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Federatie activiteitenplan 2015 
 
Dit activiteitenplan beschrijft op beknopte wijze de voorgenomen activiteiten die de federatie in 2015 
namens NVVS, FOSS en SH-jong uitvoert. Het activiteitenplan is als volgt opgebouwd: 
1. Kerntaken: voorlichting, lotgenotencontact en belangenbehartiging. 
2. Instandhouding 
3. Projecten 
 
De activiteiten in 2015 bestaan in principe uit het doorzetten van de activiteiten van de drie 
federatiedeelnemers. Er zal in de loop van 2015 een nieuwe samenhang ontstaan tussen deze 10 
activiteiten, met waar mogelijk efficiencywinst en daar waar dat zinnig is: het samenbrengen van 
meerdere activiteiten onder één nieuwe federatieactiviteit. Hoe dat er precies uit gaat zien, zal zich in 
de loop van het eerste werkjaar van de federatie uitkristalliseren. 
De federatie werkt als een vrijwilligersorganisaties, waar enkele honderden vrijwilligers zich inzetten 
voor de doelen van NVVS, FOSS en SH-jong. Ervaringsdeskundigheid is een wezenlijke en 
onmisbare functie van het werk van onze vrijwilligers. De vrijwilligers zijn georganiseerd in 
commissies, in werkgroepen en in (NVVS-)afdelingen en worden soms aangehaakt bij landelijke 
projecten. Waar nodig en wenselijk, worden al deze vrijwilligers inhoudelijk en/of organisatorisch 
ondersteund door het federatiebureau. Het federatiebureau ontplooit daarnaast een aantal eigen 
initiatieven, waarbij vrijwilligers ook betrokken zullen worden. 20 
 
1. KERNTAKEN 
De kerntaken van de federatie: 

 Voorlichting 

 Lotgenotencontact 

 Belangenbehartiging 
 
1.1 VOORLICHTING 

 Helpdesk/servicelijn/vraagbaak: individuele voorlichting  en beantwoorden van algemene, praktische, 
technische, inhoudelijke en/of doelgroepspecifieke vragen via mail, telefoon e.d.. Continuering 30 
samenwerking met Oorakel bij beantwoorden van vragen. 

 Uitvoering geven aan communicatiebeleid met onderdelen: ledenperiodieken, digitale nieuwsbrieven, 
websites, social media, folders/brochures, free publicity, input/interviews aan derden. Speerpunt: 
integreren van voorlichtingsactiviteiten van federatiepartners naar federatie-communicatie.  
 Websites, social media, digitale nieuwsbrief, folderlijn en andere publicaties van de 

federatiepartners zijn in het voorjaar van 2015 aangepast aan de federatienaam en -huisstijl.  
 Eind 2015 zijn HOREN (verscheen in 2014 6x) en FOSS-taal (verscheen in 2014 3x) 

geïntegreerd tot één ledenperiodiek vanuit de federatie.  
 Eind 2015 zijn de websites van de federatiepartners geïntegreerd onder één federatie-portal.  

 18 HOORagenda-informatiebijeenkomsten. Onderwerpen: tinnitus, Ménière, SH/totale communicatie, 40 
brughoektumor. Deze bijeenkomsten worden standaard toegankelijk gemaakt voor de doelgroep via 
o.a. het treffen van ringleidingvoorzieningen, de inzet van een schrijftolk.  

 Diverse informatiebijeenkomsten over CI, in het kader van OPCI 

 Diverse ‘Meer Over …’-bijeenkomsten i.s.m. GGMD over: tinnitus, Ménière, SH/totale communicatie. 

 20 tot 30 informatiebijeenkomsten ouderenzorg/SH voor ouderenorganisaties zoals KBO, 
verzorgingshuizen, welzijnsorganisaties, gastlessen op MBO en HBO en individuele aanvragen. 

 Implementeren van eenduidige voorlichting over slechthorendheid (a.d.h.v. een format ontwikkeld in 
2014) in Commissie SH en in NVVS-afdelingen. Faciliteren NVVS-afdelingen bij lokale voorlichting 
(inloopuren, voorlichting op scholen/opleidingen). 

 Voorlichting arbeid en gehoor: zie project Brood op de Plank 50 

 Lanceren en verspreiden NVVS-film over Hyperacusis 

 Lokale oefengroepen voor spraakafzien en/of NmG. 

