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Voorwoord 
 
Na een memorabel jubileumjaar 2008, waarin de honderdjarige NVVS op vele plaatsen 
overtuigend en opvallend naar buiten trad, werd 2009 een jaar waarin we (na de afronding 
van de diverse jubileumactiviteiten) onze positionering en koers weer eens goed tegen het 
licht hebben gehouden.  
 
Enkele vragen die aan de orde zijn geweest zijn bijvoorbeeld: hoe moeten we ons opstellen 
ten opzichte van andere partijen, betrokken bij de verstrekking van hoorhulpmiddelen? Zeker 
met het toekomstbeeld van ingrijpende bezuinigingen moet de NVVS de stem van de 
slechthorende (nog) nadrukkelijker laten klinken. Dat vraagt om een effectieve strategie in het 
krachtenveld tussen zorgverzekeraars, zorgaanbieders en commerciële krachten. En: hoe 
kunnen we ons nog beter inzetten voor al die andere doelgroepen die zich wenden tot de 
NVVS: mensen met tinnitus, de ziekte van Ménière, een brughoektumor, een CI, mensen die 
overgevoelig zijn voor geluid? Dit laatste vraagt van de NVVS nog scherper te kijken naar de 
opbouw van onze doelgroep ‘slechthorenden’ en welke deelgroepen meer aandacht moeten 
krijgen. 
 
Een andere belangrijke vraag is hoe we om willen gaan met de veranderingen die voelbaar 
(en vaak pijnlijk) zijn in de afdelingen. Welke nieuwe structuren en aangepaste ambities zijn 
nodig om de NVVS in de moderne tijd een sterke en betrouwbare vereniging voor en van 
mensen met een hoorprobleem te laten blijven? Hoe kunnen we blijven groeien en sterker 
worden in een tijd waarin steeds minder mensen zich aangetrokken voelen tot een 
traditioneel lidmaatschap van een vereniging als de NVVS? 
 
Het betekent niet dat de NVVS, na een indrukwekkend jubileumjaar, twaalf maanden heeft 
zitten ‘navelstaren’ met het zoeken naar antwoorden op deze vragen. Dit jaarverslag 2009 
laat zien dat de NVVS als vanouds flink aan de weg heeft getimmerd, vele duizenden mensen 
heeft voorgelicht en bijgestaan en op scherpe wijze opkomt voor de belangen van eenieder 
die in ons land ‘iets heeft’ met het gehoor. De NVVS in 2009: doordacht doorwerken! 
 
Geert Derks 
voorzitter 
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1. Voorlichting 
 
1.1 Publieksvoorlichting via eigen media: www.nvvs.nl, www.hoorwijzer.nl, digitale 

nieuwsbrieven 
De NVVS beheert twee websites: de algemene website www.nvvs.nl en Hoorwijzer.nl, een 
website speciaal over hoorhulpmiddelen.  
Op www.nvvs.nl staat informatie over alle doelgroepen/hooraandoeningen die de NVVS 
onder haar hoede heeft. NVVS-commissies en -afdelingen kunnen hun eigen pagina’s op de 
website beheren. In de loop van 2009 wordt steeds duidelijker dat de site aan vernieuwing toe 
is, omdat een aantal functionaliteiten hun limiet bereikt hebben (o.a. nieuwsberichten, 
interactiemogelijkheden met bezoekers). Inhoudelijk dienen specifieke doelgroepen beter 
geprofileerd te worden en de inhoud is aan een update toe. In 2009 heeft de website 
www.nvvs.nl 127.453 unieke bezoekers die samen 192.183 bezoeken brengen en 641.167 
pagina’s bekijken. 
Hoorwijzer.nl komt voort uit een Zekere Zorg-project in 2008. In 2009 komt Hoorwijzer.nl op 
eigen benen te staan en wordt het inhoudelijke en logistieke beheer onderdeel van de 
structurele NVVS-activiteiten. De site biedt een uniek overzicht van wat audiciensbedrijven, 
fabrikanten van hoorhulpmiddelen en zorgverzekeraars te bieden hebben aan 
slechthorenden. Ook biedt de site transparantie als het gaat om het traject en de ketenzorg 
m.b.v. de keuze en aanpassing van hoorhulpmiddelen. Door een actief publiciteitsbeleid lukt 
het om een hoog aantal bezoekers naar deze (toch zeer specifieke) website te lokken: in 
2009 bezoeken 78.436 unieke bezoekers 112.725 keer de site. Zij bekijken samen 738.441 
pagina’s in de site. Daarnaast stimuleert de NVVS het plaatsen van eigen ervaringen op de 
site: die dragen immers bij aan een goede en genuanceerde voorlichting en bieden houvast 
als je als individu een keuze moet maken. Via spontane aanmelding en via gerichte 
verspreiding van enquêtes onder de NVVS-leden groeit de database met eigen ervaringen tot 
1.138. Nog eens 3.528 mensen registreren zich voor het besloten gedeelte, maar vullen 
(nog?) geen ervaringen in. 
In 2009 verzendt de NVVS digitale nieuwsbrieven, frequentie eens per twee weken. Er 
worden via deze weg ca.200 nieuwsberichten geplaatst. Het verzendbestand groeit in 2009 
van plm. 2900 naar plm. 3300. 
 
1.2 Publieksvoorlichting via niet-eigen media 
De NVVS werkt met diverse media samen om een groter bereik te realiseren. In 2009 komt 
twee keer een themaboekje over het gehoor uit bij Readers Digest, waaraan de NVVS een 
grote redactionele bijdrage levert. Reader’s Digest heeft een bereik van ca. 120.000 lezers. 
Verder participeert de NVVS in twee themabijlages van De Telegraaf. In de Week van het 
Oor (zie onder) wordt een groot artikel in de Telegraaf geplaatst over Hoorwijzer.nl. De NVVS 
weet ook op andere momenten de publieke pers te bereiken: op Radio 5 een interview met 
Joost Treebusch naar aanleiding van zijn boek over tinnitus, Limburgs Dagblad, Stentor, 
Brabants Dagblad, De Gelderlander hebben een artikel over ondertiteling, een artikel in De 
Volkskrant van Joop Beelen over gehoorschade, in de jubileumkrant van Doof.nl een 
interview met Joop Beelen, Op L1 een radiointerview met leden van de Commissie 
Brughoektumor, in Tijd voor Max een gesprek met Nelly Jacobs over slechthorendheid, Peter 
van der Ende vertelt in Hart van Nederland over tinnitus, in het Hoorjournaal van Hoorprofs 
Joop Beelen over de NVVS als onafhankelijk informatiepunt voor slechthorenden, José 
Verheul die in een zorgverzekeringsmagazine vertelt over haar CI: ‘plotseling kon ik mijn 
kinderen weer verstaan’. Verder nog overname van artikelen uit HOREN in de 
Seniorenwijzer. 
Hoorwijzer.nl wordt in 2009 ook gepromoot via diverse advertorials, stoppers, banners en 
artikelen. Zo verschijnt Hoorwijzer.nl o.a. in: 
Branchegerichte media:  

• stopperadvertenties in ZN-journaal, uitgave van Zorgverzekeraars Nederland 

• op website van PGO als voorbeeldproject en tijdens workshop van PGO 

• presentatie op audiciens StAr-seminar en  

• presentatie op seminar van audiologenvereniging KKAU 
Publieksmedia: 
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• persbericht over resultaten over gebundelde ervaringen rondom hoortoestellen en 
persbericht over het bereiken van de 100.000ste unieke bezoeker geplaatst in diverse 
media waaronder De Telegraaf 

• artikel in Reader’s Digest specials 

• uitingen van de Week van het Oor 

• diverse plaatsingen van advertorial in huis-aan-huisbladen met in totaal een bereik van 
848.000 mensen en een advertentiewaarde van € 14.049,- 

• stopperadvertenties in FOSS-taal  

• advertentie in de bijlage MediaPlanet bij De Telegraaf 

• melding op Wikipedia 

• presentatie op de Gezond Leven-beurs 

• op promotieposter en –ansichtkaart. 
Tevens is Hoorwijzer.nl aangemeld om mee te dingen naar de Niek de Jong-prijs van 
Zorgverzekeraars Nederland. Helaas heeft de NVVS de prijs niet gewonnen. 
 
