
Isolement en eenzaamheid moet je zelf kunnen aanpakken.



Leer elkaar kennen. Lotgenoten wonen verspreid over het land en het vinden van een goede maat is bijna 
onmogelijk. zijn niet in staat zijn om elkaar te treffen. Dat kan wel met onze app. Alle lotgenoten zijn hier 
verenigd. Nomi is hét instrument om lotgenoten te treffen, vrienden te maken en om daarna samen aan de 
slag te gaan op weg naar een maximale kwaliteit van leven. Kom zelf in actie.



Stop Isolement
Chronische belemmeringen of 'anders zijn dan anderen' maken het lastig om op een normale 
manier mee kunnen draaien in het dagelijkse leven. Isolement en eenzaamheid doen komen 
binnensluipen en belemmeren vervolgens het proces van genezing en groei. Isolement is 
ziekmakend en dan wordt contact kunnen krijgen met lotgenoten belangrijk. Helaas wonen 
lotgenoten verspreid over het hele land, zie dan maar eens iemand te vinden die echt bij je past. 
Dat kan. Met Nomi, de besloten en beschermde lotgenoten app.



Stichting Nomi werkt voor stichtingen en instellingen die 
mensen een plek willen geven waar ze zich thuis voelen, zich 
geborgen en begrepen weten, contacten kunnen leggen en 
samen aan de toekomst kunnen werken. Wij bouwen voor 
iedere stichting of instelling een geheel eigen en unieke app die 
we helemaal naar wens inrichten.



Stichting Nomi werkt voor instellingen die zelf geen lotgenoten app kunnen laten maken. Dat hebben wij 
gedaan. Nomi heeft een basis app ontwikkeld, bestaande uit losse modules die we per instelling op maat 
kunnen inpassen. Hiermee worden de kosten van het bouwen van een app tot nul gereduceerd. Wat 
overblijft zijn de goed op te brengen maandelijkse kosten (hosting, etc.) en de eventuele extra 
aanpassingen die een instelling graag zou willen hebben. Voor de technische bouw van de hoofdmodules 
werkt Nomi samen met de hogescholen Windesheim en Saxion. Daarnaast hebben we een eigen team 
van young professionals waarmee we de apps op maat kunnen afwerken.



Veilig en eigen
- Alle lotgenoten samen op één plek. Vind elkaar direct
- Afgeschermd en geen opslag van privégegevens
- Per instelling en doelgroep op maat gemaakt (modules)
- Android en iOS



Stichting Nomi heeft op dit moment slechts één doel: de app 
moet af. Dat betekent:

Twee platforms Android en iOS
Twee talen Nederlands en Engels
Twee versies Jongvolwassen en kind
Twee schermstanden normaal en laag prikkel

Profiel pagina Jou verhaal
Smoelenboek Alle lotgenoten met profielen
Chat pagina Algemene chat

Groep chat
Één op één chat

Evenementen pagina Beschrijvingen
Plek reserveren
Zien wie komen

Livestream Voor wie niet live kan komen



Gaming wordt natuurlijk ook onderdeel van de Nomi app.
2022-2023 is hiervoor een leerjaar en dat doen we samen met studenten (developers
en onderzoekers) van de Hogescholen Windesheim en Saxion. Kijk op onze website 
voor meer details van dit prachtige project. We noemen het SPARGi, 
Spanning Reductie & Gaming.



Stichting Nomi werkt voor instellingen die zelf geen lotgenoten app kunnen laten maken. Dat 
hebben wij gedaan. Nomi heeft een basis app ontwikkeld, bestaande uit losse modules die we per 
instelling op maat kunnen inpassen. Hiermee worden de kosten van het bouwen van een app tot 
nul gereduceerd. Wat overblijft zijn de goed op te brengen maandelijkse kosten (hosting, etc.) en 
de eventuele extra aanpassingen die een instelling graag zou willen hebben. Voor de technische 
bouw van de hoofdmodules werkt Nomi samen met de hogescholen Windesheim en Saxion. 
Daarnaast hebben we een eigen team van young professionals waarmee we de apps op maat 
kunnen afwerken.



Stichting Nomi is een vrijwilligersorganisatie. 

Bestuur (3)
Adviesraad ouders (4)
Vrijwilligers (10)
Studenten / developers (15) * *

Testgroepen kids (10)*
Testgroep volwassen (15)*

Onze mensen zijn ervaringsdeskundigen. Ze weten dus precies 
waar het over gaat en waarom we het doen.

* Onze testgroepen behoren tot de doelgroepen van Stichting Nomi en zijn dus per definitie kwetsbare groepen. 
Om die reden willen wij niet de instellingen benoemen. Hiervoor vragen wij begrip.

** Ieder semester komt er weer een nieuwe ploeg. Er hebben gedurende de jaren al ruim 100 developers en 
designers vrijwillig meegebouwd aan de app. 



Adviesraad
ouders

Stichtings Bestuur

Directeur 
Creatief

Algemeen directeur

Producer 
Techniek & ICT

Producer 
Media

Producer spel 
& kids

Producer 
zorg



Stichting KinderenKankervrij Financiële ondersteuning & advies
Hogeschool Windesheim Zwolle ICT en Gaming
Hogeschool Saxion Enschede Design
De Productie Productie begeleiding
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