurs de artikelen 

schrijven, blijft de manager verantwoordelijk en aanspreekbaar.  

Als websiteteam hebben wij de luxe om direct contact te hebben met een visueel medewerker. Het is 

dan ook de bedoeling dat zij aansluit bij de website meetings en dat wij buiten de visueel manager om 

contact met haar hebben.  
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Overlap met visie Adoptiepedia 

In de “Informatiedocumentatie over Stichting Adoptiepedia” staan een aantal projecten op de 

planning, die ook betrekking hebben op de website. Buiten de evenementen om, welke uiteraard te 

zijner tijd op de agenda op de website zullen worden geplaats, zijn dit: 

 

- Mandarijnse taalreis digitaal Informatiebank Chinees Nederlandstaligen 

- Adoptiepedia symposium ‘Roots zoeken’ Informatievoorziening, registratie, implementeren van 

de opnames achteraf 

- Activiteitenkalender Implementeren 

- Rootszoeker Nieuwe pagina – interactieve tools 

- Documentaires, workshops, diensten etc. Extra ruimte nodig om dit te hosten 

- Chatbot Chiny Interactieve tool 

- Fotoprojecten Extra ruimte nodig om dit te hosten 

 

Abstracte planning 

Naast de bovenstaande projecten, willen we als website een professionalisatie slag maken. Dit houdt 

in dat het ontwerp verbeterd gaat worden, er professionele foto's gebruikt gaan worden en er meer 

aandacht voor SEO (Search Engine Optimization) komt etc. SEO zorgt voor betere vindbaarheid via 

zoekmachines als google. Met de artikelen op de website kunnen we ook inspelen op SEO. Hierdoor 

is Adoptiepedia ook sneller te vinden op zoekmachines. Ook onderwerpen als User Experience (UX) en 

accesibility kunnen hier deel van uit gaan maken. We willen ook met cookies gaan werken. Dit zorgt 

ervoor dat wij kunnen analyseren wat het gebruik van de site is per bezoeker. Zo kunnen wij in de 

toekomst beter anticiperen. Wij zullen dit periodiek met het bestuur delen. Met de visie dat wij als 

website een bron willen vormen voor feitelijke, bruikbare informatie, betekent dat ook dat er voor 

bepaalde onderwerpen (bijv. Chinese taal, chatbot etc.) professionele hulp zal moeten worden 

ingeschakeld. Daarnaast willen we een one-stop-shop zijn voor alles wat met Adoptiepedia en haar 

activiteiten te maken heeft. Dit houdt in dat we ook ruimte nodig hebben om een interne leden 

website, fotoprojecten, documentaires en grote interactieve tools te hosten. Dit zal zowel expertise 

als concreet opslagruimte kosten.   

Het websiteteam zal zich te allen tijde bezighouden met het publiceren van actuele ontwikkelingen 

binnen de adoptiewereld (China en Taiwan). Daarnaast zullen er artikelen geschreven worden die 

betrekking hebben op de geschiedenis, de politiek en sociale kwesties. 
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Concrete planning 

2022 

- Nieuwe informatiebanken – Naast de artikelen gaan ook andere teams informatie aanbieden 

o Mandarijnse taalreis digitaal 

o Symposium roots zoeken  

- Nieuwe teampagina's - Teams en de leden zijn individueel behandeld; functiebeschrijving 

- SEO en analytics – De website moet in Nederland goed vindbaar zijn, ook via social media 

o Opzetten data-driven SEO-approach voor Nederland en België- EXTERN 

o Nadruk op vindbaarheid via onze social mediapagina’s 

o Medewerker aanstellen voor het marketen van de website 

- Interactieve tools – Informatie moet makkelijk en intuïtief te vinden zijn 

o Sociale kaart 

- Artikelen – Geschiedenis, politiek en sociale kwesties 

- Nieuwe hoofdpagina - De uitstraling wordt professioneler en completer 

o Tijdlijn adoptie 

o Tijdlijn Adoptiepedia 

o Tijdlijn adoptie 

o Tijdlijn China & Taiwan 

o Activiteitenkalender 

o Visuele aanpak hoofdpagina 

- Stock foto's – Professionele fotografie zorgt professionaliteit en consistentie –  EXTERN 