Een bijzondere samenwerking is de relatie die we opbouwen met ouderenbonden. Samen 
met collega-organisaties Dovenschap en Stichting Plotsdoven participeert NVVS in de 
werkgroep SeniOoren van ouderenbond ANBO. Deze samenwerking resulteert o.a. in 
deelname aan de campagne ‘Blijf Veilig Mobiel’. Samen met ouderenbond PCOB publiceert 
de NVVS een artikel in het PCOB-ledenblad Perspectief en in het vrijwilligersperiodiek van de 
ouderenbond, gericht op bewustwording en het realiseren van actieve regionale 
samenwerking tussen NVVS- en PCOB-kaderleden.  
 
1.3 Publieksvoorlichting via bijeenkomsten 
De NVVS organiseert in 2009 ruim 50 voorlichtingsbijeenkomsten in het land over o.a. 
tinnitus, Ménière, brughoektumor, spraakafzien en slechthorendheid in het algemeen. De 
bijeenkomsten trekken in totaal bijna 2000 bezoekers. Deze voorlichtingsbijeenkomsten 
trekken (veel) meer niet-leden dan leden, ca. 80% van de bezoekers is geen NVVS-lid. De 
NVVS ziet deze bijeenkomsten dan ook nadrukkelijk als publieksvoorlichting. 
In 2009 stapt de NVVS over op een andere organisatiewijze en profilering van 
voorlichtingsbijeenkomsten in de regio. Onder de noemer HOORagenda neemt het landelijk 
bureau de regie over voorlichtingsbijeenkomsten, met name in die regio’s waar NVVS-
afdelingen niet meer actief zijn c.q. waar afdelingsbesturen zich hebben opgeheven. In nauwe 
samenwerking met NVVS-commissies en NVVS-vrijwilligers in de betreffende regio’s, draagt 
het bureau zorg voor de planning, de logistiek en de regionale publiciteit. De HOORagenda-
aanpak beslaat een deel van het land; in veel regio’s zijn afdelingen nog actief en organiseren 
hun eigen voorlichtingsbijeenkomsten.  
De NVVS presenteert zich in 2009 wederom op diverse publieksbeurzen. Aan het begin van 
het jaar is dat in 2009 de Gezond Leven-Beurs van 23 – 25 januari 2009 in Utrecht. Samen 
met de Nationale Hoorstichting en de Federatie van Nederlandse Audiologische Centra 
(FENAC) verzorgt de NVVS daar een Oorpaviljoen inclusief de mogelijkheid om een soort 
‘spreekuur’ van een deskundige te bezoeken. In het najaar staat de NVVS van 16 tot en met 
20 september op de 50+ Beurs in Utrecht. De stand heeft dit jaar het thema ‘Zo Hoort Dat’, 
volgend op het thema van de Week van het Oor 2009 (zie onder), en geeft samen met 
Nationale Hoorstichting, de Federatie van Nederlandse Audiologische Centra (FENAC), 
Oorakel en GGZ De Riethorst aan vele standbezoekers voorlichting. Er zijn weer heel veel 
vragen over tinnitus en de nodige vragen van mensen die vermoeden dat hun gehoor minder 
wordt. Ook afdelingen presenteren de NVVS op regionale en lokale beurzen. De NVVS is in 
2009 op 35 landelijke, regionale of lokale beurzen aanwezig. 
Een bijzondere vorm van voorlichting wordt gegeven in de zgn. oefengroepen spraakafzien 
of, zoals ze in 2009 zijn gaan heten: trainingsgroepen spraakafzien. NVVS-vrijwilligers 
oefenen met de deelnemers de spraakafzien-vaardigheden die men geleerd heeft bij een 
logopedist. In 2009 waren er bij 6 afdelingen van deze groepen met in totaal 22 deelnemers. 
De trainingsgroepen bevatten ook elementen van communicatiestrategieën en 
ondersteunende gebaren. De trainingsgroepen bieden, door hun aanpak en sfeer, een 
intensief lotgenotencontact. 
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1.4 Voorlichting aan individuele vraagstellers 
Er kloppen vele mensen aan bij de NVVS met een individuele vraag of lastige situatie. In 
2009 namen ca. 5.000 mensen via telefoon, e-mail of brief contact op met het landelijk NVVS-
bureau (het aantal individuele vraagstellers bij commissies en afdelingen is niet centraal 
geregistreerd). De toegenomen publiciteit rond Hoorwijzer.nl zorgt voor een toename in het 
aantal vragen over alles wat met hoorhulpmiddelenverstrekking te maken heeft. 
Omdat deze toestroom een behoorlijk beslag legt op de vereiste deskundigheid en 
beschikbaarheid van NVVS-medewerkers, is in 2009 een samenwerking opgezet met 
Oorakel. Deze organisatie is gespecialiseerd in het bieden van (individuele) informatie en 
advies via telefoon, website, e-mail of via bezoek aan één van hun zeven vestigingen. NVVS 
en Oorakel hebben in 2009 afspraken gemaakt over hoe Oorakel en NVVS nauwer kunnen 
samenwerken bij het afhandelen van vragen en het signaleren van knelpunten. De afspraken 
zullen begin 2010 officieel bekrachtigd worden. 
Een bijzondere vorm van individuele voorlichting wordt gegeven tijdens de zgn. inloopuren 
die verscheidene NVVS-afdelingen organiseren. In 2009 hadden 9 NVVS-afdelingen 
dergelijke bijeenkomsten met in totaal meer dan 350 bezoekers. De opkomst bij inloopuren 
varieert sterk binnen en tussen afdelingen. Gezien de wisselende opkomst en de (over de 
hele linie) teruglopende belangstelling (‘mensen vinden toch alles op internet, 
tegenwoordig…’), beraden vele NVVS-afdelingen zich op de toekomst van deze specifieke 
activiteit. 
 
