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n v v s  i n  a c t i e

“Dat heb ik al 100 keer verteld!” 
Als hun boodschap maar niet lijkt te blijven hangen, verzuchten men-

sen wel eens dat ze dat ‘al wel honderd keer verteld hebben’. NVVS-

ervaringsdeskundige Peter van der Ende heeft letterlijk al wel honderd 

keer verteld over tinnitus en hyperacusis. En dat doet hij graag nog  

honderd keer. 

Peter vertelt onder andere 
tijdens de HOORagenda-
bijeenkomsten van de NVVS 

over hoe hij zelf heeft leren omgaan 
met tinnitus. Dat maakt vaak enorme 
indruk op de aanwezigen. Velen 
herkennen situaties die hij schetst 
of gevoelens die hij beschrijft. Ook 
geeft hij voorlichting bij bedrijven 
over gehoor, gehoorschade, preven-
tie en tinnitus. Onlangs gaf hij voor 
het personeel van Patheon Softgels in 
Tilburg vier lezingen. “De eerste van 

deze vier was tevens mijn 100e lezing 
die ik sinds 2005 namens de NVVS 
mocht verzorgen!”, vertelt Peter. “Ik 
heb met heel veel plezier voor de 
NVVS-afdelingen, de HOORagenda-
bijeenkomsten, vrijwilligersdagen, 
verenigingen, onderwijsinstanties, 
bedrijven en de audiciensopleiding 
verhalen mogen delen over medische 
en persoonlijke aspecten van tinnitus 
en hyperacusis. Als ik er de gezond-
heid voor krijg, hoop ik het nog lang 
te mogen doen!”

De NVVS bedankt Peter hartelijk 
voor zijn inzet, mede namens alle 
mensen met tinnitus en hyperacusis 
die iets hebben gehad aan de erva-
ringen die hij deelt. We zijn trots 
op al onze vrijwilligers die, net als 
Peter, hun persoonlijke ervaringen 
en opgedane kennis inzetten om 
anderen te helpen en –als het nodig 
is– hun verhaal wel honderd keer 
vertellen! 

Netwerkborrel van Grow2work zoomt in op blik  
van werkgever op solliciteren 
Op uitnodiging van Grow2work belichtte Achmea, één van de grootste werkgevers van Nederland met 15.000 

werknemers, haar kant van het sollicitatieproces tijdens een netwerkborrel die in het teken stond van solliciteren. 

Wanneer geef je tijdens een 
sollicitatie aan dat je doof 
of slechthorend bent? 

Esther Verstraaten, HR specialist bij 
Achmea, gaf antwoord op de veel 
gestelde vraag. “Ik heb niet dé gouden 
tip, maar doe datgene wat goed voelt. 
Meld het wel, maar houd het positief.” 
Haar collega Pim Zoutendijk beaamt 
de strekking: “Bij Achmea zijn we op 
zoek naar talent en dat is wat we in 
eerste plaats willen zien. En door je 
goed voor te bereiden op eventuele 
moeilijke vragen rondom je gehoor-
beperking, zorg je ervoor dat je het 
gesprek positief kan houden.”

Doel
“Sollicitatiegesprekken zijn spannend. 
Voor de sollicitant zelf én voor degene 
die het interview afneemt. Mocht het 
tot een gesprek komen, bedenk je 
dan goed dat de interviewer ook maar 
een mens is.” Esther Verstraaten legt 
uit dat sollicitanten soms onnodig 
een ondergeschikte rol aannemen. 
“Solliciteren is een spel van vraag en 
aanbod. Jij wilt een baan en de werk-
gever wil een vacature invullen, jullie 
hebben dus allebei een doel.”

Naast de presentatie van Achmea 
werden er ook tips gegeven voor het 

schrijven van een aantrekkelijke solli-
citatiebrief én werden er inspirerende 
werkervaringen gedeeld. 

Netwerkborrel over 
Participatiewet
Grow2work organiseerde op vrijdag 
12 december een netwerkborrel die in 
het teken stond van de Participatiewet. 
Meer informatie en een verslag vindt u 
op www.grow2work.nl.

Grow2work is een gezamenlijk project van 
de belangenorganisaties voor doven en 
slechthorenden, waaronder de NVVS.
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Groen licht voor onze federatie

De Algemene Ledenvergadering (ALV) zette op  
8 november jl. het licht definitief op groen voor 
een federatie van de NVVS met twee collega-orga-

nisaties. Met het aannemen van statuten, activiteitenplan en 
begroting ging de ALV definitief akkoord met de krachten-
bundeling met de vereniging van ouders van slechthorende 
kinderen en kinderen met een taalontwikkelingsstoornis 
(FOSS) en met de organisatie van slechthorende jongeren 
(SH-Jong).

