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Midden in de tweede golf van het coronavirus
schrijf ik dit voorwoord voor ons werkplan
2021. Net nu de regels opnieuw zijn
aangescherpt, we weer allemaal thuiswerken,
groepsgroottes voor bijeenkomsten zijn
verkleind en de horeca om 22.00 uur de
deuren sluiten. Ik heb er een unheimisch
gevoel bij en tegelijkertijd besef ik dat het
nodig is. Ook in mijn directe omgeving hebben
mensen corona gekregen, sommigen werden
behoorlijk ziek. Het einde van de epidemie is
nog niet in zicht.
De coronacrisis beïnvloedt het werk en de
activiteiten van de Hiv Vereniging. We kijken
zorgvuldig wat binnen de beperkingen
mogelijk, comfortabel en verantwoord is en
gelukkig bewijst de vereniging juist in moeilijke
tijden haar vitaliteit en creativiteit. Een
aantal activiteiten worden online uitgevoerd
of zijn kleinschaliger en we onderzoeken
nieuwe mogelijkheden. Onderling contact
en ondersteuning zijn immers zó belangrijk.
Een wandeling met 1,5 meter afstand, een
uitgeserveerde lunch, peer-counseling of de
workshop Positief Leven in een ruimte waarin
de corona-maatregelen goed te handhaven
zijn én het ook veilig voelt. Dit zijn enkele
voorbeelden van hoe we anticiperen op de
huidige situatie en nabije toekomst.
De activiteiten worden vrijwel allemaal
uitgevoerd door onze vrijwilligers, het goud
van de vereniging. Volkomen terecht dat
we in 2021 extra investeren in training,
deskundigheidsbevordering en intervisie om
de kwaliteit waar mogelijk te verbeteren en
uitwisseling tussen vrijwilligers een extra
boost te geven. Dit ook om hen duurzamer
en sterker aan de vereniging te binden. Wij,
de vrijwilligers, zijn immers de linking pin
naar andere mensen met hiv, maar ook naar
zorgprofessionals en het algemeen publiek. Wij
zijn de experts die leven met hiv en weten wat
nodig of wenselijk is.

vereniging en om speciale aandacht te hebben
voor de belangen van groepen in een mindere
sociaaleconomische, financiële of (mentale)
gezondheidspositie.
Om ons werk goed te kunnen doen, wordt de
vereniging ondersteund door zeer betrokken
en deskundige medewerkers van het landelijk
bureau. De vereniging heeft zich, ook mede
hierdoor, de afgelopen jaren ontwikkeld
van een activistische, meer individueel
gerichte organisatie naar een gelijkwaardige
samenwerkingspartner binnen het gehele
hiv-veld met oog voor zowel het collectief als
individueel belang.
En de vereniging blijft zich ontwikkelen.
Zo werken we samen aan een nieuwe
organisatiestructuur. De huidige structuur is
uit de tachtiger jaren. Ik denk dat het goed
is in het kader van bestuurlijke verandering
de inrichting en werkwijze van de vereniging
tegen het licht te houden, verbeteringen
door te voeren en wijzigingen statutair vast
te leggen. Ik geloof in een ledenraad waarin
betrokken leden en actieve vrijwilligers meer
invloed en zeggenschap hebben én dat zij de
vereniging scherp en op koers houden, klaar
voor de komende jaren. Een vitale en krachtige
vereniging vóór en dóór mensen met hiv: niks
over ons, zonder ons.
Ik wens iedereen veel succes, plezier en
veerkracht toe met je werk of activiteit(en) en
veel dank voor je bijdrage!
Bertus Tempert, voorzitter