1.5 Week van het Oor 
De Week van het Oor wordt gecoördineerd door de Nationale Hoorstichting en is een 
samenwerkingsverband van alle bij de hoorzorg betrokken partijen: audiciens, fabrikanten, 
audiologische centra, kno-artsen, een aantal zorgverzekeraars, Oorakel en 
belangenorganisaties NVVS en FOSS. In 2009 wordt als thema Zo Hoort Dat gekozen, met 
als doelstelling het bekend maken van de begin 2009 gelanceerde ‘Veldnorm’. Er worden 
strooifolders gemaakt en postermateriaal. In de publiciteit trekt de NVVS de nodige aandacht 
met een persbericht over de kwaliteit van hoortoestellen zoals hoortoestelgebruikers die 
waarderen op Hoorwijzer.nl. Een en ander leidt tot verschillende interviews in landelijke en 
regionale media en een groot artikel in De Telegraaf. Niet alle partijen van de Week van het 
Oor zijn positief over de wijze waarop de NVVS zich profileert. Het leidt tot een diepgaande 
discussie over de reikwijdte, thematiek en samenwerking rond de Week van het Oor. De 
NVVS draagt verschillende ideeën en mogelijkheden aan voor een daadwerkelijke verbinding 
rond een door alle partijen gedragen thematiek. Eind 2009, begin 2010 lijkt deze inspanning 
vruchten af te werpen en kan de praktische voorbereiding van de Week van het Oor 2010 
voortvarend opgezet worden. 
 
1.6 Voorlichting aan de achterban via digitale en gedrukte media 
In 2009 komt het ledenmagazine HOREN zes keer uit. Onderwerpen in 2009 zijn onder 
andere: 

• Nieuwe ínterviewserie 'partner aan het woord’ 
• Nieuwe oorschelp vergt gecompliceerde operaties 
• Prismabril tegen Ménière-duizeligheid 
• Ondertiteling 
• Geneeskundestudenten bekend maken met slechthorendheid en leren gesprekken  

voeren 
• Slechthorendheid en kans op stress en vermoeidheid 
• Werk & Arbeid: hulpmiddelen, de bedrijfsarts, over collega's en bazen, reïntegratie en de 

rol van o.a. UWV 
• Hoortoestellen als sieraden, ervaringen in het verstrekkingsproces en wat kan 

Hoorwijzer.nl hier bieden, discussie over ‘hoortoestel, zichtbaar of niet?’ 
• Muziekfestival voor slechthorenden 
• Hoortoestel aanpassen met Visual Speech Mapping 
• Vervorming van de gehoorgang door oorstukjes 
• Akoestiek in huis en in openbare gebouwen 
• Jongeren en slechthorendheid 
• Nieuwe ontwikkelingen in onderzoek naar tinnitus, betere nazorg na diagnose 'tinnitus' 
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De redactie van HOREN is in 2009 in handen van Nic van Son die deze taak overneemt van 
Joke van der Ley. In 2009 bezint de NVVS zich op de rol en financiering van HOREN: een 
relatief groot deel van het NVVS-communicatiebudget gaat naar HOREN, waarbij de 
redactionele formule als kern heeft dat HOREN een aantrekkelijk publieksblad moet zijn. Eind 
2009 wordt een proces in gang gezet om HOREN meer als leden- c.q. doelgroepenblad te 
gaan positioneren. 
NVVS-afdelingen bieden hun eigen lokale/regionale periodieken. De 
verschijningsfrequentie varieert tussen de twee en vijf keer per jaar. Afdelingen zijn vrij in de 
invulling van inhoud en vorm van hun periodiek. Voor de afdelingen waar geen 
afdelingsbestuur meer is, zorgt het landelijk bureau eventueel voor een regionaal periodiek: 
HOREN-lokaal. De invulling bestaat doorgaans uit aankondigingen of verslagen van 
voorlichtingsbijeenkomsten en bijdragen van vrijwilligers die actief zijn in de regio. In 2009 
komt in vier regio’s een HOREN-lokaal uit.   
Alle NVVS-afdelingen en -commissies kunnen hun eigen webpagina’s beheren op 
www.nvvs.nl. Een aantal afdelingen en commissies gebruikt die mogelijkheid vooral om de 
eigen achterban (leden of actieve vrijwilligers) te informeren. 
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2. Lotgenotencontact 
 
2.1 Digitale vormen van contact 
Discussieforums op internet zijn voor iedereen toegankelijk via www.nvvs.nl. Er is een 
algemeen forum en specifieke forums over/voor tinnitus, hyperacusis, Ménière en (bereikbaar 
via www.nvvs.nl) brughoektumor, spraak-taal-moeilijkheden, CI en BAHA. De forums worden 
gemodereerd door vrijwilligers.  
In 2009 versturen de 454 (in 2008: 334) deelnemers aan het algemene NVVS-FOSS-
discussieforum 491 (2008:990). Er kwamen 136 nieuwe leden.  
De 194 (2008:165) mensen op het OPCI-forum versturen ruim 460 berichten. In 2009 melden 
zich 476 nieuwe mensen aan op het tinnitus/hyperacusis-forum, waarmee het totaal aantal 
deelnemers per 31 december bijna 1300 is. Het totaal aantal berichten op dit drukbezochte 
forum is, sinds de start in juli 2005, zo’n 19.000 met zo’n 2250 onderwerpen. Het totaal aantal 
deelnemers aan het Ménièreforum is aan het eind van 2009 995 (2008:bijna 840).  
 
Gespreksbijeenkomsten voor lotgenoten 
De NVVS organiseert in 2009 diverse gespreksbijeenkomsten voor mensen met tinnitus en 
mensen met Ménière. Voor deze laatste groep vindt, net als voorgaande jaren een Ménière-
weekend plaats, bezocht door patiënten en hun partners (in totaal 36 deelnemers). Bijzonder 
was de aanwezigheid van dhr. Leon Frissen, gouverneur van de provincie Limburg en 
voorzitter van de Nationale Hoorstichting: hij kwam in dit weekend vertellen over zijn eigen 
ervaringen als Ménière-patiënt. 
In 2009 wordt t.a.v. tinnitus een experiment voortgezet waarbij een algemeen toegankelijke 
voorlichtingsavond wordt gevolgd door een kleinschalige gespreksavond voor patiënten. 
Dergelijke bijeenkomsten vinden in 2009 drie keer plaats met in totaal ca. 150 deelnemers.  
Nieuw in 2009 zijn de themabijeenkomsten over tinnitus en werk, die de NVVS organiseert 
samen met Werkpad. Er vinden twee gespreksavonden plaats met in totaal 51 deelnemers en 
al 8 mensen op de wachtlijst voor een vervolg. 
 
2.2 Sociale bijeenkomsten voor lotgenoten 
Met name de NVVS-afdelingen onderhouden een netwerk van sociale contacten in hun regio. 
De sociale contacten die in dit kader worden georganiseerd, hebben van oudsher sterk het 
karakter van lotgenotencontact. De afdelingen organiseren in 2009 28 van dergelijke 
bijeenkomsten met in totaal 600 deelnemers.  
Op landelijk niveau organiseren de NVVS-commissie ‘Middengroep’ (leeftijdsgroep 25-55 
jaar) en de NVVS-commissie 55+ sociale activiteiten. Deze commissies organiseren in 2009 3 
bijeenkomsten met in totaal 75 deelnemers. 
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3. Belangenbehartiging 
 
3.1 Hoorhulpmiddelenverstrekking 
De NVVS richt zich in 2009 op een aantal aspecten van belangenbehartiging ten aanzien van 
hoorhulpmiddelenverstrekking: 

• Het opstellen van een zgn. ‘veldnorm’ met daarin de verankering van een aantal rechten 
van zorgconsumenten in de hoorzorg. De veldnorm wordt begint 2009 gepubliceerd en 
wordt gebruikt als thema in de Week van het Oor. 