- Indeling van de website verbeteren 

 

2023 

- Documentaires, workshops, diensten etc. - Extra ruimte nodig 

- Artikelen - Wetenschap, gezondheid en recht 

- Interne pagina voor leden 

o Interne activiteiten 

o Interne resources 

- Interactieve tools – Mogelijk externe hulp 

o Informatievinder 

o In samenwerking met andere teams verdere tools ontwikkelen 

- Meertalige website – bekendheid door basis pagina's: geschiedenis en over ons – EXTERN 

o Engels 

o Frans 

o Spaans 

- Accessibility - EXTERN 

o Toegankelijkheid voor mensen met een beperking 

o Toegankelijkheid voor mensen met verouderde apparatuur 
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- SEO en analytics – EXTERN  

o Op geleide van ervaring en data positionering van website uitbreiden naar andere 

groepen en nationaliteiten 

 

2024 

- Interactieve tools 

o Chatbot 

- Fotoprojecten - meer ruimte nodig 

- Meertalige website – bekendheid door informatieve pagina's - EXTERN 

o Engels 

o Frans 

o Spaans 

- Erkenning en accreditatie – Adoptiepedia.nl laten gebruiken door externe partijen 

o Vernoeming op externe websites 

o Systeem voor referenties – artikelen en personen 

- Gesponsorde artikelen en infomercials - Mogelijke bron van inkomsten 

- SEO en analytics - EXTERN 

o Op geleide van data en ervaring SEO uitbreiden naar een internationaal publiek 
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5. Onderzoeksplan 

Het onderzoeksteam van de stichting is gericht op het aanbieden van informatie die relevant is voor 

Chinees en Taiwanees geadopteerden en andere geïnteresseerden. Daarnaast ondersteunt het team 

andere afdelingen van de stichting door onder andere behoefte onderzoek uit te voeren. Het 

onderzoeksteam biedt literatuur aan en voert onderzoek uit die aansluiten op de onderwerpen van 

Adoptiepedia (racisme, mentale gezondheid, identiteit- en rootsvragen) en betrekking hebben tot 

adoptie. Door bijvoorbeeld een behoefte onderzoek of wekelijks een artikel te delen hoopt het team 

geadopteerden te ondersteunen met informatie. 

Het team bestaat uit vier onderzoekers en een manager. De teamleden van het onderzoeksteam zijn 

op verschillende gebieden gespecialiseerd, denk aan (internationale) Sociologie, Politicologie en 

Marketing en Communicatie. Dit stelt Adoptiepedia in staat om op een breed vlak onderzoek te 

kunnen doen. 

 

Missie 

Het onderzoeksteam streeft ernaar Stichting Adoptiepedia te ondersteunen bij het bieden van een 

plek waar Chinees en Taiwanees geadopteerden zich begrepen kunnen voelen en waar ze antwoorden 

kunnen vinden op hun prangende vragen. Door betrouwbare informatie aan te bieden en zelf 

onderzoek uit te voeren wil het onderzoeksteam (h)erkenning geven aan Chinees en Taiwanees 

geadopteerden en hun ondersteunen met informatie. 

 

Visie 

Door het verbreden van de onderzoeken die op dit moment zijn uitgevoerd hoopt het 

onderzoeksteam bij te dragen aan de optimale informatievoorziening voor alle Chinees en Taiwanees 

geadopteerden. Het onderzoeksteam wil klaar staan voor deze geadopteerden of andere mensen die 

interesse hebben en informatie zoeken over adoptie. 

 

Korte termijn doelen 

In 2022 gaat het onderzoeksteam het AP onderzoek panel opzetten. Het panel fungeert als een 

database met (potentiële) respondenten en helpt Stichting Adoptiepedia om gericht geadopteerden 

en/of ouders te benaderen voor onderzoek. Het panel zal bestaan uit 50 geadopteerden en ouders 

van geadopteerden en zal in de loop van tijd worden uitgebreid. Mensen die panellid willen worden, 

vullen bij aanmelding een aantal persoonlijke gegevens in om het onderzoeksteam in staat te stellen 

leden gericht te benaderen voor onderzoek. Leden kunnen benaderd worden voor kwalitatieve en 

kwantitatieve onderzoeken in de vorm van online enquêtes of een interviews.  