De Hiv Vereniging wil de zelfredzaamheid
van mensen met hiv vergroten.
Onbevooroordeelde, up-to-date informatie
om zelf de juiste keuzes te kunnen maken
is hierbij essentieel. In dit werkplan kun je
lezen op welke verschillende manieren en via
welke kanalen dit gebeurt. Goed om extra
inspanningen te verrichten om degenen te
bereiken die – te – ver weg staan van de
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Vrijwilligersbeleid
De vrijwilligers, ook wel het goud
van de vereniging genoemd, staan
garant voor een veelzijdigheid aan
activiteiten en informatievoorziening.
Een groep van onschatbare waarde, in
eerste instantie voor mensen met hiv
en betrokkenen maar zeker ook voor
professionals en het algemeen publiek.
In hun vrijwilligerswerk worden zij
ondersteund door een klein professioneel
team van betaalde medewerkers. De
medewerkers zijn verantwoordelijk
voor een goed vrijwilligersbeleid
en besteden aandacht aan heldere
communicatielijnen, faciliteiten, training
en begeleiding. Daarnaast worden
vrijwilligers gestimuleerd om meerdere
vrijwilligersfuncties binnen de vereniging
te bekleden zodat onderlinge samenhang
wordt bevorderd en er onderlinge
kennisoverdracht plaatsvindt.
Corona
Door het nieuwe coronavirus heeft de
vereniging het vrijwilligerswerk deels
een andere invulling gegeven. Met name
kleinschaliger en digitaal. Het is belangrijk dat
de vereniging zich hierin blijft ontwikkelen
en tevens de kwaliteit bewaakt. Voor 2021
gaan we op zoek naar meer digitale opties
voor activiteiten, verenigingsbijeenkomsten,
trainingen en deskundigheidsbevorderingen.
Hiermee willen we bewerkstelligen dat
iedereen toegang krijgt tot ons aanbod, dus
ook mensen die door het coronavirus beperkt
zijn in hun bewegingsruimte.
Ondersteuning
Training, deskundigheidsbevordering en
intervisie zorgt voor kwaliteit en geeft een
positieve dimensie aan de uitwisseling van
expertise tussen vrijwilligers onderling.
Vrijwilligers van het Servicepunt,
workshopreeksbegeleiders, peer-counselors,
voorlichters, vrijwilligers uit de mediapoule,
coördinatoren van groepen en regio’s
komen een of meermalen per jaar bijeen
om vaardigheden aan te leren, kwaliteit te
bewaken en zich verder te ontwikkelen binnen
hun rol. Het aanbod is door onszelf ontwikkeld
of wordt gegeven door professionele trainers.
De inhoud wordt samengesteld op basis van
inventarisatie van wensen en behoeften van
vrijwilligers en vanuit de insteek om kwaliteit
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te waarborgen en expertise te garanderen
en verhogen. Ook zijn actualiteiten en
ontwikkelingen binnen en buiten de vereniging
van invloed op de inhoud. De investering in de
keten van kennisoverdracht blijft een cruciaal
onderdeel van het vrijwilligersbeleid.
In 2021 wordt er meer geïnvesteerd in
trainingen en deskundigheidsbevorderingen
die vrijwilligersfunctie-overstijgend zullen
zijn. De voornaamste reden hiervoor is om
expertise en vaardigheden uit te wisselen
tussen de verschillende vrijwilligersfuncties
en daarmee te zorgen voor een sterkere
binding met de vereniging. Daarnaast wordt
er onderzocht hoe binding met de vereniging
versterkt kan worden waardoor mogelijke
terugloop van vrijwilligers kan worden
voorkomen.
In 2021 worden de trainingsweekenden en
dagen voortgezet voor groepen waarbij
onderlinge binding en uitwisseling belangrijk
is. Vaak werken vrijwilligers uit deze groepen
individueel of in tweetallen, zoals voorlichters,
peer-counselors, workshopbegeleiders en
servicepuntmedewerkers, waarvoor een
intensieve training extra ondersteuning geeft.
Wat betreft de mediapoule wordt gekeken of
een mediatraining kan worden aangeboden.
Verder verzorgen coördinatoren ook
inwerkperiodes en training op maat voor
nieuwe vrijwilligers. Tot slot wordt er in
2021 gewerkt aan het implementeren
van hoe vrijwilligers moeten omgaan met
persoonlijke gegevens in het kader van AVG.
Het vrijwilligersgedeelte op de website van de
vereniging gaat hier een centrale rol in spelen.
Op de hoogte blijven
We informeren onze vrijwilligers met
een algemene vrijwilligersnieuwsbrief,
nieuwsbrieven voor specifieke groepen en
een afgeschermd gedeelte op onze website.
Via deze kanalen vinden ze alle informatie die
je als vrijwilliger van de Hiv Vereniging nodig
hebt. Het afgeschermde deel wordt uitgebreid
met een omgeving waarin de groep of regio
documentatie centraal kan opslaan. Daarnaast
bieden WhatsApp-groepen een mogelijkheid
tot onderlinge uitwisseling, zoals een groep
speciaal gericht op de coördinatoren en
regiocontactpersonen of die voor vrijwilligers
van het Servicepunt.

Aanbod voor activiteiten
Vanuit het landelijk bureau wordt een overzicht
opgesteld van beschikbare materialen
en opzet voor inhoudelijke activiteiten.
Vrijwilligers kunnen hiervan gebruik maken en
eveneens succesvolle aanpak van activiteiten
aandragen om via het overzicht te delen met
anderen.

Vergoeding en werkafspraken
Alle vrijwilligers krijgen een
vrijwilligersovereenkomst waarin afspraken
staan over hoe we met elkaar omgaan en
wat van beide partijen wordt verwacht. Alle
vrijwilligers kunnen aanspraak maken op een
bescheiden vrijwilligersvergoeding en krijgen,
indien gewenst, de reiskosten die ze voor hun
vrijwilligerswerk maken vergoed.

Keten van
kennisoverdracht

Servicepunt
• Faciliteert
• Signaleert
• Beantwoordt
• Speelt door

Belangenbehartigers
• Onderzoeken
• Onderbouwen
• Informeren

Leden en de achterban
• Stellen vragen
• Melden klachten
• Delen ervaringen

Keten van
kennisoverdracht

Vrijwilligers en
hun activiteiten
• Groepen
• Regio’s
• Peer-counseling
• Workshopreeks
• Voorlichting
• Interviews

Informatievoorziening
• Website
• plus>
• Sociale media
• Brochures

• Verslagen
Dekundigheidsbevordering en trainingen
Gegeven aan vrijwilligers
door medewerkers, externe