• Bijdragen aan de invulling en borging van het kwaliteitskeurmerk De Audicien, beheerd 
door de Stichting Audicienregister (StAr). De NVVS levert de voorzitter van deze stichting, 
de voorzitter van de Normencommissie van de stichting en maakt deel uit van de 
scholingscommissie. Ook levert de NVVS in 2009 een bijdrage aan de landelijke StAr-
scholingsdagen voor audiciens.  

• De NVVS adviseert bij een onderzoek dat het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) in 
2009 laat uitvoeren naar de kosten en kwaliteit van hoortoestelverstrekking. Het 
onderzoek vormt een belangrijke pijler voor het advies wat CVZ eind 2009 opstelt over 
een herziene verstrekkings- en vergoedingswijze van hoorhulpmiddelen. NVVS adviseert 
bij het onderzoek, biedt respondenten aan voor onderzoeksgedeelte onder gebruikers 
van hoorhulpmiddelen en bediscussieert het conceptadvies met CVZ en andere relevante 
partijen. 

• Discussies over hoorhulpmiddelenverstrekking worden voor een belangrijk deel gevoerd 
in het Nationaal Overleg Audiologische Hulpmiddelen (NOAH), waar alle partijen in de 
hoorzorg rond de tafel zitten: de brancheverenigingen van audiciens, 
hoortoestelfabrikanten, audiologische centra en kno-artsen, alsmede enkele 
zorgverzekeraars, de Nationale Hoorstichting en NVVS (mede namens FOSS). NOAH 
fungeert o.a. als klankbordgroep bij het bovengenoemde CVZ-onderzoek.  

• De NVVS participeert in de Beleidsgroep Hulpmiddelen van de Chronisch zieken en 
Gehandicapten-raad (CG-raad) en in het directieberaad van de Nederlandse Patiënten- 
en ConsumentenFederatie (NPCF). De NVVS zorgt voor de ‘auditieve inbreng’ van de 
CG-raad bij o.a. de Werkgroep Stofkam, waar zorgverzekeraars en zorgconsumenten 
met elkaar spreken over knelpunten in de hulpmiddelenverstrekking. NPCF zet zich in 
voor versterking van de positie van de zorgconsument. 

• De NVVS heeft vele bilaterale overleggen met afzonderlijke audiciensbedrijven, 
hoortoestelfabrikanten en zorgverzekeraars. Deze vinden plaats naar aanleiding van 
gebruikerservaringen op Hoorwijzer.nl. In een aantal gevallen leidt dit tot extra 
dienstverlening bij klachten en daadwerkelijke verbetering van individuele situaties. 

• De NVVS maakt deel uit van een werkgroep van het Nederlands Normalisatie Instituut 
(NEN) die betrokken is bij Europese normen ten aanzien van de dienstverlening door 
audiciens. Zowel nationaal als internationaal denkt de NVVS mee bij het borgen van 
afspraken van bijvoorbeeld de veldnorm en het normenstelsel van de Stichting 
Audicienregister, in de Europese normen. 

• De NVVS is in 2009 nauw betrokken bij het opstellen van een CQ-index voor 
Hulpmiddelen en participeert in de werkgroep die Stichting Miletus hiervoor in het leven 
heeft geroepen. In 2009 start NVVS samen met CKZ een project om de dan ontwikkelde 
CQI Auditieve Hulpmiddelen door te ontwikkelen en te integreren in Hoorwijzer.nl (zie 
paragraaf 7, Overige activiteiten). In het kielzog van Hoorwijzer.nl en CQ-index maakt de 
NVVS zich hard voor het hanteren van één methodiek om klantervaringen/-tevredenheid 
te meten en betrekt daarom de brancheverenigingen van audiciens resp. 
hoortoestelfabrikanten en de Stichting AudicienRegister bij het project. 

• De NVVS gaat ook dit najaar weer in zee met OHRA voor een collectieve 
zorgverzekering. Dat wordt, net als voorgaande jaren, ingegeven door de ruime 
vergoeding die OHRA in de aanvullende polissen biedt voor (hoor)hulpmiddelen. Via 
deze weg wil de NVVS ook individuele slechthorenden laten profiteren van de 
belangenbehartiging van onze vereniging. 
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3.2 Communicatievoorzieningen in gebouwen 
De NVVS is dé organisatie in Nederland die ringleidingen, fm- en ir-installaties keurt en van 
het bekende ‘blauwe bordje’ voorziet. Ook adviseert de NVVS daar waar dat gewenst wordt 
door gebouwbeheerders. Hét gremium binnen de NVVS dat zich hiermee bezighoudt, is de 
Commissie Toegankelijkheid (voorheen LTC, Landelijke Technische Commissie). Deze 
commissie onderging eerder een naamswijziging om duidelijk te maken dat niet zozeer het 
(technische) middel voorop moet staan maar het doel van toegankelijkheid voor 
slechthorenden. In 2009 stelt het commissiebestuur een nieuw cursusboek op voor de NVVS-
ringleidingkeurders en -adviseurs. 
De nieuwe naam betekent ook een aangepaste koers, waarbij een actievere voorlichting past 
aan slechthorenden over voorzieningen in gebouwen en ook een actievere betrokkenheid van 
slechthorenden bij de informatievoorziening en kwaliteitsbewaking. Eén en ander leidt o.a. tot 
handzaam materiaal dat je als slechthorende aan een beheerder kan geven (‘Ik kan u niet 
verstaan’) maar ook tot het opzetten van een database van gebouwen waar voorzieningen 
voor slechthorenden getroffen zijn (in het kader van het Signaal-project). De database 
wordt eind 2009 onderdeel van Hoorwijzer.nl. In 2010 zal de verdere campagne voor meer en 
betere communicatievoorzieningen ingezet worden.  
 
3.3 Nazorg ‘na de diagnose tinnitus’ 
Op 20 november 2009 hield de NVVS een presentatie op een bijeenkomst voor alle kno-
artsen, over een betere nazorg na de diagnose tinnitus. De boodschap: mensen met tinnitus 
moeten niet ‘afgescheept’ worden met de opmerking ‘leert u er maar mee leven’ maar door of 
via de kno-arts op het goede spoor van informatie, lotgenotencontact, ondersteuning of 
psychische hulp gezet worden. Samen met de KNO-vereniging stelt de NVVS een 
voorbeeldfolder op die kno-artsen aan hun tinnitus-patiënten kunnen meegeven. De 
presentatie is een resultaat van de samenwerking die NVVS en KNO-vereniging gestart zijn 
naar aanleiding van het jubileumsymposium in 2008. Toen is afgesproken dat we samen 
gaan zorgen dat kno-artsen een betere nazorg gaan organiseren, dicht bij hun eigen praktijk, 
voor mensen met tinnitus. De samenwerking gaat door in 2010, met nieuwe berichtgeving 
speciaal voor kno-artsen, verdere presentaties op scholingsdagen en het opzetten van een 
praktische pilot met zo’n betere nazorg. 
 