Verder gaat het onderzoeksteam elke week een adoptie gerelateerd artikel delen, door middel van 

social media en/of de nieuwsbrief. Het artikel sluit aan op wat er op dat moment speelt onder Chinees 

en Taiwanees geadopteerden.  

Ook zal het team andere afdelingen van de stichting ondersteunen door korte behoefte onderzoeken 

uit te voeren. 
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Daarnaast gaat het team een roots onderzoeksweek opzetten in aanloop naar het Roots symposium, 

dat in mei door de stichting wordt georganiseerd.  

 

Langetermijn 

Het AP onderzoekspanel zal worden uitgebreid om een zo divers mogelijk panel te creëren. Panelleden 

zijn gespreid over het hele land en afkomstig uit verschillende landen. Verder wil het onderzoeksteam 

een klein en groot onderzoek gaan opzetten en uitvoeren die aansluiten op de thema’s van de 

stichting. Het opgezette AP onderzoekspanel zal hiervoor worden gebruikt. Ook zal er worden 

geïnvesteerd in de relaties met externe onderzoekers zoals wetenschappers en journalisten, voor 

mogelijke samenwerking en het aanbieden van betrouwbare informatie. Verder zal het team de 

andere afdelingen van de stichting blijven ondersteunen door bijvoorbeeld behoefte onderzoek uit te 

voeren. 
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6. Psychosociale tak (Adoptiegenootschap) 

Korte termijn doelen 2022 

AG algemeen  

Dit jaar gaat het Adoptiegenootschap starten met het contact leggen met diverse hulpinstanties, met 

als doel om een sociale kaart op te zetten. Hierop worden hulpverleners in kaart gebracht waar 

geadopteerden terecht kunnen. Tevens gaat het Adoptiegenootschap met hulp van het 

communicatie-, visueel- en websiteteam de website professionaliseren. Het Adoptiegenootschap gaat 

illustratieve afbeeldingen plaatsen op de website. Deze zullen helpen om een professioneel beeld te 

schetsen van het Adoptiegenootschap.  

 

Buddytraject  

Het Adoptiegenootschap ontwerpt een nieuw format voor het Buddytraject. Hierdoor is inzichtelijk 

welke stappen een Buddy doorloopt en waar de Buddy zich bevindt tijdens diens traject. Het format 

bestaat uit vier onderdelen:  

- Een intakegesprek   

- Het traject van een X aantal weken  

- Een evaluatiegesprek   

- Een verlening of afsluiting   

Wanneer het Buddytraject is afgesloten kan de Buddy nog steeds op een laagdrempelige manier 

contact blijven houden, zodat er opnieuw een traject gestart kan worden indien de Buddy daar 

behoefte aan heeft. Daarnaast wordt het traject door de Buddycoaches bijgehouden in een logboek 

en wordt de administratie aangaande de Buddy's en Buddycoaches vernieuwd. Tevens zal het 

Adoptiegenootschap zich gaan inzetten op mond-tot-mondreclame om de zichtbaarheid te vergroten. 

Praktisch gezien moet vooral de nieuwsbrief, waarin oud-Buddy's hun (positieve) verhalen kunnen 

delen, voor deze omslag zorgen.  

 

PAL  

De Praatgroep over het AdoptieLeven(PAL) beoogt een groter team te vormen, waarbij de focus ligt 

op veelzijdigheid aan kennis en ervaring. Deze kennis en ervaring wordt meegenomen in een 

basisprogramma, zodat de bijeenkomsten helder en systematisch zijn opgebouwd. Het doel hiervan 

is dat geadopteerden weten wat ze kunnen verwachten als zij zich aansluiten bij de PAL. In het 

basisprogramma is ook nog ruimte voor de individuele behoeften van de deelnemers. Hiermee hoopt 

de PAL de deelnemers te kunnen behouden en een groter bereik te creëren.   

