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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

Angelien Jacobs: “Door het vrijwilligerswerk leer je  
je beperking om te zetten in iets positiefs”

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

ligers elkaar bevragen, leert u ze kennen. Angelien Jacobs vertelt 

deze keer aan Adrie Sonke over haar vrijwilligerswerk voor de NVVS.

Ben je zelf slechthorend? 
Of wat heb je met 
slechthorendheid/
hoorproblemen?
Vanaf 1993 heb ik een paar jaar in 
Brazilië gewoond. Door een ongeluk-
kige val brak ik mijn kaak. Na de ope-
ratie hoorde ik bijna niets meer. Dat 
was goed schrikken, maar langzaam 
herstelde mijn gehoor. Totdat het 
na een paar maanden weer achteruit 
ging. Uit onderzoek bleek dat ik  
otosclerose (verbening in het midden-
oor) had. Al snel kreeg ik mijn eerste 
hoortoestellen, maar mijn gehoor 
bleef achteruit gaan. Toen ik in 1998 
weer terug in Nederland was, heb 
ik een stapedotomie operatie gehad 
(waarbij de bovenkant van de stijgbeu-
gel door een prothese wordt vervan-
gen), wat slechts kort resultaat had. 
Ik ben al die jaren continu met mijn 
gehoor bezig geweest en was erg blij 
toen ik in 2009 in aanmerking kwam 
voor een Cochleair Implantaat. 

Wat is je functie binnen de 
NVVS? 
Er is sinds kort een Commissie 
Slechthorendheid opgericht. 
Hierin zijn onder andere de NVVS-
Commissies Ouderenzorg en 
Slechthorendheid, Internationale 
Zaken, Totale Communicatie en 
Toegankelijkheid opgegaan. Ik zit 
in de werkgroep ‘Bijeenkomsten’ 
en ben secretaris van de werkgroep. 
Wij houden ons bezig met voorlich-
ting over slechthorendheid bij onder 

andere HOORagenda-bijeenkomsten 
in ziekenhuizen en voorlichting bij 
ouderenbonden, verzorgingshuizen 
en MBO- en HBO-opleidingen voor 
aankomend verzorgend personeel. 

Wat was (en is nog steeds) 
je motivatie om vrijwilliger 
te worden bij de NVVS? 
Doordat mijn gehoor zo snel  
achteruit ging, kon ik mijn werk als 
secretaresse niet meer doen en ging 
ik op zoek naar vrijwilligerswerk.  
Het geeft mij veel voldoening om  
op deze manier toch secretarieel 
werk te kunnen doen en het wordt  
erg gewaardeerd. 
Als je lid wordt van de NVVS en vrijwil-
ligerswerk gaat doen, merk je dat je er 
niet alleen voor staat en je krijgt veel 
tips en steun van andere slechthoren-
den. Het heeft mij zelf enorm gehol-
pen om mijn beperking te accepteren. 
Ik hoop dat ik anderen op deze manier 
ook kan overtuigen dat het leuk is om 
met lotgenoten samen te werken.

Wat voor vereniging is 
volgens jou de NVVS  
(qua sfeer, mensen etc.)? 
Vooral door het vrijwilligerswerk leer 
je steeds meer mensen kennen en 
dat heeft mij leuke vriendschappen 
opgeleverd. Tijdens vergaderingen en 
voorlichtersbijeenkomsten is er ook 
veel gezelligheid. Ik sta er vaak van te 
kijken hoeveel enthousiasme en ken-
nis er onder de vrijwilligers aanwezig 
is, het is dus echt geen ‘grijze’ club!

Wie zou je voor de volgende 
keer willen voordragen 
(buiten je eigen commissie of 
afdeling om)? En heb je daar 
een speciale reden voor?
De volgende keer zou ik iets willen 
vragen aan Nel van Aggelen van de 
afdeling Tilburg. Zij is al zo lang actief 
en gaat nu binnen de Commissie 
Slechthorendheid de kerntaak lot-
genotencontact leiden. Daar zou ik 
graag meer over willen weten.

Angelien Jacobs 
Leeftijd: 56 jaar
Woonplaats: Leersum
Privé: getrouwd, twee zoons
Vrijwilliger: NVVS-Commissie 
Slechthorendheid; werkgroep bij-
eenkomsten
Hobby’s: fietsen, sporten en boet-
seren/beeldhouwen

SPECSAVERS HEEFT JOU NODIG OM 
DE VERDERE GROEI VAN DE ORGANISATIE 
IN NEDERLAND TE REALISEREN!

‘ ONDERNEMERSCHAP 
WORDT BIJ SPECSAVERS 
BELOOND!’
 Doug Perkins, Oprichter en eigenaar Specsavers

“De afgelopen jaren zijn voor iedereen in optiekland bevlogen jaren. Dit heeft veel uitdagingen gegeven, maar tegelijkertijd veel kansen. 
Bij Specsavers hebben we kunnen profi teren van een verschuivende markt, waardoor de periode van recessie voor ons minder pijn deed als bij 
sommige concurrenten. In de tussentijd hebben wij ons goed voor kunnen bereiden door te investeren in de toekomst. Wij hebben bijvoorbeeld 
een eigen Academy opgericht om ons personeel vakkundig op te leiden tot volleerd opticien-contactlensspecialist, wij hebben tientallen winkels 
geopend, verbouwd, verhuisd en opgefrist en zijn fl ink gegroeid in ons personeelsbestand. In 2013 begonnen zich hier de vruchten van af te 
werpen en 2014 is tot op heden een groot succes voor Specsavers.”

Om onze groei verder door te kunnen zetten zijn wij doorlopend op zoek naar minimaal MBO-gediplomeerde opticiens die de ambitie hebben om 
mee te groeien met Specsavers. Laat onze successen je overtuigen om aan boord te stappen...

Onze successen in Nederland voor 2013 / 2014:
• In 2013 hebben bijna 375.000 consumenten één of meerdere aankopen gedaan bij Specsavers 
• Wij hebben binnen de optiekbranche ruim 20% aan volumegroei gerealiseerd
• Ons personeelsbestand is inmiddels gegroeid tot ruim 300 gediplomeerde opticiens en optometristen
• Wij hebben op dit moment bijna 100 leerling-opticiens in de organisatie werken 
• Wij hebben een eigen Specsavers Academy met 12 compleet ingerichte oogmeetruimtes
• In 2013 hebben wij ruim 1000 medewerkers getraind en/of MBO-opgeleid binnen onze Academy

Als Specsavers partner heb je een gegarandeerd maandinkomen en deel je mee in de winst van de winkel. 
Er zijn diverse mogelijkheden door het land voor een bestaande winkel of een nieuwe winkel. Bovendien 
is de kans groot dat je kan starten als opticien om vervolgens door te stromen naar het partnerschap! 
Twijfel dus niet langer en bel met Tim de Vries voor een strikt vertrouwelijk gesprek: 035 711 85 74 of ga 
naar onze website: vacatures.specsavers.nl of www.spectrum-blog.nl.
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