trainers of partners

Externe trainers

Media

Congressen

Partners

Werkplan 2021 Hiv Vereniging ▪ 5

Informatievoorziening
De Hiv Vereniging heeft
communicatiestrategieën ontwikkeld
die richting geven aan de manier waarop
wij intern en extern communiceren.
Verschillende communicatie-uitingen
(zoals nieuwsbrieven, promotiemateriaal,
het verenigingsblad, de website) geven
vorm aan de herkenbaarheid van de
vereniging door het gebruik van de
huisstijl. De vereniging wil haar brede
achterban zo goed mogelijk bereiken
door de komende tijd extra aandacht te
besteden aan hen die ver van de vereniging
af staan. Zo willen we meer informatie
vertalen naar het Engels en onze
bekendheid als kenniscentrum vergroten
bij organisaties en sleutelfiguren binnen
delen van onze community waar wij nog
weinig contact mee hebben.
Door de communicatiemedewerkers wordt
de communicatie vanuit de vereniging
aangestuurd en wordt het Landelijk
Bureau en de vrijwilligers ondersteund. De
communicatiemedewerkers zijn het
centrale aanspreekpunt voor collega’s,
vrijwilligers, samenwerkingspartners
en andere externe partijen over
communicatievraagstukken. Zij
zorgen ervoor dat alle gebruikte
communicatiekanalen op elkaar worden
afgestemd, waarbij de website het centrale
punt is.
Verenigingswebsite
De website hivvereniging.nl is de centrale
plek voor communicatie vanuit de vereniging.
De site bevat inhoudelijke informatie over
leven met hiv, informatie over alle activiteiten
en het overige aanbod van de vereniging.
Hiernaast wordt nieuws over medische en
maatschappelijke-juridische onderwerpen
via de website gedeeld. Ook informatie over
en resultaten van onze belangenbehartiging
hebben er een plaats binnen het
verenigingsblog. Vrijwilligers vinden hier een
afgeschermd deel waarin specifieke informatie
voor hen en hun werkzaamheden terug te
vinden is. Na een inhoudelijke updateronde
en consultatie van hiv-consulenten en
belangenbehartigers over welke informatie
vertaald moet worden naar het Engels, is
een opzet gemaakt voor het beschikbaar
stellen van informatie voor mensen die
geen Nederlands spreken. Dit jaar wordt
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daarop doorgewerkt zodat ook zij regelmatig
geïnformeerd worden over nieuw aanbod en
actuele informatie. In samenwerking met het
Servicepunt wordt gekeken of het aanbieden
van een chatfunctie het juiste medium is
voor online contact. Via een apart deel op de
website gaan we professionals informeren
over hiv, vooroordelen en stigma. Content
die nu nog te vinden is op positiefzorgt.nl
is daarvoor al actueel gemaakt en zal door
het jaar heen verder uitgewerkt worden naar
onderwerpen waar mensen met hiv tegenaan
lopen in de zorg, opvang, op het werk of
tijdens studie. Hiermee ondersteunen we de
maatschappelijke positie van mensen met hiv
en wordt een breder publiek geïnformeerd
over leven met hiv anno nu. Uiteraard zal de
website actuele en up-to-date informatie
blijven geven en wordt, indien gewenst,
functionaliteit toegevoegd. Ook zal extra
geïnvesteerd worden in inzicht in het gebruik
van de website en de vindbaarheid van zowel
content als de website in het geheel. Daarvoor
wordt gebruik gemaakt van Google Analytics,
Adwords, tags binnen de website en promotie
via de verschillende communicatiekanalen.
Zie: hivvereniging.nl
Digitale nieuwsbrieven
Digitale nieuwsbrieven informeren de
achterban van de vereniging. Via de website
kunnen mensen zich aanmelden voor díe
nieuwsbrief waarin zij geïnteresseerd zijn.
De digitale nieuwsbrief Positive News!,
uitgebracht door het landelijk bureau, geeft
actuele, korte berichtgeving op medisch
en maatschappelijk-juridisch gebied en
over activiteiten van de vereniging. Zij
verwijst zo veel mogelijk naar informatie
op de website van de vereniging. In 2021
wordt er gekeken of deze nieuwsbrief meer
gestructureerd kan worden uitgegeven. In de
vrijwilligersnieuwsbrief worden de vrijwilligers
als eerste op de hoogte gebracht van (nieuwe)
ontwikkelingen en het trainingsaanbod van
de vereniging. Verder worden specifieke
groepen vrijwilligers via een eigen nieuwsbrief
op de hoogte gehouden, zoals vrijwilligers
van het Servicepunt en de voorlichterspoule.
Een aantal regio’s en groepen versturen hun
eigen nieuwsbrief. Zo niet, dan worden zij
geattendeerd op deze mogelijkheid.
Zie: hivvereniging.nl/nieuwsbrieven

zodat de opzet van plus> inhoudelijk ingebed
is binnen de verenigingsstructuur en input
vanuit groepen, regio’s en andere activiteiten
wordt meegenomen. In 2021 verschijnen drie
edities waarin de belangenbehartigers ieder
garant staan voor een informatief artikel
vanuit hun expertise, naast eventuele korte
berichten. Vaste columnisten en andere
schrijvers, waaronder medewerkers, leveren
hun bijdrage en passend bij een onderwerp
worden eenmalige schrijvers gevraagd.
Elke editie wordt na verloop van tijd ook
digitaal op de website geplaatst. Belangrijke
hoofdartikelen worden op het verenigingsblog
gepubliceerd en gedeeld via sociale media.
Zie: hivvereniging.nl/verenigingsblad

Verenigingsblad en redactieraad
Ons verenigingsblad plus> informeert over
leven met hiv, het laatste nieuws op het gebied
van medische en maatschappelijk-juridische
zaken en de activiteiten van de Hiv Vereniging.
plus> richt zich in eerste instantie op alle leden
van de vereniging; zij krijgen het blad gratis
thuisgestuurd.
Het verenigingsblad richt zich secundair ook
op de bredere achterban van de vereniging,
al dan niet hiv-positief. Het blad wordt om die
reden verspreid bij de hiv-behandelcentra
en op andere relevante locaties. Een derde
doelgroep van het verenigingsblad is het
hiv-werkveld in Nederland. Ook daar willen
we de bekendheid met de (activiteiten van
de) vereniging vergroten. Op deze manier is
plus> ook een pr-middel en een inhoudelijk
visitekaartje van de vereniging.
In samenwerking met een freelancecoördinator wordt voor elke editie van
verenigingsblad plus> een redactieraadoverleg
gepland waarin de vorige editie wordt
geëvalueerd en de inhoud van de komende
editie vastgesteld. Aan dit overleg nemen
belangenbehartigers, medewerkers
communicatie en manager Servicepunt deel