Om een groter bereik te creëren voor de PAL wordt een promotiefilmpje gemaakt. In dit filmpje wordt 

informatie verschaft over de PAL, waarbij de nadruk ligt op de laagdrempeligheid en het feit dat de 

PAL geen therapiegroep is. Nadat het filmpje online is gezet, hoopt het Adoptiegenootschap dat meer 

mensen zich zullen aanmelden voor een PAL-bijeenkomst.  
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J-PAL  

Met de erkenning dat ”Jongeren-PAL” geen geschikte en representatieve naam is, wordt er een 

passendere naam bedacht. Bij het bedenken van een nieuwe naam wordt de mening van de jongeren 

meegenomen, om zo de betrokkenheid van de jongeren te vergroten. De Jongeren-PAL biedt 

spelenderwijs activiteiten aan, waarbij diverse adoptie-gerelateerde thema's aan bod komen. Hierbij 

wordt gelet op de vraagstukken die bij de jongeren spelen en of deze passend zijn bij de activiteiten 

en thema's. Naast de eerdergenoemde activiteiten, biedt de Jongeren-PAL begeleiding aan de ouders 

van geadopteerde jongeren. Deze begeleiding is op aanvraag van ouders en helpt om de relatie tussen 

ouder en kind te bevorderen. Tevens wil de Jongeren-PAL een professioneel team neerzetten door 

het team uit te breiden met verschillende functies:   

- Algemeen coördinator    

- Coördinator voor de ouders     

- Teamlid  

 

Interne coach  

De interne coach van HR wordt in het eerste kwartaal van 2022 geïntroduceerd aan het 

Adoptiegenootschap. Binnen het Adoptiegenootschap gaat de interne coach deelnemen aan 

intervisies en ondersteunt deze het Adoptiegenootschap met specifieke vraagstukken. De interne 

coach gaat bijdragen aan het ontwikkelen en verbeteren van de intervisiestructuur en de 

opleidingsmodule voor de buddytrajecten. Daarnaast is de interne coach op afstemmingsbasis 

beschikbaar om te ondersteunen en adviseren. 

 

Langetermijndoelen 2023-2024:   

AG algemeen  

Het Adoptiegenootschap wil op lange termijn een professionaliseringsmodule ontwikkelen, waarbij 

de omgang met het onderwerp ‘mentale gezondheid’ centraal staat. In samenwerking met de interne 

coach, het expertisecentrum en de sociale kaart zal kennis gebruikt worden vanuit verschillende 

invalshoeken. Daarnaast wil het Adoptiegenootschap een team creëren waarin heldere functies 

beschreven staan en uitgevoerd worden en er minder wisselingen plaatsvinden in het team. Door 

minder personeelsverloop kan er geïnvesteerd worden in intervisies en trainingen, zodat de interne 

kennis vergroot wordt. Het Adoptiegenootschap wil op deze manier een wederkerige samenwerking 

ontwikkelen tussen verschillende hulpinstanties en het Adoptiegenootschap. 

 

Buddytraject  

Op de lange termijn worden toekomstige vrijwilligers geselecteerd op studie gerelateerde 

achtergronden in de hulpverlening, zodat er meer kennis en kunde beschikbaar is. Hierdoor wordt het 

zelfstandig werken in het Buddytraject bevorderd. Het format is opgebouwd uit de stappen die een 

Buddy zet in diens Buddycoachtraject. De Buddycoaches kunnen zelfstandig te werk gaan aan de hand 

van dit format. Daarnaast krijgen de Buddycoaches een training over het SMART formuleren van een 

hulpvraag. Hierdoor kunnen zij gericht ondersteuning bieden. De coördinator is eindverantwoordelijk 
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voor het Buddytraject en kan ondersteuning bieden waar nodig. Wanneer een Buddy met een te 

complexe hulpvraag zit, kan de coördinator hulp en/of advies vragen van verschillende hulpinstanties. 

Om de zichtbaarheid van het Buddytraject te vergroten, wil het Adoptiegenootschap de Buddy de 

mogelijkheid bieden om een review te plaatsen op de website. Tevens is het idee om een speeddate 

variant van het Buddytraject te laten plaatsvinden met potentiële Buddy's en Buddycoaches. Deze 

gedachte moet nog uitgewerkt worden. 