3.4 Ouderenzorg en slechthorenden 
In 2009 zet de NVVS haar inspanningen voort om de ‘hoorzorg’ in de ouderensector te 
verbeteren. Het landelijk overleg met zorgcentrum Vitalis wordt voortgezet: bij Vitalis is een 
praktische en gedocumenteerde aanpak ontwikkeld die voor veel instellingen voor 
ouderenzorg bruikbaar zou zijn. Samen met de Nationale Hoorstichting, de Federatie van 
Nederlandse Audiologische Centra, koepel van verzorgings- en verpleeghuizen Actiz en 
Vitalis, probeert NVVS aandacht te vragen voor auditieve problemen bij ouderen in 
verzorgings- en verpleeghuizen. 
NVVS participeert samen met Vitalis en andere organisaties in de adviesgroep van een 
project van PON-Brabant, waarbij een screeningsinstrument (met follow-up) wordt ontwikkeld 
t.b.v. de ouderenzorg. Dit project sluit naadloos aan bij de Vitalis-aanpak.  
De NVVS richt zich ook actief op voorlichting onder ouderen en zoekt daarbij de 
samenwerking met ouderenbonden ANBO en PCOB (zie boven, voorlichting). 
Ondertussen zorgt de NVVS dat haar eigen vrijwilligers geschoold worden om een goede, 
effectieve aanpak te promoten en gedegen voorlichting te kunnen geven aan bewoners en 
medewerkers in de ouderenzorg. Er vinden een drietal trainingen plaats voor in totaal 18 
vrijwilligers, waarmee het totaal aantal speciaal opgeleide vrijwilligers voor deze thematiek op 
26 komt. Om een en ander beter intern te kunnen coördineren, wordt een nieuwe NVVS-
commissie in het leven geroepen: de NVVS-commissie Ouderenzorg/SH. 
 
3.5 Toegankelijkheid samenleving voor doven en slechthorenden (samenwerking) 
De NVVS zet zich in voor een beter toegankelijke samenleving voor doven en 
slechthorenden, samen met de andere belangenorganisaties van doven en slechthorenden. 
Wij doen dat in het samenwerkingsverband Signaal. In het najaar van 2009 kan Signaal een 
‘doorstart’ maken na de toekenning van projectsubsidie (zie Projecten). 
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3.6 Ondertiteling voor doven en slechthorenden (samenwerking) 
De NVVS zet zich in voor meer en beter ondertiteling voor doven en slechthorenden, samen 
met de andere belangenorganisaties van doven en slechthorenden. Wij doen dat in het 
samenwerkingsverband SOAP!.  
Van 8 – 14 juni 2009 organiseert SOAP! opnieuw een Week van de Ondertiteling, na de 
toekenning van projectsubsidie. In het najaar van 2009 kan SOAP! een ‘doorstart’ maken na 
de toekenning van een meerjarige projectsubsidie (zie Projecten) 
 
3.7 Cochleaire Implantatie (samenwerking)  
De NVVS bundelt de krachten met de andere belangenorganisaties die CI-dragers in hun 
achterban hebben, in het Onafhankelijk Platform Cochleaire Implantatie (OPCI). OPCI is op 
verscheidene terreinen actief, die allen gemeen hebben dat ze moeten leiden tot een sterkere 
positie van (potentiële) CI-dragers en een goede en transparante kwaliteit van CI-aanpassing 
en -revalidatie: 

• OPCI beheert de website www.opciweb.nl, geeft een digitale nieuwsbrief uit en heeft een 
discussieforum; 

• OPCI onderhoudt een netwerk van regionale contactpersonen, die zorgdragen voor 
samenwerking tussen CI-teams en CI-dragers in de diverse regio’s; 

• OPCI initieert voorlichtings- en lotgenotenbijeenkomsten voor mensen met een CI, voor 
ouders van CI-kinderen en voor mensen die een CI overwegen; 

• OPCI heeft een pool van CI-dragers opgezet die participeren in de multidisciplinaire 
visitatiecommissies die CI-teams bezoeken en beoordelen aan de hand van de in 2008 
ontwikkelde veldnorm voor CI. 

De NVVS levert de voorzitter en de penningmeester van OPCI en is actief in de regionale 
netwerken en het modereren van het discussieforum. Een subsidieverzoek om op 
projectbasis een aantal deelactiviteiten te verdiepen, is door het Ministerie van VWS 
afgewezen. Dat geeft in 2009 helaas beperkingen in de omvang van activiteiten die OPCI op 
zich kan nemen. 
Om de eigen achterban van CI-dragers beter te kunnen bereiken en hun vragen en behoeftes 
te beantwoorden, wordt in 2009 een enquête gehouden onder de dan bij ons bekende CI-
gebruikers binnen de NVVS. De enquête wordt gedaan in samenwerking met een groep 
betrokken NVVS-vrijwilligers met een CI. Eind 2009 wordt de vorming van een NVVS-
commissie CI aangekondigd, die zich kan baseren op het voorwerk dat in 2009 is gedaan. 
 
3.8 Tolkvoorzieningen (samenwerking) 
De belangenorganisaties van doven en slechthorenden, met name Dovenschap, Stichting 
Plotsdoven en NVVS, werken nauw samen bij de belangenbehartiging rond de 
tolkvoorzieningen. Daarbij gaat het om NGT-, NmG- en schrijftolken. Nederland telt 1.5 
miljoen mensen met een auditieve beperking,waarvan 25.000 doofgeboren en 10.000 plots- 
enlaatdoven Voor zwaar slechthorenden kan een tolkvoorziening nuttig en zelfs noodzakelijk 
zijn. Uit de overleggen en de cijfers komt duidelijk naar voren dat het aantal tolkgebruikers 
stijgt. Hulp vragen is voor de meeste mensen niet gemakkelijk De ervaring leert dat wanneer 
men de eerste stap gezet heeft, het een verademing is.  
De belangenorganisaties voor doven en slechthorenden zetten zich in voor zowel een 
kwalitatief als kwantitatief goede tolkvoorziening. Wat betreft het aandacht vragen voor 
kwaliteit van tolkdiensten: nascholing van tolken, het recht op onderwijsuren voor oudere 
doven en slechthorenden en knelpunten in wet en regelgeving. Hiertoe vindt er structureel 
overleg plaats met de beroepsverenigingen van schrijftolken en Gebarentaal-tolken, Tolknet, 
tolkopleider Hogeschool Utrecht, UWV en Menzis, Register Tolk Gebarentaal (RTG), politici 
en betrokken ministers. Door de gezamenlijke inzet van al deze partijen en de 
krachtenbundeling van doven- en slechthorendenorganisaties kunnen steeds meer doven en 
slechthorenden gebruik maken van deze voor hen uiterst nuttige voorziening.  
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4 Eigen organisatie 
 