 Doorontwikkelen voorlichting jongeren-SH en een training over het verzorgen van (deze) voorlichting. 

 Informatiebijeenkomsten voor ouders van SH- en TOS-kinderen, met name op cluster 2 scholen (met 
participatie van SH-jongeren) 

 Eerste zaterdag in november landelijke informatie en ontmoetingsdag voor ouders van SH- en TOS-
kinderen met lezingen, workshops, apart kinderprogramma. Is ook lotgenotencontact 

 Symposium ‘Jong en slechthorend’ 

 Stands op de congressen, beurzen, open dagen. 
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Kerntaak voorlichting, inzet vanuit het federatiebureau: vrijwilligersondersteuning, 
communicatiemedewerker,  logistieke organisatie, secretariële en administratieve ondersteuning. 
 
1.2 LOTGENOTENCONTACT 

 Onderhouden discussieforums over SH, tinnitus, hyperacusis, Ménière, CI (in het kader van OPCI). 
Waar nodig aanpassen aan de nieuwe situatie met de federatie. 

 Ervaringssessies: zie project Ervaringrijk.nl  

 Drie kleinschalige gespreksgroepen over o.a. CI, in NVVS-afdelingen: bevindingen monitoren, 
uitbreiden? 

 Aanpassen formule voor lotgenotencontact/sociale activiteiten in de NVVS-afdelingen, a.d.h.v. 10 
bevindingen gespreksronde onder afdelingen in 2014. 

 Medewerking verlenen aan huiskamerbijeenkomsten (leden aanschrijven) 

 Bijeenkomsten organiseren voor slechthorenden jongeren: 4 kampen (challenge life weekenden, 
pinksterkamp en herfstweekend) en 8 eendagsactiviteiten 

Kerntaak lotgenotencontact, inzet vanuit het federatiebureau: vrijwilligersondersteuning, logistieke 
organisatie, secretariële en administratieve ondersteuning. Daarnaast overdracht naar vrijwilligers van 
methodiek, activiteiten en producten van het project Ervaringskennis, dat medio 2015 afloopt. 
 
1.3 BELANGENBEHARTIGING  

 90 (her)keuringen en adviezen ringleidingen in openbare gebouwen. Teruggang aantal keuringen en 20 
adviezen ondervangen door actievere inzet van acquisitie/lobby/agendering.. 

 Verspreiden checklist gebruik ‘connectiviteit’, verzamelen ervaringsgegevens met connectiviteit, 
belangenbehartiging inzetten richting relevante partijen. 

 Belangenbehartiging hoorhulpmiddelen: zie project Samen Sterk, projecten CQI. Daarnaast: lobby 
richting overheid en politiek m.b.t. ‘100% vergoeding voor kinderen’, ‘behoud keuzevrijheid bij 
herziening artikel 13’, ‘bijbetalen mogelijk laten bij wensen voor extra comfort of luxe’, ‘goed protocol 
voor aanvullende hoorhulpmiddelen’. 

 Bijdragen aan herzien protocol tinnitus i.s.m. Tinnitusloket en Tinnitus Hyperacusis Platform en KNO-
vereniging 

 Bijdragen aan opbouw protocol hyperacusis i.s.m. Tinnitus Hyperacusis Platform 30 

 Vergroten hulpverleningsmogelijkheden hyperacusis i.s.m. Tinnitus Hyperacusis Platform, FENAC, 
GGMD en Pro Persona. 

 OPCI belangenbehartiging voor kwaliteit van CI-verstrekking en inbreng patiëntperspectief. 

 Pleiten voor rechtvaardige verzekeringsvoorwaarden voor brughoektumorpatienten bij 
verzekeringsmaatschappijen. 

 Lokale belangenbehartiging (ondersteuning van NVVS-afdelingen) in kader van toegankelijkheid van 
lokale en regionale voorzieningen. 

 Belangenbehartiging arbeid en gehoor: zie project Brood op de Plank. 

 Belangenbehartiging kwetsbare SH-kinderen: zie project Erbij Horen. 

 Onderwijs / Passend Onderwijs: deels via Samen Sterk. Bevorderen toegankelijkheid en kwaliteit van 40 
het onderwijs en bevorderen ouderparticipatie en zeggenschap van ouders.  Onderdeel is ook 
behartigen belangen van ouders i.v.m. het leerlingenvervoer. Onder andere i.s.m. Siméa. 