 

PAL  

Op de lange termijn zal de PAL naast de ontwikkeling van het basisprogramma de wensen onder 

geadopteerden duidelijk vastleggen. De PAL wil meer inspelen op de behoeften van de geadopteerden 

en doet dit door onderzoek te doen binnen Stichting Adoptiepedia. In dit onderzoek staan de wensen 

en verwachtingen rondom de PAL-bijeenkomsten centraal. Door de uitkomsten van het onderzoek te 

combineren met de samenwerking met verschillende hulpinstanties, kan de PAL op een 

laagdrempelige manier contact maken met geadopteerden en inspelen op hun behoeften. 

 

J-PAL  

De Jongeren-PAL kan meer kennis en ervaring vergaren door een team vast te houden, waarbij 

mensen elkaar kunnen aanvullen op bepaalde vlakken. Er wordt met andere hulpinstanties 

samengewerkt om de kennis en kunde over verschillende PALs uit te wisselen. Eveneens is het idee 

om workshops te geven waar ervaringsverhalen gedeeld kunnen worden. Door op lange termijn veel 

te investeren in het contact bij jongeren en ouders merkt het Adoptiegenootschap dat de 

geadopteerden op jongere leeftijd een hulpvraag durven te stellen.  

  

  



 

Page 17 of 25 
 

7. Taiwan 

Het Taiwan team 

Het Taiwan team binnen het Adoptiegenootschap richt zich volledig op het aanbieden van gerichte 

informatie en hulp die relevant zijn voor Taiwanees geadopteerden en geïnteresseerden. Dit aanbod 

sluit aan op onderwerpen van Adoptiepedia zoals: racisme, mentale gezondheid, identiteit- en 

rootsvragen en andere die betrekking hebben met adoptie.  

Momenteel bestaat het Taiwan team uit een manager, twee coördinatoren en één teamlid. In de 

nabije toekomst hoopt het team zich uit te breiden. Ieder teamlid zal eigen verantwoordelijkheden op 

zich nemen. 

 

Missie  

Het Taiwan Team streeft ernaar om te dienen als een adviserend orgaan voor het Adoptiegenootschap 

en Stichting Adoptiepedia. Dit om Stichting Adoptiepedia zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen 

bij het bieden van een plek waar Chinees en Taiwanees geadopteerden zich begrepen kunnen voelen 

en waar ze antwoorden kunnen vinden op hun prangende vragen rondom adoptie en roots. Daarnaast 

zal het team zich voornamelijk richten op Taiwanees geadopteerden en hun behoeften door 

betrouwbare informatie te bieden en mogelijk activiteiten (workshops, bijeenkomsten enz.) te 

organiseren waar Taiwanees geadopteerden behoefte aan hebben. 

 

Visie  

Het Taiwan team streeft ernaar om de belangen te behartigen van Taiwanees geadopteerden in 

Nederland. Daarnaast is het team bereid om klaar te staan voor niet alleen Taiwanees geadopteerden, 

maar ook voor geïnteresseerden die informatie zoeken over Taiwan en adoptie. 

 

Politiek standpunt 

Volledige onderbouwing vind je hier (Visie Taiwan). 

Vanuit de apolitieke visie van Adoptiepedia, maar wetende dat elke uitlating tot op zeker hoogte 

politiek gekleurd is, kiest Adoptiepedia ervoor Taiwan te benoemen in overeenkomst met de 

geaccepteerde politiek in beide landen. Adoptiepedia erkent dat de CCP-zeggenschap over Taiwan 

claimt en dat tegelijkertijd de huidige regering van Taiwan dit zeggenschap claimt. Adoptiepedia doet 

geen uitspraken over legitimiteit maar erkent dat op het moment van schrijven, Taiwan functioneel 

onafhankelijk (N.B. niet formeel onafhankelijk) is, en ziet dus de Taiwanese overheid als 

aanspreekpunt rondom Taiwan. In lijn met de zelfidentificatie van de inwoners van Taiwan, zal 

