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Voorwoord
‘Ik zat meer dan een uur te wachten en wilde
bijna weggaan, toen de hiv-consulent mij aan
een vrouw voorstelde. Ze had nog niet eerder
gesproken met iemand die ook hiv heeft. Met
z’n tweeën hebben we vervolgens een lang,
fijn en intensief gesprek gevoerd. Ik zag bijna
letterlijk een last van de schouders van deze
vrouw vallen.’
Dit vertelde één van onze vrijwilligers, die
naast een hiv-consulent spreekuur houdt
in het ziekenhuis, mij het afgelopen najaar.
Op anderhalve meter afstand, een bijzonder
belangrijk één-op-één-contact. Een vrijwilliger
die luistert, ondersteunt en iemand met hiv
een boost geeft. Dit is de kracht van onze
vereniging, ook in tijden van corona.
2020 had ons jubileumjaar moeten worden,
maar vanwege covid-19 liep alles anders.
Geen feestelijke bijeenkomsten en ook bijna
alle reguliere activiteiten en ontmoetingen
konden niet plaatsvinden. Opeens was daar
de dreiging van dat nieuwe virus en dit riep
allerlei vragen, onzekerheden, angsten,
maar ook herinneringen aan de beginjaren
van hiv en aids op. De vereniging heeft
daar snel en adequaat op ingespeeld.
Met goede, steeds up-to-date informatie
over covid-19 en hiv. Evenals aandacht
voor de tijd van toen, aandacht voor de
overeenkomsten en de verschillen. Onze
manier van informatievoorziening en
aandacht voor dit onderwerp kreeg landelijke
lof. De belangenbehartigers hebben met
het communicatieteam een veelvoud
aan relevante en interessante artikelen
gepubliceerd. Eén manier om contact met de
achterban te onderhouden.

en ook haakten er nieuwe gezichten aan.
Behalve dat de vereniging dertig jaar
geleden werd opgericht, bestaat dit jaar het
Servicepunt twintig jaar! Twee decennia
lang een baken voor vragen, een luisterend
oor, signalen oppikkend en zodoende
een belangrijke schakel in de keten van
kennisoverdracht. Felicitaties zijn op hun
plaats, zeker ook voor de medewerker van het
landelijk bureau die verantwoordelijk is voor
het Servicepunt.
Dit jaarverslag lezend, valt het me op dat we
met een klein team professionals en een flinke
groep vrijwilligers zo veel werk verzet hebben,
ook in dit coronajaar. Tegelijkertijd kijk ik uit
naar het moment dat fysieke bijeenkomsten
weer mogelijk zijn, want er gaat niks boven
‘live’ contacten en ontmoetingen.
Ik dank iedereen voor de geleverde bijdrage
aan – het werk van – de Hiv Vereniging. Vanuit
het MIPA-principe maken we met elkaar
mensen met hiv sterker.
Veel leesplezier.
Bertus Tempert
voorzitter Hiv Vereniging

Van onze drie pijlers informatievoorziening,
belangenbehartiging en ondersteuning en
onderling contact heeft vooral de laatste het
flink te verduren gehad. Het was frustrerend
en rot dat veel bijeenkomsten moesten worden
gecanceld of niet georganiseerd konden
worden. Maar ook hier toonde de vereniging
haar veerkracht, flexibiliteit en vindingrijkheid.
Al gauw zaten we op Zoom en organiseerden
we allerlei bijeenkomsten online. Bijkomend
voordeel was dat vanwege niet hoeven/mogen
reizen sommige mensen deel konden nemen
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HIV IN NEDERLAND PER 31-12-2019
Mensen met hiv in zorg

20.612
12.985
3.825
3.802

MSM
Overige mannen
Vrouwen

Onbekend met diagnose ±1.730

±580

Nieuwe diagnoses 2019

93%

93%

19.625 Virus onderdrukt

20.478 Op comb. therapie

20.710 In zorg

21.969 Gekoppeld aan zorg

23.700 Hiv-positief

HIV-ZORG CONTINUÜM*

96%

HERKOMST
59%

Nederland

13%

12.103

Sub-Sahara Afrika

2.645

7%

Zuid-Amerika

1.539
1.885

9%

West-Europa

4%

Caribisch Gebied

917

4%

Zuid- en Zuidoost Azië

766

3%

Anders

713
74

Onbekend

<1%

*Gecorrigeerde SHM-data

INFORMATIEVOORZIENING
Contacten Servicepunt

± 702

AANMELDING ACTIVITEITEN & TRAININGEN

275

MAIL
Brochures

168

223

TELEFOON

359

Positief Leven

144
22
n=n handreiking
25
Resilience and Visibility 2
Positief Leven

Positief Leven in gewone taal NL

Positive Living

Positief Leven in gewone taal ENG
Positief Leven in gewone taal FR
Positief Leven in gewone taal SP