 Zorg / Verbindend Vernieuwen: Behoud en uitbouw van deskundigheid van de zorg binnen de sector, 
o.a. m.b.t. de transitie van zorg van AWBZ naar zorgverzekering of WMO. Onder andere i.s.m. SIAC. 

 Vroegsignalering TOS, bevorderen uniforme screening op consultatiebureau 

 Arbeid: Bevorderen arbeidsparticipatie van onze achterbannen, mede in relatie tot Participatiewet 

 Maatschappelijke participatie: Onder andere bevorderen deelname aan reguliere sportclubs 

 SpraakSaam: Ondersteunen van de nieuwe jongerenorganisatie voor TOS 

 Psychische hulpverlening, behoud expertise, onderkenning problematiek 

 Participatie in onderzoeken (advies-/begeleidingscommissies) 50 

 Internationale samenwerking binnen EFHOH, IFHOH, IFHOHYP en in beperkte mate binnen Fepeda. 
Kerntaak belangenbehartiging, inzet vanuit het federatiebureau: inzet beleidsmedewerkers 
(structureel, projectmatig) voor diverse beleidsterreinen, projectontwikkeling en -acquisitie,  
vrijwilligersondersteuning, secretariële en administratieve ondersteuning. 
 
2. INSTANDHOUDING 
Naast het organisatorisch en financieel in stand houden van de organisatie, gaat het hier om de 
instandhouding in termen van bemensing: voldoende vrijwilligers die goed begeleid worden; een 
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gestage aanwas van leden en donateurs, die zich welkom (blijven) voelen; het bevorderen van ‘het 
nieuwe WIJ’ dat de federatie moet worden, zowel op bestuurlijk, bureau- als vrijwilligersniveau. 
 
Vrijwilligersbeleid 

 Ondersteunen van de vrijwilligers in commissies, projecten en (NVVS-)afdelingen. 

 Werven en inwerken van 30 nieuwe vrijwilligers 

 Twee vrijwilligersdagen gericht op inhoud, inspiratie en binding met de federatie 

 Communicatie met de vrijwilligers: 10-12 edities van HOORzaken 

 Contacten faciliteren/stimuleren  tussen commissies onderling en commissies-bestuur, via o.a. 3-4 
keer per jaar een overleg-met-commissies. Faciliteren van contact met en tussen NVVS-afdelingen 10 
onderling. Realiseren van doelgroepoverstijgende dwarsverbanden (via thema’s, werkgroepen, 
projecten e.d.) tussen de verschillende commissies, werkgroepen en afdelingen. 

 Belangrijk aandachtspunt: zorgen dat vrijwilligers van commissies, projecten en (NVVS-)afdelingen 
zich blijven herkennen in en verbonden voelen aan de federatie en ‘hun’ moederorganisatie. 
 

Ledenwerving en -binding 

 Formule voor leden- en donateurswerving aanpassen (immers: de federatie ontplooit de 
ledenwervende activiteiten maar men wordt lid van NVVS, FOSS en/of SH-jong). 

 Leden- en donateurswerving door bevorderen naamsbekendheid, het verspreiden van 
wervingsmateriaal naar plaatsen waar onze doelgroepen komen (o.a. wachtkamers van audiciens 20 
en specialisten), het bieden van concrete voordelen van lidmaatschap en het actief onder de 
aandacht brengen van het lidmaatschap bij de diverse activiteiten die de federatie ontplooit. 

 Leden- en donateursbinding door goed ‘uit te leggen’ welke rol de federatie speelt ten opzichte 
van de ‘eigen’ organisatie waar men lid van is.  

 Belangrijk aandachtspunt: zorgen dat leden en donateurs zich blijven herkennen in en verbonden 
voelen aan de federatie en ‘hun’ moederorganisatie. 

 
Verwerven van aanvullende financiële baten voor structurele activiteiten 

 Verwerven en binden van sponsors. 

 Acties gericht op groei aantal leden/donateurs en gericht op binding. 30 

 Verwerven van nalatenschappen en legaten, met regelmaat aandacht vragen voor deze 
mogelijkheid van steun. 

 Digitale advertentiemogelijkheden toevoegen aan advertentiemogelijkheden. 