4.1 Ledental 

jaar aantal leden nieuw vertrokken 
2009 7420 448 896

2008 7867 509 972

2007 8330 477 463

2006 8316 506 911

2005 8721 556 924

  
4.2 Afdelingen  
Begin 2009 zijn er 29 NVVS-afdelingen. In 2009 heffen drie afdelingen zich op: Delft, Twente 
en Gooi en Vechtstreek. De afdelingen Utrecht en Utrechtse Heuvelrug fuseren tot afdeling 
Midden-Nederland. Per 1 januari 2010 of daarna zullen ook de afdelingen Stedendriehoek, 
Zuid-Holland-Noord en Drenthe zich opheffen. De afdelingen Utrecht en Utrechtse Heuvelrug 
fuseren in 2009 tot één afdeling Midden-Nederland.  
Inmiddels is het aantal afdelingen teruggelopen van 43 in 2000 tot 25 eind 2009. Dit is voor 
sommigen reden tot zorg maar kan ook gezien worden als een logische ontwikkeling in de 
huidige tijd: mensen zijn veel mobieler geworden, massamedia en internet hebben een grote 
vlucht genomen dus zijn mensen minder gebonden aan het traditionele afdelingswerk. De 
binding aan ‘doelgroepen’ of specifieke thema’s komt centraler te staan, de binding aan een 
geografisch gebied neemt in belang(stelling) af.  
Deze ontwikkeling vraagt om formele aanpassingen aan de verenigingsstructuur. Statutair is 
de NVVS immers verplicht elk gebied in ons land te laten bestrijken door een afdeling en is de 
ALV samengesteld uit afgevaardigden van deze afdelingen. In 2009 geldt, op voorstel van het 
landelijk bestuur, een overgangssituatie. Het landelijk bestuur heeft in regio’s zonder afdeling 
formele vertegenwoordigers aangewezen om hun stem te laten klinken in de ALV. Dit is een 
tijdelijke maatregel in afwachting van een herziening van de verenigingsdemocratie. De 
discussie hierover start eind 2009 met het streven om deze in 2010 af te ronden, zodat in 
2011 een nieuwe formele structuur in werking kan treden die meer recht doet aan de 
ontwikkelingen binnen en buiten de NVVS. 
Het landelijk bureau treedt de afgelopen jaren initiërend en coördinerend op ten aanzien van 
voorlichtingsbijeenkomsten in regio’s zonder afdelingen. In 2009 wordt dit samengebracht 
onder de noemer HOORagenda (zie paragraaf Publieksvoorlichting via bijeenkomsten). 
Daarnaast brengt het landelijk bureau een vervanger voor het afdelingsperiodiek uit: 
HORENlokaal. Via deze inspanningen krijgt het afdelingswerk een eigentijdse invulling, met 
name waar het de voorlichting aan leden en publiek betreft. 
 
4.3 Vrijwilligersbeleid  
Eind 2009 zijn naar schatting 350 vrijwilligers actief bij de NVVS. De NVVS past in 2009 haar 
ondersteuning en werving van vrijwilligers verder aan, gezien de intern veranderende 
omstandigheden. Waar voorheen de afdelingen een kernrol speelden in de werving, inzet en 
begeleiding van vrijwilligers, zien we nu het activiteitenniveau van afdelingen teruglopen of 
ten einde komen. Dat vraagt om meer landelijke coördinatie van vrijwilligers en een andere rol 
van de commissies. In 2006 startte het project Bij De Tijd, om enige zaken in gang te zetten. 
In 2009 doet de NVVS het volgende voor haar vrijwilligers: 

• Het beleid van participatie van vrijwilligers in een tijdig stadium van beleidsvoorbereiding 
wordt voortgezet. Het overleg met commissies krijgt een steviger status, met uitgebreide 
verslaglegging die standaard op de agenda van het landelijk bestuur staat. In het najaar 
vindt opnieuw een vrijwilligersconferentie plaats om vrijwilligers als groep mee te kunnen 
laten spreken met beleidsplannen. De Financiële Commissie wordt opnieuw operationeel. 
Vrijwilligers worden via diverse kanalen gepolst over o.a. het positioneringsdocument en 
het communicatiebeleid. 

• Er vindt een introductiedag plaats voor nieuwe NVVS-vrijwilligers. De kaders (‘rechten en 
plichten’) van vrijwilligers zijn vastgelegd op www.nvvs.nl/vrijwilligers, de speciale 
webpagina’s voor NVVS-vrijwilligers.  
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• De HOORagenda-aanpak wordt gestart (zie boven, Voorlichting). Dit biedt een praktisch 
kader voor de inzet van vrijwilligers van commissies maar ook van niet meer actieve 
afdelingen. 

• Er wordt een projectsubsidie binnengehaald bij het Ministerie van VWS om in de 
komende jaren achttien trainingen aan onze vrijwilligers te kunnen aanbieden. De aanpak 
van de trainingen ouderenzorg en slechthorendheid (selectie bij toelaten, gericht taken 
toewijzen, werken met uniform materiaal, werken in koppels, certificering) zal de basis 
vormen voor veel van de trainingen die aangeboden gaan worden. 

• Er worden trajecten rond ervaringskennis en doelgroepenbeleid (zie onder) ingezet.  

• Een aantal commissies krijgen in 2009 intensievere ondersteuning. 
 
4.4 Doelgroepenbeleid  
“De NVVS kan voor al onze doelgroepen een veel interessantere en inspirerender organisatie 
zijn, als we per doelgroep beter weten wat de toegevoegde waarde van de NVVS is en daar 
onze activiteiten, onze uitstraling en onze werving op gaan aanpassen”. Met dit motto vindt in 
november 2009 een NVVS-vrijwilligersconferentie plaats om het zgn. doelgroepenbeleid 
nader met elkaar te bespreken. Uitgangspunt van dit beleid: de NVVS heeft meerdere 
doelgroepen onder haar hoede die weliswaar (enige) overlap vertonen maar ieder met eigen 
vragen en behoeften zitten. De NVVS kan die verschillende doelgroepen beter tot haar recht 
laten komen als ze, in plaats van ‘een huis met 1 grote voordeur’, een ‘huis met meerdere 
ingangen’ wordt. Deze benadering biedt vele kansen om ons scherper te profileren en meer 
mensen aan ons te binden. Het beleid kan zelfs de basis zijn voor groei van de NVVS. Op de 
vrijwilligersconferentie van november 2009 wordt deze gedachte met ruim honderd NVVS-
vrijwilligers besproken.  
De kansen die deze benadering oplevert, worden door veel vrijwilligers gezien. Maar het 
vraagt ook de nodige aanpassingen aan onze manier van werken, van profileren en van 
communiceren. De aanzet die hiertoe in 2009 is gegeven, zal in 2010 snel uitgewerkt worden. 
 
4.5 Ervaringskennis 
In 2009 start een traject om ervaringsdeskundigheid binnen de NVVS verder te ontwikkelen. 
De basis van het NVVS-werk wordt natuurlijk gevormd door onze eigen ervaringen met 
hoorproblemen. Vanuit die ervaringen ontwikkelen we ervaringsdeskundigheid, die we via 
voorlichting, lotgenotencontact en belangenbehartiging inzetten voor de behoeften van onze 
achterban. Juist omdat ervaringsdeskundigheid het startpunt is van alle onze activiteiten, is 
het belangrijk te weten hoe we zicht krijgen op ervaringen en hoe we van ervaring naar 
ervaringsdeskundigheid kunnen komen.  
In 2009 start een ontwikkeltraject met als aftrap een themadag ‘Van ervaring naar 
ervaringsdeskundigheid’ in november 2009. Het doel van deze dag: kennismaken en 
beproeven van een methode om ervaringskennis te verzamelen en in te zetten voor 
voorlichting en belangenbehartiging. De kennismaking verloopt positief, er tekenen zich 
diverse praktische toepassingen af van deze manier van denken en werken. In 2010 zullen 
de nodige vervolgstappen gezet worden.  
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5 Communicatie, binding en groei 
 