Externe communicatie
Het is belangrijk de vereniging zichtbaar en
herkenbaar te maken als kenniscentrum en
expert in leven met hiv, zowel naar mensen
met hiv, professionals, organisaties en het
algemeen publiek. Het consequent gebruik
maken van de huisstijl, in welke uiting dan
ook, maakt duidelijk en herkenbaar dat wij
de afzender zijn. Cross-mediaal worden
doorlopend onderwerpen onder de aandacht
gebracht. Denk daarbij aan de website, plus>
nieuwsbrieven, sociale media en de Happi App.
Voor de promotie van activiteiten en
producten van de vereniging wordt een
algemene folder en per activiteit of product
een visitekaartje uitgebracht. Specifiek
promotiemateriaal voor de workshopreeks,
peer-counseling, de leermodule en
voorlichting wordt geüpdatet of ontwikkeld.
Daarna kunnen per onderwerp minicampagnes uitgezet worden.
Informatie aan algemeen publiek via de
media
Uiteraard zijn de verenigingswebsite
en de digitale nieuwsbrieven openbare
voorzieningen waar het algemene publiek zich
kan informeren over hiv. Facebook, Twitter
en LinkedIn zijn aanvullende kanalen waar we
berichten over hiv delen.
Veel sterker komt de boodschap over als we
gebruik kunnen maken van de media. De
vereniging beschikt over een uitgebreide
en diverse poule van getrainde vrijwilligers
die zich beschikbaar stellen voor interviews.
Met hun persoonlijk verhaal raken zij lezers
en verspreiden zij een actueel beeld over
leven met hiv. Met dit goud in handen worden
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contacten gelegd en onderhouden met
journalisten, partners en redacties. Met Soa
Aids Nederland/Aidsfonds is samenwerking
in het aanleveren van mensen met hiv voor
interviews en houden we elkaar wederzijds
op de hoogte van activiteiten richting pers en
algemeen publiek. Verder zijn de voorzitter
en directeur beschikbaar voor interviews over
standpunten en expertise van de vereniging.
Via een speciale ingang op de website kunnen
media zichzelf informeren en contact leggen.
Achterbanraadpleging
Bij de Hiv Vereniging komen op verschillende
manieren ervaringen, meldingen en
klachten binnen rondom leven met hiv.
Naar aanleiding hiervan kan het wenselijk
zijn vragen voor te leggen aan een grotere
groep. Via achterbanraadpleging worden dan
signalen getoetst, de belangenbehartiging
gevoed en een bijdrage geleverd aan de
keten van kennisoverdracht. De enquêtetool
Spidox wordt ingezet om online peilingen
uit te voeren. Na elke peiling wordt
aandacht besteed aan de uitkomsten en
vervolgstappen. Ook wil de vereniging zelf de
achterban kunnen bevragen over specifieke
onderwerpen, bijvoorbeeld vanuit strategisch
oogpunt of voor het meten van impact.
Daarom wordt gekeken of de implementatie
van een (leden)panel binnen Spidox een
waardevolle tool is om in te zetten.
Activiteiten binnen de vereniging zijn
momenten waarop ervaringen of onderwerpen
omhoog komen die voor deelnemers belangrijk
zijn. Daarom wordt aan vrijwilligers gevraagd
naar ervaringen en onderwerpen die op dit
moment spelen. Dit wordt gedaan via een
persoonlijk gesprek, e-mail of korte enquête.
Als actuele onderwerpen erom vragen, leggen
we deze in de vorm van een korte vragenlijst
voor aan onze achterban of aan speciale
groepen. Zo kunnen ‘op cijfers, ervaringen
en meningen’ gebaseerde uitspraken gedaan
worden.
Als er vanuit belangenbehartiging
samenwerking wordt aangegaan met
externe onderzoekers op het gebied van
patiëntenparticipatie, worden zij door de
belangenbehartigers geïnformeerd en
afspraken gemaakt rondom advisering,
feedback en promotie
zie: hivvereniging.nl/onderzoek.
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Servicepunt
Het Servicepunt is de landelijke helpdesk van
de Hiv Vereniging voor vragen over leven
met hiv. Het wordt bemenst door een team
specifiek getrainde, ervaringsdeskundige
vrijwilligers (frontoffice) en ondersteund door
een backoffice, de professionele medewerkers,
en aangestuurd door de manager
Servicepunt. Door een consequente registratie
van ieder contact biedt het Servicepunt inzicht
in de behoeften van en de onderwerpen die
spelen bij de achterban en heeft het een
signaalfunctie. Hierdoor vormt het Servicepunt
een belangrijke schakel binnen de keten
van kennisoverdracht. Zo worden actuele
problemen en aandachtspunten in kaart
gebracht en kan de informatievoorziening en
belangenbehartiging hierop inspelen.
Centraal staat het bieden van een luisterend
oor vanuit het oogpunt van empowerment
waarbij de n=n boodschap een grote rol
speelt. Indien gewenst kan een face-to-face
gesprek worden gepland in aansluiting op een
telefonisch gesprek. Ook staat het Servicepunt
nieuwe leden te woord door middel van
welkomstgesprekken. Een chatfunctie wordt
geïntroduceerd als nieuw medium voor online
contact. Uiteraard blijft het Servicepunt
ook telefonisch en per e-mail bereikbaar.
Intervisie, deskundigheidsbevordering en een
trainingsweekend zorgen voor het up-to-date
houden van kennis en vaardigheden. Zo zal
ook dit jaar expertise op het gebied van hiv
en coronavirus bijgehouden worden zodat
het team in urgente situaties mensen over dit
onderwerp te woord kunnen staan.
Zie: hivvereniging.nl/servicepunt
Voorlichting
De Hiv Vereniging zet stevig in op voorlichting
omdat hiermee scholieren, studenten,
professionals, deelnemers aan exposities,
debatten, congressen & beurzen en het
algemeen publiek worden bereikt en voorzien
van up-to-date informatie. Voorlichting
is het presenteren van het eigen verhaal
over leven met hiv anno nu, aangevuld met
kennisoverdracht op maat. Bijvoorbeeld door
overstijgende thema’s zoals hiv en de tijdlijn
(over de ontwikkelingen), hiv in Nederland en in
de wereld (over de internationale verschillen),
hiv en seksualiteit en n=n. Dit zijn thema’s
waarover vaak een verouderd beeld bestaat
en stigma door wordt gevoed. Aanvullend
wordt informatie verstrekt over de Hiv

