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v r i j w i l l i g e r  v r a a g t  v r i j w i l l i g e r

Marcel Bobeldijk: “Met mensen uit andere landen en 
culturen werken aan hetzelfde doel”

De NVVS telt 300 actieve vrijwilligers. In deze rubriek, waarin vrijwil-

ligers elkaar ondervragen, leert u ze kennen. Deze keer had Joost 

Treebusch, de vrijwilliger die de vorige keer in deze rubriek stond, bij 

de Belastingdienst een gesprek met Marcel Bobeldijk, die daar re-

integratiemanager is.

 
Hoe ben je als vrijwilliger bij 
de NVVS betrokken geraakt 
en wat zijn je functies?
Sinds mijn geboorte ben ik slecht-
horend aan beide oren. Ik was eerst 
lid van de SHJO (voorloper SH-Jong) 
en deed daar vrijwilligerswerk (o.a. 
als penningmeester). De NVVS was 
een logisch vervolg toen ik wat ouder 
werd. Sinds 1999 ben ik actief als vrij-
williger voor de NVVS. 
De eerste internationale contacten 
deed ik op tijdens een zomerkamp 
van IFHOHYP (internationale jonge-
renorganisatie) in Polen. Ik ben in 
1999 door Bas Koops gevraagd om 
hem op te volgen als penningmees-
ter van de European Federation of 
Hard of Hearing People (EFHOH) en 
daar de NVVS te vertegenwoordigen. 
Sinds 2003 ben ik daarvan voorzitter. 
Daardoor heb ik ook zitting in het 
bestuur van de IFHOH, de mondiale 
federatie. 
Namens EFHOH ben ik gekozen 
in het bestuur van het European 
Disability Forum (EDF). Dat heb ik 
als een heel mooi moment beleefd. 
In 2000 is EFHOH gestart met het 
thema ondertitelen van tv-program-
ma’s. Daarom ben ik ook betrokken 
bij de ontwikkelingen rond SOAP! 
(Samenwerkingsverband Ondertitel 
Alle Programma’s!). De aandacht 
wordt daar verschoven van kwantiteit 
(percentages zijn wel gehaald) naar 
kwaliteit (de ondertiteling kan nog 
steeds verbeterd worden). 

Kun je een voorbeeld 
geven van iets waar je aan 
bijgedragen hebt? 
Het EFHOH heeft samen met de 
hoortoestellenindustrie een week van 
het gehoor gehouden in het Europese 
Parlement. In de stand zijn 225 hoor-
testen afgenomen bij de parlementa-
riërs. Die week was erg goed voor de 
bewustwording op Europees beleids-
niveau. 

Wat betekent het 
vrijwilligerswerk voor je?
Het ontmoeten van mensen uit 
andere landen en culturen. Zij wer-
ken allemaal aan hetzelfde doel. Ik 
beschouw de NVVS als een open 
en sfeervolle organisatie. De NVVS 
wordt steeds professioneler, maar 
het moet wel een plaats blijven van 
ontmoeting met elkaar. Ik zie om 
me heen hoe organisaties in andere 
landen leden proberen te binden. In 
Noorwegen krijgen de leden bijvoor-
beeld een hoortoestelverzekering bij 
hun lidmaatschap.

Hoe combineer je je 
vrijwilligerswerk met je werk 
bij de Belastingdienst?
Ik ben zo’n 40 uur per maand voor de 
NVVS bezig. Al deze activiteiten zijn 
nog wel te combineren met mijn werk. 
Het is ook een kwestie van goed plan-
nen. Veel vergaderingen in het buiten-
land zijn grotendeels in het weekend. 
Ik moet het doen met gebruik van de 
ADV-dagen. 

Marcel draagt voor de volgende 
aflevering Loes Schenk voor. Zij is 
lid van de Commissie Tinnitus en 
Hyperacusis met aandacht voor inter-
nationale zaken.

Marcel Bobeldijk
Leeftijd: 49 jaar
Woonplaats: Alphen aan den Rijn
Privé: samen met zijn partner Gert 
heeft hij drie Viszla’s, kortharige 
staande jachthonden, Mo, Bibi en 
Norah. 
Werk: re-integratiemanager bij de 
Belastingdienst
Vrijwilliger: Marcel is bij de NVVS 
coördinator Internationale Zaken 
en voorzitter van SOAP! (ondertite-
lingsproject van de gezamenlijke 
belangenorganisaties), hij is voor-
zitter van de European Federation 
of Hard of Hearing People (EFHOH) 
en bestuurslid van het European 
Disability Forum (EDF).

“Bijzonder om in het Europese Parlement in 

Straatsburg een presentatie te mogen geven over 

ondertiteling voor doven en slechthorenden.”

gratis
hoortest

0800 - 0027 (gratis)  
hansanders.nl/horen
Maak gebruik van de actie door voor 31 december 2013 uw hoorhulpmiddelen tijdens te bestellen. De hoorhulpmiddelen zijn in veel gevallen na aftrek van de vergoeding 
van uw zorgverzekeraar gratis. Uw recht op vergoeding is afhankelijk van uw polisvoorwaarden en reeds gedeclareerde kosten. Vraag uw audicien naar de voorwaarden. 
De actieprijzen in deze advertentie zijn geldig tot en met 31 december 2013 en voor alle producten geldt op=op. Niet geldig op reeds bestelde producten of in combinatie 
met andere acties en voordeelregelingen. 

volop voordeel op
hoorhulpmiddelen

mobiele telefoon 
m6000
Deze mobiele telefoon heeft extra 
grote toetsen, een SOS-knop en 
(optioneel) de mogelijkheid om  
te bellen via uw hoortoestel(len). 
De simlockvrije Amplicom PowerTel 
M6000 is daarmee bij uitstek  
geschikt voor senioren.

75,-
119,-

audiol spray
Verwijder oorsmeer eenvoudig 
en effectief met deze oorspray 
op basis van olijfolie. 

9,99
11,99

perfect dry
Vocht van transpiratie of neerslag kan op den 
duur uw hoortoestel(len) beschadigen. Verleng 
de levensduur met deze elektrische droogetui.34,95

39,95

sennheiser
set 50tv
Comfortabele, draadloze hoofd - 
telefoon die uw gehoor 
ondersteunt bij het televisiekijken. 
Dankzij de aparte volumeregelaar voor 
het linker-  en rechteroor is de geluids-
kwaliteit van deze lichtgewicht set 
superieur.  

Dit product is na vergoeding van 
uw zorgverzekeraar mogelijk gratis! €

119,-
139,-

gehoorbescherming
op maat

Bescherm uw oren met harde of zachte oordoppen  
(otoplastieken) die nauwelijks zichtbaar zijn in uw 
oor en speciaal voor u op maat worden gemaakt. 
Actieprijzen: set zachte otoplastieken voor 71,45 
(harde otoplastieken per set 61,80). Maak een  
afspraak met een audicien via 0800 - 0027 (gratis).

nu vanaf 61,80 per set!

20%
korting

SUPER
voordelig!

mega
voordeel

voor een langere levensduur 
van uw hoortoestellen

buiten-

kansje!