Adoptiepedia de naam “Taiwanees” blijven verkiezen boven “Chinees” wanneer er wordt verwezen 

naar onderwerpen uit dat gebied. Om hier verder recht aan te doen, wordt de Taiwanese identiteit 

als afzonderlijk van, maar gerelateerd aan de Chinese identiteit behandeld.   
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Onderzoek 

Om te zorgen dat het Taiwan team zo goed mogelijk haar missie kan uitvoeren, is het beleidsplan 

gebaseerd op de uitkomsten van een uitgevoerd behoeftenonderzoeken tussen december 2021 en 

januari 2022.  Aan de hand van de uitkomsten is er gekeken naar waar de behoeften van Taiwanees 

geadopteerden liggen en wat het Taiwan team kan betekenen voor Taiwanees geadopteerden. 

 

Conclusies uit het onderzoek 

Taiwanees en Chinees geadopteerden zijn duidelijk twee verschillende groepen met een behoorlijke 

overlap. De grootste verschillen liggen op het gebied van racisme, het gevoel anders te zijn en de vraag 

aan Adoptiepedia: bij Chinees geadopteerden ligt de focus naast contact met andere geadopteerden 

ook in informatievoorziening over de zoektocht naar biologische ouders. Taiwanees geadopteerden 

lijken over het algemeen minder problemen te ervaren met het gevoel van integratie in de 

Nederlandse maatschappij en de zoektocht naar biologische ouders. Dit zou zowel met de hogere 

leeftijd als de lagere adoptieleeftijd te maken kunnen hebben. Tot slot hebben de geadopteerden de 

behoefte om meer in contact te komen met andere geadopteerden. 

 

Korte termijn doelen (2022) 

In 2022 gaat het Taiwan team zich voornamelijk richten op het opzetten van een goede en sterke basis 

van het team. Dit wordt gedaan door middel van o.a. behoeftenonderzoeken, zoals uitgevoerd eind 

2021 (denk hierbij aan enquêtes, geadopteerden persoonlijk benaderen enz.). Dit om vast te stellen 

waar het Taiwan team zich het beste op kan richten.  

Om op basis van de behoeftenonderzoeken zo goed mogelijk op de behoeften in te spelen van 

Taiwanees geadopteerden en de juiste informatievoorzieningen te bieden, gaat het Taiwan team op 

korte termijn een correspondentielijn opzetten met contactpersonen en instanties zowel in Nederland 

als in Taiwan. Op deze manier kan er een lijst met bronnen worden samengesteld die geraadpleegd 

kan worden door niet alleen het Taiwan team en stichting Adoptiepedia, maar ook waar Taiwanees 

geadopteerden en geïnteresseerde partijen naar door kunnen worden verwezen.  

Het Taiwan team gaat ook op korte termijn met het bestuur een duidelijke lijn over de Taiwanese 

politiek afspreken, waarin het team aanraadde ons bovenstaande politieke uitspraak te volgen. Vanuit 

de vrijwilligers van Adoptiepedia zal om feedback worden gevraagd, zodat ook zij zich in het 

uiteindelijke beleid kunnen vinden. Het uiteindelijke plan zal vervolgens met alle managers worden 

gecommuniceerd zodat de lijn ook door de rest van Adoptiepedia's communicatie kan worden gevolgd.  

 

Lange termijn doelen (2023-2024) 

Op lange termijn zal het Taiwan team zich richten op het uitbreiden van het team als adviserend 

orgaan voor stichting Adoptiepedia. De focus zal liggen op het team versterken met Taiwanees 

geadopteerden en hulpverleners die de benodigde kennis en ervaring hebben op het gebied van 

adoptie. Bovendien zal het Taiwan team het netwerk en correspondentielijn gaan uitbreiden met 

professionals en contacten. Daarnaast zal meer aandacht worden besteed aan marketing in 
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samenwerking met het marketing- en communicatieteam om meer Taiwanees geadopteerden te 

bereiken.  
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8. Adoptiepedia op langer termijn  

Het kwalitatieve doel van Adoptiepedia op langer termijn, is de doelgroep dienen op elke behoefte 

die er is. 