Federatie start in het nieuwe jaar
De federatie zal niet lang op zich laten wachten: per 1 janu-
ari 2015 zal deze een feit zijn. Met deze bundeling kunnen 
we een sterker geluid laten horen, meer naamsbekendheid 
krijgen en (niet onbelangrijk in een tijd van teruglopende 
subsidies) hebben we meer kansen om projectgelden en 
sponsors binnen te halen. Daarom hebben we er dit jaar de 
vaart in gezet. 

Aan het roer
Eduard Cohen (in mei jl. afgetreden als NVVS-voorzitter) 
is inmiddels aangetreden als voorzitter van het federatie-
bestuur. NVVS-bestuurder Anne de Rooij en onze nieuwe 
penningmeester Krijn Olthof vormen samen met twee 
mensen van FOSS resp. SH-Jong vooralsnog het federa-
tiebestuur en geven leiding aan het opbouwen van deze 
nieuwe koepel. 

Ook binnen het NVVS-bestuur verschenen nieuwe roergan-
gers. Egon Berendsen werd door de ALV benoemd als nieu-
we NVVS-voorzitter en volgt daarmee de vertrekkend (wnd.) 
voorzitter Hans de Wit op. Op pagina 20 stellen we deze 
kersverse voorzitter aan u voor.  Penningmeester Tienus 
Mepschen werd opgevolgd door Krijn Olthof, die dus met-
een ook penningmeester van de federatie zal worden.  

Leden van Verdienste
Op de ALV werden Hans de Wit en Tienus Mepschen 
benoemd tot Leden van Verdienste. Bij de NVVS-afdeling 
IJmond-Noord reikte op 9 oktober jl. de wethouder van 
Heemskerk, Cees Beentjes, het NVVS Lidmaatschap 
van Verdienste uit aan Tiny van der Pal - Schoot (afde-
lingsvoorzitter) en Agatha Koper - Adrichem (afdelings-
bestuurslid). Zij zetten zich al bijna dertig jaar in voor 
slechthorenden, vooral door middel van voorlichting. 
Binnenkort zal ook Ineke Luttik het Lidmaatschap van 
Verdienste ontvangen vanwege haar inzet als cursusleid-
ster NmG en oefengroepleidster NmG en Spraakafzien in 
de regio Noord-Holland.

Aansluitend aan de ALV was er een vrijwilligersmiddag met 
diverse interessante workshops, onder andere over het pro-
ject Ervaringskennis en de nieuwe Commissie SH (zie ook 
pg 25). De volgende ALV is op 13 juni 2015. Meer informatie 
leest u tegen die tijd in HOREN.

Ondertitel-vrijwilligers enthousiast van start met project Help888 

Om ook doven en slechthorenden de mogelijkheid 
te geven om van Nederlandstalige televisieklas-
siekers te genieten, hebben KRO/NCRV, SOAP! 

en TT888 Ondertiteling het project Help888 opgezet. Met 
Help888 wordt de hulp ingeroepen van vrijwilligers om 
het prachtige archief van de Publieke Omroep voor toe-
komstige generaties doven en slechthorenden toeganke-
lijk te maken. Maar liefst 120 mensen uit alle windstreken 
hadden zich opgegeven als ondertitel-vrijwilliger. Een 
selectie van 25 deelnemers is uiteindelijk uitgenodigd voor 
de training op het Media Park in Hilversum. 

Tijdens deze training leerden de vrijwilligers hoe ze met 
de computer, vanuit huis, ondertitels kunnen maken. Bij 
het maken van de ondertiteling wordt er gebruikgemaakt 
van automatische spraakherkenning. De ondertiteling 
voortkomend uit deze automatische spraakherkenning is 

de basis waarmee de vrijwilliger aan de slag gaat. De vrij-
willigers kunnen zich volledig richten op het verbeteren 
en corrigeren van de basisondertiteling. Dat scheelt ont-
zettend veel tijd en energie. 

Proefperiode
Help888 is een pilot-project. De komende maanden 
gelden als een proefperiode waarin bekeken wordt hoe 
het project verloopt en waar er verbeteringen nodig zijn. 
Als blijkt dat Help888 een succesvolle manier is om het 
enorme archief van de Publieke Omroep van ondertiteling 
te voorzien, zal in 2015 het project voortgezet worden. 
Kijk voor meer informatie op www.ondertiteling.nu, de 
website van SOAP!. 

SOAP! is een Samen-Sterk-project van de belangenorganisaties 
voor doven en slechthorenden, waaronder de NVVS. 