Vereniging. Doordat voorlichters consequent
in divers samengestelde teams te werk gaan
en op een interactieve manier het gesprek
aangaan, doorbreekt voorlichting het vaak
verouderde beeld en zorgt het voor afbraak
van vooroordelen en maakt het de diversiteit
van mensen met hiv en hun verhaal zichtbaar.
Vanwege het coronavirus zal voorlichting
kleinschaliger gebeuren en meer dan
voorheen ook digitaal worden gegeven. Ook
zijn de voorlichters getraind in uitleggen van
verschillen en overeenkomsten tussen hiv en
het coronavirus. Als deze informatie relevant is
wordt deze gedeeld tijdens de voorlichting.
De leermodule Positief in Beeld, specifiek voor
scholieren en studenten, wordt breed uitgezet
op scholen en beroepsopleidingen (zoals
verpleegkunde en docentenopleidingen).
De module is flexibel in te zetten zodat
deze aangepast kan worden aan specifieke
projectplanning en de doelgroep. De
leermodule is naast een zeer motiverende
en creatieve werkwijze, ook effectief in
het bereik van mensen. Deze kan namelijk
afgesloten worden met het geven van
voorlichting door de deelnemers zelf binnen
de eigen opleiding. In 2021 zal de leermodule
geüpdatet worden en grotendeels worden
gedigitaliseerd, waardoor losse werkvormen
breder inzetbaar worden. Dit jaar worden
MBO- en HBO-Verpleegkunde opleidingen
actief benaderd om het aantal voorlichtingen
te verhogen. De animatie over de leermodule
en vernieuwde informatie op de website
worden hiervoor ingezet, ondersteund door
een goed geïnformeerd Servicepunt wat dit
aanbod actief onder de aandacht brengt bij
(potentiële) aanvragers.
Zie: hivvereniging.nl/voorlichting

n=n campagne
Kennis over niet meetbaar = niet
overdraagbaar - hiv kan niet worden
overgedragen als het virus wordt onderdrukt
- is van essentieel belang voor mensen met
hiv en hun partners. Het verbetert de kwaliteit
van leven van mensen met hiv, draagt bij aan
gelijkwaardigheid en geeft een kans zichzelf
te empoweren. Daarom is het belangrijk deze
informatie te blijven delen met mensen met
hiv zodat zij n=n bespreekbaar kunnen maken
en zich weerbaar op kunnen stellen. Ook wordt
vrijwilligers een n=n training aangeboden en
kijken we of dit verder uitgezet kan worden
naar leden van de vereniging.
Kennis over n=n onder professionals
en algemeen publiek zorgt ervoor dat
vooroordelen en discriminatie, gebaseerd
op oude kennis over hiv, verminderen en
liefst verdwijnen. Met professionals uit de
hiv-zorg wordt gekeken naar een effectieve
strategie om stigma in de zorg te doorbreken.
De handreiking ‘Positieve start’ en het
aanbieden van n=n trainingen zijn manieren
om het onderwerp bespreekbaar te maken
en kennis over te dragen. Publieke aandacht
wordt gegenereerd door in te haken op
aansluitende thema’s en via verschillende
kanalen zoals sociale media, nieuwsrubrieken
en (dag)bladen. Bij aanvragen door media
voor persoonlijke interviews en bij voorlichting
wordt gekeken of en hoe n=n als boodschap
kan worden meegenomen.
Zie: hivvereniging.nl/n-is-n

Speerpunten:
• Implementatie (leden)panel binnen
Spidox onderzoeken.
• Update en gedeeltelijk digitalisering
leermodule Positief in Beeld.
• Chatfunctie introduceren als nieuw
medium voor online contact.
• Op de website specifieke informatie voor
professionals aanbieden.
• Engelstalige informatievoorziening
verder uitbreiden.
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Belangenbehartiging
Medische, maatschappelijke, landelijke
en lokale politieke ontwikkelingen
kunnen invloed hebben op het leven, de
maatschappelijke participatie en de
sociale positie van mensen met hiv. Deze
ontwikkelingen kunnen een negatieve
invloed hebben op de soms kwetsbare
positie van mensen met hiv en deze
onder druk zetten. Dit geldt ook voor de
nog onbekende impact van het nieuwe
coronavirus op korte en/of op langere
termijn voor mensen met hiv.
Het behartigen van de belangen van mensen
met hiv is een kerntaak en belangrijke pijler
van de vereniging, waarbij er in 2021 specifieke
aandacht is voor de brede en diverse
achterban van de vereniging. De vereniging
wil haar sterke positie binnen het hiv-veld
effectiever inzetten voor gemarginaliseerde
groepen uit deze brede en diverse achterban.
En daarbij ons vaker uitspreken rondom
maatschappelijke kwesties om zo de urgentie
beter zichtbaar te maken. Ook wordt er, met
het oog op de Tweede Kamerverkiezingen in
maart, gekeken om de banden met de politiek
steviger aan te halen.
De belangenbehartigers behandelen vragen,
meldingen en klachten van mensen met
hiv die binnenkomen via het Servicepunt of
andere plekken binnen de vereniging. Hiermee
spelen ze een belangrijke rol binnen de Keten
van Kennisoverdracht en zorgen ze met de
rest van de medewerkers voor up-to-date
informatie over leven met hiv. Daarnaast
zorgt de vereniging voor het vertalen van
wetenschappelijke literatuur naar duidelijke
en gemakkelijke taal en houden we onze
achterban vanuit belangenbehartiging op de
hoogte van hiv-gerelateerde zaken. Dit jaar
willen we ook meer aandacht besteden aan
meertalige informatievoorziening om zo de
drempels voor mensen met hiv nog verder te
verlagen.
Collectieve belangenbehartiging
Op collectief niveau zorgen we ervoor
dat er bij de totstandkoming van regels
en wetten rekening wordt gehouden met
de behoeftes van mensen met hiv en
dat er geen onderscheid wordt gemaakt
op basis van hiv-status. Dit speelt zich
af op nationaal, regionaal en lokaal
niveau. Veel van deze onderwerpen zijn
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langetermijnprojecten en worden al een
aantal jaren aangekaart. Het lijkt soms alsof
er niks verandert maar vaak hebben we
hier te maken met lastige bureaucratische
processen die moeilijk te veranderen zijn
en een lange adem nodig hebben. Enkele
voorbeelden waarmee we verder zullen
gaan zijn: passende opvang voor mensen
die uitgeprocedeerd zijn, een zorgvuldige
en humane afhandeling van juridische
procedures binnen vreemdelingenbeleid,
het verkrijgen van een verblijfsvergunning
op medische noodzaak, de vergoeding van
hiv-zorg door particuliere zorgverzekeraars
en verbeteren van patiëntenparticipatie
in wetenschappelijk onderzoek. Maar ook
thema’s rondom arbeidsparticipatie blijven
aanbod komen, evenals het verkrijgen van
arbeid- ongeschiktheidsverzekeringen (AOV’s)
en uitvaartverzekeringen.

community netwerk te promoten wordt
hiv genormaliseerd en draagt het bij aan
stigmabestrijding. Het netwerk bestaat uit
betrokken organisaties, professionals en
mensen met hiv die zowel binnen als buiten
de vereniging actief zijn en met elkaar relaties
onderhouden. Als belangenvereniging
voor mensen met hiv willen we dit netwerk
uitbreiden en versterken (bijvoorbeeld met
organisaties op het gebied van mentale
gezondheid, migranten en geloof). Door het
MIPA-principe (betekenisvolle betrokkenheid
van mensen met hiv) te hanteren hopen we dit
te bewerkstellen en uiteindelijk de stem van
mensen met hiv te laten horen in alle lage van
het hiv-veld.