 Crowd funding en andere vormen van individuele donaties. 

 Inkomsten uit deelnamegelden verhogen. 
 
Opzetten van projectplannen en verwerven van projectsubsidies 

 Eind 2015 loopt het Samen Sterk-project af. In 2015 een alternatief project binnenhalen van 
eenzelfde omvang, dat per 1 januari 2016 van start kan gaan.  

 Nieuwe en vervolgprojecten opzetten, financiering binnenhalen. In 2015 diverse kleinere projecten 40 
zien binnen te halen. 

 Financiële steun van NVVS-afdelingen realiseren voor diverse projecten. 
 
Administratieve zaken  

 Ledenadministratie NVVS, FOSS en SH-Jong per 1 januari 2015 samengevoegd onder Het 
OndersteuningsBuro (HOB). Implementatie monitoren. 

 Financiële administratie per 1 januari 2015 samengevoegd onder het HOB. Implementatie 
monitoren. 

 Werkwijze, administratie en bemensing aanpassen aan projectmatig werken. 
 50 
Ondersteunen besturen en ALV’s federatiepartners 

 Ondersteuning besturen en ALV’s vanuit federatie.  

 Bevorderen van uitwisseling en samenwerking tussen de besturen van NVVS, FOSS, SH-jong en 
federatiebestuur. 

 
Instandhouding, inzet vanuit het federatiebureau: directie, directie-secretariaat, 
vrijwilligersondersteuning, projectacquisitie,  communicatiemedewerker. 
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3. PROJECTEN 
 
Naast de structurele c.q. kerntaken, kent de federatie projecten. Een project heeft ‘een kop en een 
staart’ en wordt bekostigd vanuit externe geoormerkte financiering. Met projecten willen we activiteiten 
of producten mogelijk maken die niet binnen het structurele takenpakket te realiseren zijn. Daarnaast 
zijn projecten bedoeld om nieuwe geldstromen op gang te krijgen. De thans lopende projecten zijn 
vaak gericht op belangenbehartiging en op het bevorderen van samenwerking, met name tussen de 
gezamenlijke doven- en slechthorendenorganisaties..  
 
Samen Sterk (meerjarig project, 2013-2015, overheidssubsidie) 10 
Het samenwerkingsproject van ‘de 7’, mogelijk gemaakt door Fonds PGO. In dit project zijn 
verschillende deelprojecten/beleidsterreinen opgenomen. Binnen de federatie zijn de volgende 
deelprojecten ondergebracht: 

 Hoorhulpmiddelen: verzamelen van ervaringen (meldpunt); participeren in diverse gremia over 
verbetering van de functiegerichte verstrekking; lobby gericht op 100% vergoeding voor kinderen.  

 Passend Onderwijs: monitoren van ervaringen van ouders en kinderen bij de introductie van 
Passend Onderwijs; participeren in diverse gremia over een verantwoorde invoering van Passend 
Onderwijs. 

 Telecommunicatie: beheer gebruikerspanel teletolkvoorzieningen: belangenbehartiging gericht op 
een gedegen invoering van Total Conversation, waaronder kwaliteit en keuzemogelijkheden; 20 
belangenbehartiging gericht op snelle invoer van goede bereikbaarheid van 112. 

 Tolkvoorzieningen: faciliteren van belangenbehartiging voor behoud van (kwaliteit en financiering) 
tolkvoorzieningen. 

 Via de NVVS is de federatie is namens ‘de 7’ de penvoerder van het project, de federatie levert 
daarnaast communicatie-/publicitaire en secretariële ondersteuning aan de deelprojecten. 
Participeren in penvoerdersoverleg, onderhouden contact met Fonds PGO. In 2015 voorbereiden van 
eindrapportage Samen Sterk-project in eerste maanden 2016. Met regelmaat informeren van Samen 
Sterk-partners over aanpak en voortgang. Financieel en administratief beheer van het project. 

 
De volgende deelprojecten zijn deels bij de andere Samen Sterk-partners ondergebracht: 30 

 CI: inbreng van CI-gebruikersperspectief bij CI-centra. 

 Tolkvoorzieningen: behoud van kwaliteit en beschikbaarheid van tolkvoorzieningen, mede in het 
kader van veranderingen in WMO, AWBZ en Onderwijs. 