In 2009 bezint de NVVS zich op haar positionering, communicatie en binding met haar 
achterban. Eerder wordt een positioneringsdocument opgesteld waarin de NVVS beschrijft 
wat haar missie en kerntaken zijn en welke kernwaarden zij hanteert. Het document wordt 
besproken in de Algemene Ledenvergadering en er wordt later een handzame tekst van 
gemaakt die ook als checklist kan dienen bij het vormgeven van het NVVS-werk. 
Met de veranderingen in de positie, de structuur, de ledenbinding en de vrijwilligersinzet in het 
achterhoofd, belegt de NVVS medio 2009 een marketingsessie met deskundigen en 
bestuursleden. Inzet van de sessie: nieuwe ideeën genereren voor hoe de NVVS haar 
ambities kan vormgeven en vertalen in aansprekende activiteiten die mensen naar de NVVS 
zullen trekken. Tijdens deze sessie krijgt het doelgroepenbeleid meer vorm en kristalliseert de 
ambitie zich uit om meer interactie met de achterban aan te gaan en meer mensen aan de 
NVVS te binden. De sessie legt de basis voor een beschrijving van het communicatiebeleid 
en een ledenbindingsplan en voor nieuwe vormen van binding met leden van de verschillende 
doelgroepen. 
Omdat differentiatie binnen de algemene doelgroep van de NVVS essentieel is, wordt in het 
najaar een enquête gehouden onder alle NVVS-leden om interessegebieden te kunnen 
bepalen en om mailadressen te verzamelen vanwege snelle interactiemogelijkheden. Met een 
respons van 40% is de enquête een succes – maar vraagt tevens om een vervolg in 2010 om 
de overige leden te laten reageren.  
Op de november-ALV worden streefbedragen gepresenteerd die staan voor groei van de 
NVVS. De uitdaging voor 2010 is om die groei daadwerkelijk te realiseren, met het voorwerk 
van 2009 als stevige basis. 
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6 Projecten 
 
In 2008 gaf het Ministerie van VWS, in het kader van een grondige herziening van de 
subsidieregeling voor pgo-organisaties (pgo = patiënten, gehandicapten en ouderen), de 
mogelijkheid om meerjarige projectsubsidies aan te vragen. De NVVS is daar 
vanzelfsprekend op ingesprongen en diende begin 2009 uiteindelijk negen subsidieverzoeken 
in. Vijf daarvan waren eigen projecten. De vier andere projecten waren 
samenwerkingsprojecten met de zusterorganisaties van doven en slechthorenden, waarbij de 
NVVS de penvoerder en officiële aanvrager was.  
Van de negen aangevraagde projecten zijn er uiteindelijk drie gehonoreerd: het 
Hoorwijzer/CQI-project, het SOAP!-project en het Signaal-project (zie onder). Een rondgang 
langs collega-organisaties leert dat er bijzonder veel projectverzoeken zijn afgewezen – wat 
niet vreemd is, als men bedenkt dat het totaalbedrag van alle aangevraagde projecten ruim 
drie keer het beschikbare budget overschreed. 
 
Naast de projecten uit deze subsidiestroom, heeft de NVVS via een ander ‘potje’ bij VWS een 
projectsubsidie verkregen voor het organiseren van trainingen voor vrijwilligers. Bovendien 
kreeg SOAP!, met NVVS als penvoerder, een incidentele subsidie om wederom een Week 
van de Ondertiteling mogelijk te maken. 
 
6.1 Project Hoorwijzer-CQI 
Samen met het Centrum Klantervaring Zorg (CKZ) start de NVVS een project met financiële 
steun van het Ministerie van VWS. Doel van het project is het integreren van de pas 
ontwikkelde CQ-index Auditieve Hulpmiddelen in de Hoorwijzer.nl-website. Dat vraagt 
wederzijds de nodige aanpassingen, proefmetingen en vergelijkingen tussen verschillende 
onderzoeksgroepen. In 2009 wordt enerzijds de dan ontwikkelde CQ-lijst bestudeerd en vindt 
overleg plaats over noodzakelijke aanpassingen. Anderzijds wordt de discussie gestart met 
veldpartijen (audiciens, hoortoestelfabrikanten, Stichting Audicien Register) om te komen tot 
één methode van het meten van klantervaringen. De NVVS wil dat alle partijen in ‘de 
driehoek’ zorgverzekeraar – zorgaanbieder – zorgconsument werken vanuit de CQ-
methodiek. Eind 2009 is die discussie nog steeds gaande…. 
 
6.2 Project Toegankelijkheid samenleving voor doven en slechthorenden 
Medio 2009 wordt door het Ministerie van VWS een projectsubsidie toegekend aan Signaal, 
het samenwerkingsverband voor toegankelijkheid van de samenleving voor doven en 
slechthorenden. De NVVS heeft een organisatorische kernrol in dit project, als penvoerder, 
administrateur, werkgever van de projectmedewerker en algeheel secretarieel ondersteuner. 
De tweede helft van 2009 wordt gebruikt om enerzijds een website te bouwen die de ambities 
van het Signaal-project kan dragen. Anderzijds wordt een database gebouwd van instanties 
waar communicatievoorzieningen voor slechthorenden zijn getroffen. Verder worden de 
nodige contacten gelegd rond projectactiviteiten als Acute Zorg, ziekenhuiszorg, 
Burgeralarmering en toegankelijke musea en theaters.  
 
6.3 Projecten Ondertiteling voor doven en slechthorenden 
Van 8 – 14 juni 2009 organiseert SOAP! opnieuw een Week van de Ondertiteling, na de 
toekenning van een kleine projectsubsidie door het Revalidatiefonds en sponsoring door de 
Publieke Omroep. Doel van deze themaweek is (naast natuurlijk het opnieuw aandacht 
vragen voor het belang van ondertiteling) om te laten zien welke voortgang er geboekt werd 
nu ondertiteling door de overheid verplicht is gesteld. Dat gebeurt in de vorm van een 
ondertitelkrant, die verspreid wordt via o.a. audicienwinkels en andere locaties (als print) en 
via digitale nieuwsbrieven (als pdf). De Week van de Ondertiteling en de ondertitelkrant 
worden natuurlijk door ons ook aangegrepen om aandacht te vragen voor waar het niét goed 
gaat met ondertiteling. Omroepen (met name de RTL-omroepen) die volstrekt onvoldoende 
ondertitelen. Ondertiteling (met name live-ondertiteling) die kwalitatief onder de maat is. 
Regionale omroepen en dvd’s die vaak niet met ondertiteling te zien zijn.  
Tot slot is er rond de Week van de Ondertiteling een primeur: er wordt bekend gemaakt dat 
nu ook Uitzending Gemist voortaan ondertiteld wordt. Eén en ander wordt met een feestelijke 
promotie- en persbijeenkomst ingeluid op 8 juni 2009 
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In het najaar van 2009 kan SOAP! een ‘doorstart’ maken na de toekenning van een 
meerjarige projectsubsidie door het Ministerie van VWS. In 2009 wordt de SOAP!-website 
ingrijpend onder handen genomen om de komende jaren een dynamisch platform te kunnen 
zijn voor alle geplande SOAP!-projectactiviteiten.Tevens wordt een eerste actie voorbereid 
over ondertiteling van Nederlandstalige dvd’s, een actie die begin 2010 uitgevoerd gaat 
worden. 
 