Speerpunten
• Versterken positie uitgeprocedeerde
asielzoekers en ongedocumenteerden.
• Inzetten op minder wissels tussen
generieke middelen.
• Vertegenwoordigen van de belangen
van mensen met hiv in wetenschappelijk
onderzoek, ook wel patiëntenparticipatie
genoemd.
• Toegang tot reële premies bij AOV,
uitvaart- en levensverzekeringen.
• Ervoor zorgdragen dat hiv geen reden
voor afwijzing of inbreuk op privacy is.
• De vergoeding van hiv-zorg door
particuliere zorgverzekeraars

Op medisch gebied komt het onderwerp
‘wisselen tussen generieke middelen’ aan
bod. De vereniging pleit voor minder wisselen
tussen generieke middelen omdat het
therapietrouw bemoeilijkt. Ook zal er in 2021
meer aandacht komen voor het beschermen
van de privacy van mensen met hiv.
Individuele belangenbehartiging
Op individueel niveau blijven we mensen
ondersteunen die vragen hebben over
het dagelijkse leven met hiv, zoals over
hun gezondheid, arbeidsparticipatie, en
toegang tot medische behandelingen
en zorgverzekeringen. Daarnaast komen
regelmatig vragen en meldingen binnen bij
ons Servicepunt (maar ook via andere kanalen)
over uitsluiting en ongelijke behandeling
vanwege hiv-status op het gebied van
werk, verzekeringen, geldzaken, uitkeringen,
verblijfsstatus, reizen, en zorg.
Als vereniging vinden we het belangrijk
de zelfredzaamheid van mensen
met hiv te bevorderen. Bij individuele
belangenbehartiging zorgen we er daarom
voor dat mensen de juiste informatie en
ondersteuning krijgen waarmee ze zelf
vervolgstappen kunnen nemen. Daarmee
worden nare ervaringen omgezet in
versterkende situaties.
Community netwerk
Het hiv-veld in Nederland staat goed met
elkaar in contact. Door een sterk en zichtbaar
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Onderling contact en ondersteuning
Tijden veranderen snel, en daarmee ook de
manier waarop mensen contact leggen met
elkaar. Daarbij zorgt het nieuwe coronavirus voor een extra boost en dwingt het
ons om nieuwe contactmogelijkheden
te ontdekken. De Hiv Vereniging ziet dit
als een kans om zichzelf daarin verder
te ontwikkelen en zal hier in 2021 op een
gestructureerde manier vorm aan gaan
geven. Wij streven ernaar om mensen
met hiv actief mee te laten doen in de
maatschappij, zonder dat zij hiv daarbij als
belemmering ervaren. Onderling contact
speelt daarbij een belangrijke rol.
Door middel van onderling contact willen
we mensen met hiv verbinden, om zo hun
kwaliteit van leven te vergroten. Hiervoor biedt
de vereniging een gevarieerd aanbod van
ondersteunings- en contactmogelijkheden
die dit jaar verder worden uitgebreid en/of
versterkt, ook op digitaal gebied en inclusief
de nodige corona-maatregelen.
Onze achterban bestaat uit een zeer diverse
groep mensen met verschillende kenmerken
op het gebied van seksuele oriëntatie,
genderidentiteit, culturele achtergrond,
leeftijd en hiv-leeftijd, die ook nog eens
verspreid door het hele land wonen. Daarom
telt de vereniging een groot aantal groepen
en regio’s. Hierdoor krijgen mensen met hiv
de mogelijkheid om op zoek te gaan naar
herkenbare gelijken. Dit maakt vaak de eerste
stap naar acceptatie makkelijker en is een
opmaat naar integratie in het grote geheel.
Zowel de deelnemers als de vrijwilligers die
deze activiteiten organiseren ervaren vaak een
versterkende werking op hun eigen positie en
visie op het leven. Het mes snijdt zo aan twee
kanten.
We stimuleren groepen en regio’s om de
samenwerking met elkaar aan te gaan en zo
van elkaar te leren en elkaar te versterken. De
keten van kennisoverdracht zorgt ervoor dat
de regio’s en groepen een belangrijke schakel
blijven binnen de vereniging. In 2021 wordt
er vanuit het landelijk kantoor gekeken om
deze samenwerkingen beter te faciliteren en
de autonome organisatie van de groepen en
regio’s te stimuleren en versterken.
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Het Servicepunt
Het Servicepunt is de landelijke helpdesk
voor vragen over leven met hiv. Het is
georganiseerd in een frontoffice met specifiek
getrainde, ervaringsdeskundige vrijwilligers
en wordt ondersteund door een backoffice
(professionele medewerkers). Het Servicepunt
biedt ondersteuning via de telefoon of via
de e-mail en is daarnaast op aanvraag ook
inzetbaar voor face-to-face gesprekken.
Daarnaast heeft het Servicepunt ook een
ondersteunende rol voor de regio’s en groepen
bij hun activiteiten, bij workshopreeksen,
symposia en trainingen voor vrijwilligers. In
2021 wordt gekeken naar verdere uitbreiding
van de contactmogelijkheden.
Groepen en regio’s
Een grote groep vrijwilligers van de vereniging
houdt zich bezig met de groepen en
regio’s. Met elkaar organiseren ze tal van
bijeenkomsten voor mensen met hiv en
hun naasten. Hierin staat onderling contact
centraal. Het ontmoeten van herkenbare
gelijken en het delen van ervaringen spelen
een belangrijke rol in de acceptatie van
hiv en het verminderen van zelfstigma. Er
niet (langer) alleen voor staan, is enorm
bekrachtigend.
Er wordt gekeken of de bestaande
activiteiten georganiseerd kunnen worden
binnen de huidige corona-maatregelen. Als
vereniging willen we voor iedereen veilige
en comfortabele activiteiten organiseren.
Veel activiteiten zullen daarom werken met
een aanmeldlijst en beperkt aantal plaatsen.
Daarnaast zal er ook gekeken worden of er
online activiteiten kunnen worden gehouden.
De behoefte om samen te komen blijft, het
is daarom belangrijk dat het landelijk bureau,
samen met de vrijwilligers, hier coronaproof
oplossingen voor ontwikkelt. Denk hierbij
aan een wandeling op 1,5 meter afstand, een
lunch met uitgeserveerd eten en een borrel in
een café waar de 1,5 meter gehandhaafd kan
worden.