 

Het kwantitatieve doel van Adoptiepedia is het bereik te vergroten, zodat wij in 2024 4.000 

Nederlandstalige Chinees en Taiwanees geadopteerden hebben bereikt. 

 

Subdoelen voor 31 december 2024: 

▪ Van huidig aantal volgers 1.060 naar 2.500 volgers op Instagram. 

▪ Van huidig aantal likes 492 naar 1.500 likes op facebook. 

▪ Van huidig aantal deelnemers 162 naar 250 deelnemers voor de facebookgroep. 

▪ Van huidig aantal volgers 120 naar 250 volgers op LinkedIn. 

▪ Van huidig aantal abonnees 100 naar 300 abonnees op de maandelijkse nieuwsbrief. 

▪ Van 0 donateurs in 2022 naar 100 donateurs. 

 

Strategie om de doelen te behalen: 

▪ Intern wordt geïnvesteerd in professionalisering. Van managers, door een 

managementworkshop en van de processen en documentatie. 

▪ Voor een grote professionaliseringsslag gaat Adoptiepedia aan de slag met de website. 

Optimalisatie van SEO, optimalisatie van artikelen, optimalisatie van 

informatievoorzieningen en aanvulling van meer relevante artikelen.  

▪ Het donateurschap is opgezet en wordt gelanceerd rond voorjaar/zomer 2022. Er wordt een 

duidelijk marketingplan eromheen geschreven en uitgewerkt.  

 

Op 31 januari 2024 meten wij of wij 4.000 Nederlandstalige Chinees en Taiwanees geadopteerden 

hebben bereikt door  
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9. Rootsplan 

Voor Stichting Adoptiepedia is het van belang om de focus, naast mentale gezondheid, ook te leggen 

op roots zoeken. Sinds 2015 is het voor Chinees geadopteerden mogelijk geworden om ouders legaal 

te vinden. Hiervoor was het voor biologische ouders illegaal om te zoeken naar biologische kinderen, 

vanwege de boete van de één-kind-politiek. Hier willen wij in 2022 een start mee maken. Voor 

Adoptiepedia is roots een logisch onderdeel om te internationaliseren, vanwege het wederzijds 

belang. Zoeken in China kun je het beste doen met meerdere geadopteerden samen in plaats van elk 

land individueel. Stichting Adoptiepedia heeft nauwe banden met rootssearch organisaties in 

Nederland, Amerika en andere landen.  

Voor Taiwan wordt met name hulp geboden als het gaat om voorbereiding op het contact leggen met 

biologische ouders. De lijnen voor Taiwanees geadopteerden zijn gemakkelijker terug te vinden met 

biologische ouders, dan bij Chinees geadopteerden. Psychosociale hulp is essentieel voor deze 

ondersteuning.  
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10. Financiële plan  

Stichting Adoptiepedia kan haar projecten uitvoeren dankzij de bijdrage van donateurs. De 

opbrengsten worden aangevuld met subsidie bedragen voor het opzetten van bepaalde projecten en 

professionalisering.  

Omdat Adoptiepedia afhankelijk is van donateurs en subsidies, is de jaarlijkse opbrengst moeilijk te 

voorspellen. Om een minimale opbrengst binnen te halen, in ieder geval om de vaste lasten te dekken, 

wordt er een donateursprogramma opgezet. 

 

Staat van Baten en Lasten 

 

 

  

 Begroting  

2022 

€ 

Begroting  

2023 

€ 

Begroting  

2024 

€ 

Baten    

Baten van particulieren – Losse donaties 1.500 1.500 2.000 

Baten van particulieren – donateursprogramma 500 1.000 1.000 

Baten van bedrijven 250 500 500 

Baten van subsidies van overheden 14.500 16.000 16.000 

Baten van andere organisaties zonder winststreven 250 250 250 

Som van geworven baten 17.000 19.050 19.750 

    

Baten als tegenprestatie voor levering van 

producten en/of diensten 

1.000 1.000 1.000 

Som van de baten 18.000 20.250 20.750 
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Begroting  

2022 

€ 

Begroting  

2023 

€ 

Begroting  

2024 

€ 

Lasten    

Besteed aan doelstelling 16.000 18.700 18.700 

Personeelskosten 1.000 1.000 1.000 

Wervingskosten 700 500 500 

Beheer en administratie 200 200 200 

    

