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Beste leden van AudiNed

De Nieuwsbrief is een snel en makkelijk middel om te
communiceren met de achterban. Iedereen kan reageren via
info@AudiNed.nl, en met de reacties kan het bestuur weer aan
de slag om audiciens écht vanaf de werkvloer te
vertegenwoordigen.

Langzaamaan lijkt het er op dat de vakvereniging zijn draai
gevonden heeft! We verzuipen niet meer in de maalstroom van
van grote organisaties die grote invloed uitoefenen op ons
functioneren, we weten waar het over gaat en kunnen
meepraten. Dat AudiNed zich heeft ontwikkeld tot een waardig
gesprekspartner is te danken aan de steun en input van de
leden!

Het is daarom prettig dat we nu, na drie jaar, beter dan
voorheen ook met elkáár in gesprek zijn!

Bestuur AudiNed
 

Facturen
Het heeft nogal wat voeten in de aarde gehad, maar de
facturen voor het lidmaatschap van AudiNed zijn de deur uit.
Ook de achterstallige nota's, zoals een aantal onder u heeft
gemerkt.

Gelukkig is de bijdrage van €30,00 per jaar ruim onder de
'norm' van veel andere vakverenigingen. Dat is mogelijk
doordat AudiNed-bestuur en -representanten in andere
commissies en besturen, geheel op vrijwillige basis deze taken
op zich hebben genomen.

Nadeel is dat al het werk in vrije tijd moet worden verricht.
Dat vraagt om prioriteiten, en het gevecht voor behoud van
het vak en vakinhoudelijke kwaliteit stonden de afgelopen
jaren bovenaan het lijstje. Daar hebben administratieve taken
en uitbouwen van de basis onder geleden.

Waarvoor onze excuses.

Gelukkig kunnen we concluderen dat het inmiddels ingerichte
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secretariaat goed draait. Leden weten het te vinden en mails
worden bijgehouden en direct verwerkt. Verder is er de
Nieuwsbrief die alle leden ontvangen. De hiaten in de
verzendlijst zijn bijna verdwenen.

Stap twee is het op orde brengen van de financiële
administratie.

Bijdragen van leden zijn belangrijk, zowel financieel als
inhoudelijk, om AudiNed op de rit te houden. AudiNed heeft
een aantal representanten op 'strategische plaatsen' binnen
commissies en stichtingen. Zij geven de audicien van de
werkvloer een stem. Zorg dat u wordt gehoord!!!
 

Vacature – StAr/Raad van
Advies
In de nieuwe opzet van StAr zijn zaken
anders en duidelijker georganiseerd (zie
artikel over StAr in “De Audicien”, mei 2015).
De oude Normencommissie van StAr is
ontbonden en wordt opgevolgd door een
breed samengestelde Raad van Advies. De
Raad, onder voorzitterschap van klinisch fysicus audioloog dhr.
Donné Pans, wordt in uitvoering van haar taken ondersteund
door het StAr-bureau.
 
De Raad van Advies geeft het StAr-bestuur gevraagd en
ongevraagd advies. De leden zijn vakdeskundigen, ieder met
eigen kennis van audiologie, akoestiek, hoorrevalidatie,
kwaliteit/kwaliteitstrajecten en/of kennisoverdracht.
Ook organisaties van eindgebruikers worden uitgenodigd om
deskundigen af te vaardigen. StAr wil de eindgebruiker, de
klant, nadrukkelijk betrekken bij de kwaliteitsontwikkeling.
 
Een belangrijke rol is weggelegd voor de audiciens. AudiNed is
dan ook uitgenodigd om met twee leden zitting te nemen in
deze Raad en input te leveren vanuit het eigen werkterrein.
Het heeft voorkeur om de zetels te verdelen over één
zelfstandig audicien en één ketenaudicien. 
 
De Raad van Advies zal voorstellen doen over de criteria
verbonden aan het StAr kwaliteitskeurmerk. Kwaliteitseisen,
protocol, handelingen van de audicien en regels zijn
opgenomen in het StAr Handboek. Op basis van
ontwikkelingen in de wetenschap en de praktijk kunnen
voorstellen tot wijzigingen worden gedaan. In voorkomende
gevallen zullen externe deskundigen ter consultatie worden
ingeschakeld.
 
Belangstellenden die werkzaam zijn bij een audicienketen
worden van harte uitgenodigd te reageren. Het is wenselijk
dat u beschikt over:

een StAr registratie
deskundigheid, zowel vakinhoudelijk als over de
ontwikkelingen in het vakgebied.
minimaal 5 jaar werkervaring



een relevant netwerk (ideeën, toetsing, consultatie)
voldoende gezag bij de achterban; u kunt spreken namens
een meerderheid van de audiciens 

Als vanzelfsprekend

handelt u niet in eigen belang
bent u van onbesproken gedrag
kunt u (werkend bij een keten) autonoom adviseren
hebt u hart voor het vak, het beste voor met de klanten,
het audiciensvak en de branche
bent u bereid tot het bijwonen van de vergaderingen
(4x/jaar, in overleg met andere RvA-leden middag/avond,
regio Utrecht). 

De raad van Advies wil zo snel mogelijk aantreden. Mocht u
geïnteresseerd zijn, dan vragen wij u zo snel mogelijk te
reageren via info@Audined.nl.
U wordt dan benaderd door een van onze bestuursleden.
 
 

Contact
Hebt u collega's die ook hun stem willen laten horen en/of een
bijdrage willen leveren aan het behoud van ons vak? AudiNed
kan alle steun gebruiken. Hoe meer leden, hoe meer mogelijk
is! De plannen liggen klaar. De scholingscommissie heeft de
eerste contacten gelegd voor regionale bijscholings-
bijeenkomsten. Mis het niet!
Via de Nieuwsbrief houden we onze leden op de hoogte van
actuele ontwikkelingen.
 
 Aanmelden kan per mail via info@audined.nl, ovv van naam,
adres, telefoonnummer en evt. werkgever. 
 

Deze e-mail is verstuurd aan manusmberg@planet.nl.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.

U kunt ook uw gegevens wijzigen.

 Deze e-mail is verzonden met
nieuwsbriefprogramma Laposta  
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