onze website gepubliceerd zodat ze goed
vindbaar zijn voor mensen die geïnteresseerd
zijn in de activiteiten voor een bepaalde groep
of in hun regio.
Zie voor groepen:
hivvereniging.nl/ontmoeten/groepen
Zie voor regio’s:
hivvereniging.nl/ontmoeten/regios
Peer-counseling en de workshopreeks
Positief Leven
Naast het grote aantal ontmoetingsactiviteiten,
bieden we twee activiteiten aan die mensen
op weg helpen in hun leven met hiv, namelijk
peer-counseling en de workshopreeks Positief
Leven.
Met peer-counseling bieden we
kortdurende ondersteuning door getrainde
ervaringsdeskundigen, op basis van
gelijkwaardigheid en herkenning. De
ondersteuning bestaat uit een of meerdere
individuele gesprekken en ontmoetingen.
Er wordt constant gekeken om de poule
aan peer-counselors uit te breiden en
door middel van intervisies te trainen. In
2021 wordt de promotie verder uitgezet en
de interventie meer bekend gemaakt bij
zorgverleners. Daarnaast wordt er gekeken
of peer-counseling in meer ziekenhuizen kan
worden ingebed zoals in het MST ziekenhuis
in Enschede. Mensen die gebruik hebben
gemaakt van het aanbod zijn zeer positief.
Ze voelen zich niet langer alleen en zijn

gerustgesteld door de ontmoeting met iemand
die ervaringsdeskundig is en vanuit empathie
luistert.
Zie: hivvereniging.nl/ ontmoeten/peercounseling
De workshopreeks bestaat uit zes
bijeenkomsten waarin aan de hand van
een aantal thema’s wordt gesproken over
leven met hiv. Deze bijeenkomsten worden
begeleid door twee vrijwilligers, altijd zelf
ook hiv-positief, zodat zij kunnen stoelen
op hun eigen ervaring in het leven met hiv.
Dit jaar wordt een training ontwikkeld om de
workshopbegeleiders up-to-date te blijven
houden. Daarnaast wordt verder gewerkt aan
de pilots die in 2020 van start zijn gegaan in
een aantal hiv-behandelcentra. Deze pilots zijn
door de corona-maatregelen onderbroken en
worden nu weer verder opgepakt.
Zie: hivvereniging.nl/workshopreeks
Speerpunten
• Inbedden van de workshopreeks
en peer-counseling binnen de hivbehandelcentra.
• Versterken van de samenwerking en het
contact tussen de regio’s en groepen.
• Ontwikkelen en promoten van
nieuwe contactmogelijkheden bij het
Servicepunt.
• Ondanks het nieuwe coronavirus er
wel voor zorgen dat mensen met hiv
voorzien worden in de behoefte tot
onderling contact.

Nieuwe (regionale) initiatieven worden altijd
toegejuicht en zo veel mogelijk ondersteund,
en altijd onder de voorwaarden dat betrokken
vrijwilligers de kar trekken. Elk onderdeel
van de vereniging heeft een eigen werkplan
opgesteld. Deze plannen worden, na
goedkeuring van de directeur, integraal op
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Vitale vereniging
De Hiv Vereniging blijft zich door de jaren
heen ontwikkelen. Stond eerst puur
activisme en persoonlijke ondersteuning
centraal, inmiddels zijn we ook een
gelijkwaardige samenwerkingspartner
binnen het hiv-veld. Om als vereniging
vitaal te blijven en toegevoegde waarde te
houden, moeten we ons blijven vernieuwen
op basis van signalen en ontwikkelingen
die zich voordoen. Naast de groepen
die zich binnen de vereniging hebben
georganiseerd, gaat we op zoek naar
manieren om mensen met hiv die ver af
staan van de vereniging en waar geen
contact mee is, te bereiken. Met extra
aandacht voor gemarginaliseerde groepen.
De focus op gezondheidsaspecten
en behandelingsmogelijkheden blijft
belangrijk. Aandacht voor de sociale
positie van mensen met hiv, de kwaliteit
van leven en het doorbreken van
discriminatie en vooroordelen staat steeds
meer op de voorgrond.
Dit jaar staan verder de implementatie van
de nieuwe structuur van de vereniging en
het strategisch plan voor de komende drie
jaar op de agenda.
Bestuurlijke ontwikkeling
De organisatiestructuur van de vereniging
stamt uit 1987 en inmiddels zijn zaken anders
ingericht om de vereniging goed bestuurbaar
te houden. Om ervoor te zorgen dat de huidige
werkwijze en inrichting van de vereniging
formeel wordt vastgelegd, is een verdere
statutenwijziging nodig. Om dat goed te doen
is in 2017 een adviseur die is gespecialiseerd
in verenigingen gevraagd ons daarin te
begeleiden. Dat heeft geleid tot verdere
vernieuwing van de organisatiestructuur.
Zo heeft het bestuur zich ontwikkeld van
voorwaardenscheppend naar strategisch,
terwijl het bureau de inhoudelijke en
uitvoerende specialisten zijn. In deze nieuwe
rolverdeling hoort ook een goede waarborging
van de inspraak van de leden en de actieve
vrijwilligers. Het instellen van een leden- en
uitvoeringsraad versterkt de zeggenschap en
vertegenwoordiging van hen op de hoofdlijnen
van de beleidsontwikkeling. Ook ontstaat op
deze manier meer invloed op de inhoud van de
activiteiten. Dit jaar willen we deze vergaande
inspraak realiseren en participatie vanuit de
achterban vergroten.