Som van de lasten 17.800 20.400 20.400 

    

Saldo van Baten en Lasten 200 -150 350 

    

    

% van de totale lasten    

Doelstellingen 80,89% 91,67% 91,67% 

Personeelskosten 5,61% 4,90% 4,90% 

Wervingskosten 3,93% 2,45% 2,45% 

Beheer- en administratie 1,12% 0,98% 0,98% 
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Extra toelichting 

Donaties en werving 

Dankzij het binnenhalen van meerdere grote subsidies is het mogelijk voor Adoptiepedia om een groot 

gedeelte opbrengsten te investeren in de doelstellingen van de organisatie. In de komende jaren is 

het de bedoeling om meer opbrengsten te generen vanuit particulieren door te investeren in 

professionalisering en werving  

 

Een andere manier van werving is door samenwerking met andere niet-winstgevende organisaties en 

sponseringen vanuit bedrijven.  

 

Doelstellingen 

In 2021 zijn er meerdere subsidies binnengehaald. De grootste subsidie komt vanuit het Ministerie 

van Justitie en Veiligheid naar aanleiding van Commissie Joustra.  

 

De andere belangrijke doelstelling van de stichting is het professionaliseren van de organisatie. Om 

de stichting op de kaart te zetten en haar activiteiten goed te kunnen uitvoeren wordt er in de 

komende jaren zo’n €20.000 geïnvesteerd in communicatiemateriaal, cursussen, website, activiteiten, 

informatiedagen en meer. Hieronder de doelstelling in grote lijnen. Elke doelstelling wordt bereikt 

door meerdere activiteiten waarvan sommigen al gepland zijn en andere nog opgezet moeten worden. 

 

Doelstelling 1: Professionalisering van Adoptiepedia - €15.800 

Stichting Adoptiepedia bestaat ongeveer anderhalf jaar. Voor een jonge stichting is er veel bereikt, 

maar er is behoefte aan meer. Vandaar dat een groot bedrag wordt geïnvesteerd in de 

professionalisering van de organisatie. Dit bestaat uit grotendeels, zo’n €11.200 aan promotie en 

representatie materiaal. Omdat het bereiken van Chinees en Taiwanees geadopteerden lastig is moet 

Adoptiepedia breed adverteren om haar doelgroep te bereiken. 

 

Daarnaast gaat er een bedrag van €3.000 uit naar de website met het doel de website te verbeteren 

in beveiliging en gebruikersgemak.  

 

Doelstelling 2: Professionalisering van het Adoptiegenootschap 

Het Adoptiegenootschap is druk bezig met het ontwikkelen van een nieuw en verbeterd beleid. 

Hiervoor is een budget vrijgemaakt van €5.500.  

 

Doelstelling 3: Rootstool 

Het laatste grote doel voor de komende jaren is het opzetten van een rootstool. De rootstool is het 

onderdeel dat ondersteuning biedt voor onder andere het zoeken naar biologische ouders. Hoe het 

rootstool er precies uit gaat zien is nog niet bekend, maar het idee is het opzetten van een 

kenniscentrum waar men kan komen voor informatie, methodiek en expertise over het beginnen van 

een zoektocht. Voor nu is daar €3.600 voor vrijgemaakt. 
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Personeelskosten 

Binnen de stichting wordt er enkel gewerkt met vrijwilligers. Op dit moment staan er geen beloningen 

of reiskostenvergoeding tegenover het werk dat er wordt gedaan. Wel worden andere onkosten 

vergoed. 

 

Wervingskosten 

Dit jaar zal er voor het eerst wervingskosten zijn. Met deze bedragen, wordt er gewerkt aan het doel 

om de inkomsten vanuit particulieren donaties te vergroten. Een concreet plan zal nog opgesteld 

worden. 

 

Beheer- en administratiekosten 

Dit bedrag is weggelegd voor kosten die worden gemaakt om de bedrijfsuitoefening te innoveren. Dit 

kan bestaan uit externe adviesgroepen, nieuwe administratieprogramma’s en externe controles. 
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