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Welkom!
Van Boxtel Hoorwinkels bestaat dit jaar 60 jaar en dat wordt
gevierd. De jubilaris deelt cadeautjes uit, en één ervan is een
AudiNed-jaarabonnement voor alle Van Boxtel-audiciens.
Zo groeit AudiNed nog nét een beetje sneller. We doen ons best
om voor alle audiciens het vak kwalitatief hoog te houden en
daardoor het werkplezier te bevorderen. Daar worden wij
gelukkig van, en onze werkgevers dus ook. Van Boxtel
Hoorwinkels: gefeliciteerd!

 

Nieuwe website?!
We lijken het hoorprotocol wel! - de website sukkelt maar door
en werkt niet naar behoren. Vandaar dat is besloten het geheel
te vernieuwen en vanaf de basis op te bouwen. We houden u op
de hoogte.
Ondertussen is er wel een nieuw digitaal ledenbestand
ingevoerd als basis voor alle activiteiten. De informatie uit
eerder mailverkeer m.b.t. adreswijzigingen e.d. zijn opgenomen.
Heeft u nog iets door te geven?
Mail naar info@AudiNed.nl.  

 

Waarom ben je lid van
AudiNed?
Die vraag wordt ook aan u vast wel
eens gesteld. En wat zegt u dan?
Je kunt als audicien je zaken nóg zo
goed op orde hebben, je hebt toch niet
alles zelf in de hand. Externe
ontwikkelingen hebben grote invloed
op je functioneren en de mogelijkheden in je vakgebied. Dan is
het prettig dat er iemand is die je belangen behartigt.

De afgelopen weken sprak AudiNed onder andere met Conny
Polleunis die de audiciens vertegenwoordigt binnen het StAr-
bestuur, met Hans van Pagée (GAIN) over de teleurstellende
uitspraak van de rechtbank inzake het hoorprotocol, met Wim
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Soede (PACT) over de pilot met het vernieuwde hoorprotocol en
met Erik Koekoek (ZN) over de consequenties van dit alles voor
de audicien en zijn klant. 

 

ABC
Afkortingen worden overal gebruikt, en er wordt verondersteld
dat mensen uit het vakgebied precies weten waar het dan over
gaat, ook als het instanties betreft. Omdat je nu eenmaal niet
alles kunt onthouden werkt AudiNed aan een afkortingenlijst die
t.z.t. op de website verschijnt, met o.a.
StAr: Stichting Audiciens Register
GAIN: Gezamenlijke Audiologische Industrieën Nederland
PACT: Platform for Audiological and Clinical Testing
ZN: Zorgverzekeraars Nederland

AudiNed op afstand

Naast de ‘normale’ werkzaamheden is het soms niet makkelijk
de maandelijkse bestuursvergadering bij te wonen. Zeker niet
omdat het bestuur vanuit alle windstreken komt: Zeeland,
Brabant, Drenthe, Zuid-Holland, Noord-Holland en nèt niet meer
in Twente, over de Duitse grens…. gelukkig is er Skype!

 

Een nieuw bestuurslid stelt
zich voor
Art van Onselen zat eind 1985
in militaire dienst en was hard
op zoek naar een baan. Als je
een baan had, mocht je
namelijk 2 maanden eerder uit
dienst. Dé ultieme motivatie,
toch?



In de krant stond een vacature
voor een audicien bij Geervliet.
Art nam het woordenboek erbij
om op te zoeken wat dat in
hemelsnaam was. Art:
"Hoorapparaten, ouwe mensen,
ik dacht 'we zien wel', en zo
ben ik erin gerold. Mijn
toenmalige directeur, Hans van
der Jagt, beloofde me dat ik er
niet meer vanaf zou komen. Ik
wist toen absoluut zeker dat hij
ze niet helemaal op een rijtje
had, maar zie hier, bijna 30
jaar verder, en inderdaad, nog
steeds...!

Ik ben ongeveer 7 jaar bij
Geervliet (het latere Audire en Beter Horen) gebleven. Daarna 6
jaar bij Schoonenberg. En toen bijna 13 bij Beter Horen. Nu
werk ik alweer 5 jaar bij een zelfstandig Hoorprofsbedrijf,
Linneweever in Wateringen. Hier ben ik verantwoordelijk voor de
inkoop, verkoop, zeg maar: bijna alles.
Ik woon sinds bijna 4 jaar met veel plezier in Amsterdam, vlak
aan het Vondelpark, samen met mijn vriendin en dochter. Het
werk in Wateringen is zó prettig en motiverend, dat de 1,5 tot 2
uur reistijd per dag geen enkel probleem is."

Art was in 2012  bij de oprichtingsvergadering van AudiNed en
gaf toen al aan belangstelling te hebben voor een
bestuursfunctie. Art: "Toen destijds alles op de schop leek te
gaan heb ik me opgegeven om bestuurslid van AudiNed te
worden. Op dat moment werd ik niet gekozen, maar Adriaan is
me niet vergeten en heeft vorig jaar gevraagd mij nogmaals
kandidaat te stellen. Dat heb ik gedaan, en inmiddels draai ik
ruim een half jaar mee en heb ik gemerkt dat er rondom het vak
meer speelt dan ik dacht. In het AudiNedbestuur kreeg ik te
maken met een voor mij onoverzichtelijke kluwen van belangen,
regeltjes, rechtszaken, niet-werkende protocollen, niet-
bestaande protocollen, zorgverzekeraars, hoorwinkelketens,
verenigingen én voorschrijvers, die allemaal wat in de melk te
brokkelen willen hebben. Vooralsnog bijna zonder inmenging
van de audicien zelf, terwijl deze het allemaal maar moet
uitvoeren. Als je niet helemaal begrijpt wat ik bedoel, google
even op 'management roeiwedstrijd'!
Ik ben me nu goed aan het oriënteren wat ik voor AudiNed en
vooral de audicien-collega kan betekenen. Waar die ook werkt."

Warme groet, Art van Onselen
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