Werkplan 2021 Hiv Vereniging ▪ 14

Meerjarenplan wordt strategisch plan
Bij een nieuwe structuur hoort ook een nieuwe
vorm van jaarplannen maken. Daarom zal
er geen meerjarenplan worden opgesteld,
maar een strategisch plan met daarin een
heldere focus op welke onderwerpen de
komende jaren het verschil gaan maken voor
onze achterban. Het strategisch plan zal 3
jaar beslaan en elk jaar met inbreng van het
landelijk bureau, bestuur en de ledenraad
worden vernieuwd. We verwachten in de
Algemene Ledenvergadering van voorjaar
2021 het plan te presenteren.
30-jarig bestaan
In 2020 had de vereniging mooie plannen om
op een inspirerende manier stil te staan bij
het 30-jarig jubileum. Door de maatregelen
vanwege het nieuwe coronavirus kon de
jubileumbijeenkomst niet door gaan. Omdat
niet te voorspellen is hoe corona-maatregelen
er op termijn uit gaan zien is definitief afgezien
van een fysieke bijeenkomst. Het jubileumjaar
zal eind maart worden afgesloten met speciale
aandacht voor de vrijwilligers en leden van de
vereniging. Online zal nog aandacht worden
besteed aan verleden, heden en toekomst.

Vertegenwoordiging
Naast ons community netwerk onderhouden
we contact met een groot netwerk van
organisaties en overlegorganen die invloed
hebben op het beleid en de uitvoering van de
zorg voor mensen met hiv.
Aandachtspunten daarbij zijn het
patiëntenbelang en MIPA-principe. De Hiv
Vereniging is momenteel vertegenwoordigd
in of lid van het Platform Soa en seksuele
gezondheid, de adviesraad en het bestuur
van de Stichting Hiv Monitoring (SHM),
de Nederlandse Vereniging van Hiv
Behandelaren (NVHB), de vereniging van
hiv-consulenten (V&VN VCH), Program

Coordinating Board (PCB) van UNAIDS, de
stuurgroep van het NL4Cure-consortium,
Stuurgroep NAP (Nationaal Actieplan soa,
hiv en seksuele gezondheid), de kerngroep
van het H-TEAM, de Patient Advisory Board
Janssen, de stuurgroep Lampion (Landelijk
informatie- en adviespunt over de zorg
aan ongedocumenteerden), Breed Stedelijk
Overleg Ongedocumenteerden in Amsterdam
(BSOO), en in het overleg CBG – patiënt en
consument en de Patiënten Federatie.
Nationale samenwerking
De Hiv Vereniging werkt zo veel mogelijk
samen met alle partijen die iets doen rondom
leven met hiv. We bieden ervaringsdeskundige
vrijwilligers en specialistische kennis en waar
mogelijk ondersteuning om informatie te
voorzien van destigmatiserende teksten en
zorgen dat de belangen van mensen met hiv
voorop staan. Dit gebeurt op landelijk niveau
vanuit het bureau. Maar ook groepen en regio’s
gaan samenwerkingsverbanden aan. Dit is
terug te vinden in de individuele werkplannen
op de website.
• Community based-projecten met o.a. hello
gorgeous en Volle Maan.
• Informatievoorziening over (leven met) hiv
met o.a. Aidsfonds/Soa Aids Nederland en
farmaceutische bedrijven.
• Meewerken aan diverse wetenschappelijke
onderzoeken.
• Beoordelen van en input leveren voor
onderzoeksvoorstellen.
• H-TEAM pijler Bewustwording en
behandeling.
• Value Based Health Care-projecten, zoals
Happi app.
• De online interventie Zelf Positief Leven van
Universiteit Leiden.
• Ieder(in).

mijn.hivvereniging.nl
Vanaf 2015 heeft de vereniging gewerkt
aan een solide basis. Een nieuwe huisstijl is
ontwikkeld, waarna het verenigingsblad en de
website in die stijl zijn omgezet. De volgende
stap was een nieuw administratiesysteem
voor de financiën, het Servicepunt en de
vrijwilligers- en ledenregistratie. Bij de
ledenadministratie is vaak de wens geuit
voor digitale facturatie. Deze laatste stap:
leden ontvangen een e-mail met daarin een
betaallink die hen in staat stelt om direct met
telebankieren de factuur te voldoen, wordt
vanaf najaar 2020 geïmplementeerd. We
verwachten dat we hiermee jaarlijks een stuk
minder herinneringen hoeven te versturen
en zo op de verzendkosten en aanmaningen
te besparen. Via een apart afgeschermd deel
op de website kunnen leden hun gegevens
beheren en later ook voorkeuren over contact
en berichtgeving aangeven. Dit jaar wordt
gewerkt aan het definitief realiseren en
vormgeven van deze communicatieroute met
de leden.

Internationale samenwerking
De Hiv Vereniging richt zich primair op mensen
met hiv in Nederland. Toch kan onze kennis
en ervaring van belang zijn voor anderen.
Berichtgeving over mensen met hiv elders in
de wereld en in het bijzonder de ABC-eilanden
en in Suriname wordt gevolgd. Zodra er sprake
is van onderlinge uitwisseling zal MIPA leidend
zijn en gaan we samenwerking aan met de
communities, hun vertegenwoordiging of
Nederlandse organisaties die daar al actief zijn.
Verder onderhoudt de vereniging contacten
met AFEW, GNP+, ICASO en TGEU.
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