 Verbindend Vernieuwen en zorg voor doven/slechthorenden met een meervoudige handicap: 
behoud en uitbouw van deskundigheid van de zorg binnen de sector. Onderdeel is ook de transitie 
van zorg van AWBZ naar zorgverzekering of WMO. In het kielzog / de lijn van dit project: lokale 
belangenbehartiging (NVVS-afdelingen) in kader WMO. 

 Ondertiteling: meer ondertiteling bij commerciële omroepen en bij nieuwe media en verbeteren 
van kwaliteit van ondertiteling bij de Publieke Omroep 

 40 
Brood op de Plank (meerjarig project, 2014-2015, sponsormiddelen) 
Ontwikkelen van vernieuwend voorlichtingsmateriaal (met een ‘pakkende invalshoek’) voor 
slechthorenden die midden in het arbeidsproces staan, op basis van ervaringskennis en input van 
professionals. Betrekken van vrijwilligers en ervaringsdeskundigheid via aanpassen 
infrastructuur/inrichten Commissie-SH. Communiceren van stappen en bevindingen van het project. 
 
Erbij Horen  (meerjarig project, 2014-2015, projectsubsidie en sponsormiddelen) 
Ontwikkelen van tools voor empowerment van slechthorende kinderen, mede op basis van de eigen 
evaringen van deze kinderen en hun sociale omgeving. Betrekken van vrijwilligers en 
ervaringsdeskundigheid via commissies. Communiceren van stappen en bevindingen van het project. 50 
 
Ervaringrijk.nl (meerjarig project, 2012-2014 met uitloop naar 2015, overheidssubsidie) 
Het project Ervaringskennis loopt door tot 1 juni 2015. Afronden website Ervaringrijk.nl. Presenteren 
van bevindingen en stimuleren webbezoek via opvallende acties. Overdragen en implementeren van 
aanpak, betrekken van vrijwilligers en ervaringsdeskundigheid via commissies. Organiseren van 
ervaringssessies, invoeren van nieuwe ervaringsverhalen in Ervaringrijk.nl. (Project)plannen opstellen 
voor vervolgactiviteiten. 
 
Grow2worK (meerjarig project, 2014-2015, overheidssubsidie) 
Bijdragen aan klankbordgroep van samenwerkingsproject Grow2worK. 60 
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Afkortingenlijst  
 
AC  Audiologisch Centrum 
ALV  Algemene Ledenvergadering 
AWBZ  Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
BTW  Belasting over Toegevoegde Waarde 
CI Cochleaire Implantatie / Cochleair Implantaat 
CQ / CQI Consumer Quality Index 
CRM Client Relationship Management 
ECOS European Congress of Speech-to-text-reporters 10 
EFHOH European Federation for the Hard of Hearing 
ESM Ernstige Spraak- en Taal Moeilijkheden 
FEPEDA Fédération Européenne des Parents d’Enfants Déficients Auditifs 
FENAC Federatie van Nederlandse Audiologische Centra 
FODOK Federatie van Ouderverenigingen van Dove Kinderen 
FOSS Federatie van Ouderverenigingen van Slechthorende kinderen en kinderen met 

Spraak-taalmoeilijkheden 
GGMD Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening 
HOB Het OndersteuningsBuro 
IFHOH  International Federation for the Hard of Hearing 20 
IFHOHYP  International Federation for the Hard of Hearing Young People 
KBO Katholieke Bond voor Ouderen  
KNO Keel-, Neus- en Oor (-arts of -vereniging) 
MG Meervoudig Gehandicapt 
NFVN Neurofibromatose Vereniging Nederland 
NGT Nederlandse GebarenTaal 
NmG Nederlands met (ondersteunende) Gebaren 
NPG Nationaal Programma Gehooronderzoek 
NPCF Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie 
NVVR Vereniging voor Rugpatiënten ‘de Wervelkolom’ 30 
NVVS Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden 
OPCI Onafhankelijk Platform Cochleaire Implantatie  
PGO Patiënten- en GehandicaptenOrganisaties 
SH Slecht Horend 
SIAC Samenwerkende Instellingen in de Auditieve en Communicatieve Sector 
TOS Taal OntwikkelingsStoornis 
WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
VMDB Vereniging voor Manisch-Depressieven en Betrokkenen 
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