6.4 Project Vrijwilligerstrainingen 
In 2009 vroeg de NVVS onder de titel ‘Professionele inzet en ervaringsdeskundigheid’ 
bij het ministerie van VWS subsidie aan voor deskundigheidsbevordering van de vrijwilligers. 
Voor de jaren 2009 en 2010 werd voor in totaal 18 trainingen een bedrag van € 54.144 
toegekend. Een aantal trainingen is inmiddels uitgevoerd, een aantal staat nog in de planning. 
Zo werden er in 2009 een viertal trainingen gegeven voor vrijwilligers Ouderenzorg en 
Slechthorendheid.  
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1. Bestuur  
 
Per 31 december 2009 bestaat het bestuur van de NVVS uit de volgende leden: 

• drs. G.T.J.M. Derks (voorzitter) 

• H. de Graaf (bestuurslid) 

• mw. L.M. Huguenin (bestuurslid) 

• A. Mepschen (penningmeester) 

• mw. R. van Moolenbroek-Balder (tweede voorzitter en secretaris) 

• mw. J.H.A.M. de Wit-Fleer (bestuurslid) 

• dr. T. Zuidema (tweede penningmeester) 
 
2. Benoemd tot lid van verdienste 
 
In 2009 zijn benoemd tot lid van verdienste: 

• mw. M. Breukers-Velthof (afd. Twente) 

• mw. H. Essink-Veneman (afd. Twente) 

• mw. A.J. de Koning (afd. Gooi en Vechtstreek) 

• mw. T. Visser-Verweijen (afd. Twente) 

• J. Winter (afd. Twente) 
 
3. Landelijk bureau 
 
Per 31 december 2009 werken op het landelijk NVVS-bureau de volgende personen: 

• drs. J. Beelen, directeur 

• mw. N. van Dalen, secretariaats-/projectmedewerker 

• mw. A. van Lynden, projectmanager Hoorwijzer.nl 

• drs. E. Otger, vrijwilligersondersteuner  

• mw. K. Schols, ledenadministrateur 

• mw. L. Soerdjbali, administratief medewerker 

• mw. J.E. Spronk, directiesecretaresse 

• J. Verdonk, projectmedewerker Signaal 
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4. Ledenaantal, commissies, werkgroepen en afdelingen 
 
Eind 2009 heeft de NVVS ruim 7400 leden, zijn er 10 landelijke commissies, 1 werkgroep en 
25 actieve afdelingen. In 2009 heffen drie afdelingen zich op en fuseren er twee afdelingen tot 
één. 
 
Landelijke commissies en werkgroepen 
Commissie Tinnitus en Hyperacusis 
Commissie Ménière 
Commissie Brughoektumor  
Commissie Cochleaire Implantatie i.o. 
Commissie 50+ ouderen 
Commissie Middengroep 

Commissie Toegankelijkheid 
Commissie Totale Communicatie 
Commissie Internationale zaken 
Commissie Ouderenzorg en 
Slechthorendheid 
Werkgroep Beurzen 

 
Afdelingen 
Alkmaar 
Breda 
Delft opgeheven 1 april 2009 
Den Haag 
Drenthe 
Eindhoven 
Flevoland Z/O 
Friesland 
Gelderland, Oost 
Gelre 
Gooi en Vechtstreek  
opgeheven 1 juni 2009 

Groningen 
Haarlem 
Helmond 
IJmond-Noord 
Limburg Z/O 
Maastricht 
Noord-Holland,Kop van 
Rotterdam 
Stedendriehoek 
Noordoostpolder 
Tilburg 

Twente opgeheven 11 maart 2009 

Utrecht  
Utrechtse Heuvelrug Per 

27 september 2009 fuseren 
Utrechtse Heuvelrug  en Utrecht 
tot afdeling Midden-Nederland 

Venlo 
West-Friesland 
Zeeland 
Zuid-Holland-Noord  
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6. Subsidieverstrekkers en sponsors 
*
 

• Stichting Fonds PGO verleent structurele ondersteuning voor de kernactiviteiten van de 
worden hier subsidies en sponsors genoemd.  

• Het Ministerie van VWS verstrekte een subsidie voor het project 
‘Deskundigheidsbevordering vrijwilligers 2009-2010’. 

• De Week van de Ondertiteling van SOAP! is gesponsord door het Revalidatiefonds en de 
Publieke Omroep. 

• De projecten SOAP! en Signaal krijgen subsidie van het Ministerie van VWS. 

• Phonak stelt een koffer met communicatie-apparatuur beschikbaar voor intern gebruik. 

• Eventuele subsidieverstrekkers en sponsors op lokaal/regionaal niveau zijn terug te 
vinden in de jaarverslagen van de betreffende NVVS-afdelingen. 

 

                                                      
*
 Conform de NPCF-gedragscode Fondsenwerving door patiënten/consumentenorganisaties worden hier subsidies 

en sponsors genoemd. Alleen de subsidieverstrekkers en sponsors op landelijk niveau worden vermeld, eventuele 
subsidieverstrekkers en sponsors op lokaal/regionaal niveau zijn terug te vinden in de jaarverslagen van de 
betreffende NVVS-afdelingen. 
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Bijlage 6: Afkortingenlijst  
 
AC  Audiologisch Centrum 
Actiz Branche-organisatie verzorgings-/verpleeghuizen en thuiszorg 
ALV Algemene Ledenvergadering 
ANBO Algemene Nederlandse Ouderen Bond 
BAHA Bone Anchored Hearing Aid 
CG-Raad Chronisch Zieken en Gehandicaptenraad 
CI Cochleaire Implantatie 
CKZ Centrum Klantervaring Zorg 
CQ Consumer Quality 
CQI Consumer Quality Index 
CVZ College voor Zorgverzekeringen 
EFHOH European Federation for the Hard of Hearing 
FCDS Fries Centrum voor Doven en Slechthorenden 
FENAC Federatie van Nederlandse Audiologische Centra 
FODOK Federatie van Ouderverenigingen van Dove Kinderen 
Fonds PGO Fonds voor Patiënten-, Gehandicapten-organisaties en Ouderenbonden 
FOSS Federatie van Ouderverenigingen van Slechthorende kinderen en kinderen 

met Spraak-taalmoeilijkheden 
GGZ Geestelijke Gezondheids Zorg 
IFHOH International Federation for the Hard of Hearing 
IR Infra Rood 
KKAU Kring Klinisch Audiologen 
KNO Keel-, Neus- en Oor (-arts of -vereniging) 
NC PLD Nederlands Centrum voor Plots- en Laatdoven 
NEBRUS Nederlandse Brughoektumor Site 
NEN Nederlands Normalisatie Instituut 
NGT Nederlandse Gebaren Taal 
NmG Nederland ondersteund met Gebaren 
NOAH Nationaal Overleg Audiologische Hulpmiddelen 
NPCF Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie 
NVAB Nederlandse Vereniging van Audiciensbedrijven 
NVVS Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden 
OPCI Optie Onafhankelijk Platvorm Cochleaire Implantatie 
PAW Platform Auditieve Beperking en Werk 
PCOB Protestants Christelijke Ouderen Bond 
PGO Patiënten-, Gehandicapten- en Ouderenorganisaties 
PON Provinciaal Opbouworgaan Noord-Brabant 
RF Radio Frequent 
RTG Stichting Register Tolk Gebarentaal 
RTL Radio Tele Luxemburg 
SH Slecht Horend 
SOAP! Samenwerkingsverband Ondertitel Alle Programma’s! 
StAr Stichting Audiciens Register 
UWV Uitvoering Werknemersverzekeringen 
UVIT Univé-VGZ-IZA-Trias 
VWS Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
ZN Zorgverzekeraars Nederland 
  