14.096

5

Totaal verstuurd

Nieuwsbrieven

Ledenblad plus>

5.550

Website

#13, #14, #15

Totaal exemplaren

Nieuwsbrieven
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45
37
47
37

2.901
Abonnees

151.948
Bezoekers

ONDERLING CONTACT EN ONDERSTEUNING

72

44

5

2

10

BIJEENKOMSTEN

PEER-COUNSELING
MATCHES

TRAININGEN

WORKSHOPREEKS

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING

bezoekers

949

matches

44

deelnemers

55

deelnemers

16

deelnemers

70

BELANGENBEHARTIGING

179

CASES
BEHANDELD

46

375

VOORLICHTING

BEREIK

25

HUMAN
INTEREST

KENGETALLEN

1.10 3 LEDEN 160 VRIJWILLIGERS 9 MEDEWERKERS 6,7 FTE
JAARREKENING 2020
Realisatie 2020

Realisatie 2019

€ 843.009

€ 881.101

Subsidie

305.704

299.853

Projectbijdragen

350.000

377.380

INKOMSTEN

Contributie

49.579

54.143

Projectbijdragen farma

97.242

130.433

Overige inkomsten

40.484

19.292

€ 788.465

€ 887.631

Personeelskosten

520.853

576.944

Activiteitskosten

115.949

139.135

Overige kosten

151.663

171.552

RESULTAAT

€ 54.544

€ -6.530

VERMOGEN

€ 425.125

€ 370.581

UITGAVEN
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1: Het fundament van de vereniging
Elk jaar is het jaarverslag een moment
om terug te kijken. Wat is in deze periode
belangrijk geweest voor de vereniging en
voor mensen met hiv in het algemeen?
De kern van het fundament van de
vereniging is het MIPA-principe, de
inspanning van de vele vrijwilligers (het
goud van de vereniging) en de keten van
kennisoverdracht die vanuit het landelijk
bureau ondersteund en gevoed wordt.
In dit hoofdstuk gaan we kort en bondig
in op algemene zaken, maar ook vooral op
fundamentele onderdelen van de vereniging
die het werk en de inspanningen mogelijk
maken. Voor extra uitleg verwijzen we naar
informatie op de website van de vereniging.

Betekenisvolle betrokkenheid van
mensen met hiv
De vereniging bestaat op alle niveaus
grotendeels uit mensen met hiv. Daardoor
wordt er niet over maar mét mensen met
hiv gesproken. Hier hebben mensen met
hiv werkelijk invloed op beslissingen. Ook
garandeert dit dat we de juiste onderwerpen
en doelen kiezen die nu belangrijk zijn voor
de kwaliteit van leven van mensen met hiv
en betrokkenen. Over dit uitgangspunt – het
MIPA-principe – lees je meer op de website.
De drie pijlers van de vereniging
De werkzaamheden van de vereniging
zijn opgebouwd rondom drie pijlers:
informatievoorziening, belangenbehartiging

Vrijwilligers aan het werk tijdens een training over n=n (niet meetbaar = niet overdraagbaar).
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en onderling contact en ondersteuning. Op
deze manier dragen we op een duurzame en
constructieve manier bij aan het verbeteren
van de positie van mensen met hiv. De
inspanningen rondom deze pijlers zijn daarom
door het hele jaarverslag terug te lezen en op
hivvereniging.nl te vinden in de nieuwsblogs,
thematische informatie en pagina’s van de
regio’s, groepen en ander aanbod onder het
thema ‘ontmoeten’.
Ondersteuning van het
‘goud van de vereniging’
Zo’n 160 vrijwilligers zijn actief binnen de
vereniging. Vanaf het begin van het jaar
werden plannen opgepakt en activiteiten
gepland. Toen half maart duidelijk werd dat het
coronavirus om vergaande maatregelen vroeg,
zijn activiteiten grotendeels stil komen te
liggen. Voor een vereniging als de onze waarin
onderling contact, uitwisseling van ervaringen
en verrijken van kennis centraal staat, pakte
dit uit als een rood stoplicht. Het effect van
dat stoplicht op activiteiten is te lezen in het
hoofdstuk ‘Regio’s, groepen en producten in
2020’.
De ondersteuning van de vrijwilligers
werd ook beperkt. Trainingen,
deskundigheidsbevordering, intervisies,
overleggen – ineens was face-to-face geen
optie meer. De binding met de vrijwilligers
kwam onder druk te staan.
Een onderwerp als het coronavirus en
covid-19 vraagt om actuele informatie,
specifiek voor mensen met hiv. Daarom is
halverwege het jaar gekozen voor online
deskundigheidsbevordering zodat kennis over
deze onderwerpen vergroot kon worden. Extra
belangrijk voor het Servicepunt, voorlichters,
workshopbegeleiders en de peer-counselors,
maar ook voor vrijwilligers binnen regio’s en
groepen omdat zij, al waren mogelijkheden
beperkt, toch contacten onderhielden met
de achterban. Tegelijkertijd gaf het een
mogelijkheid tot contact en verbinding.
Naast corona is ook aandacht besteed aan het
onderwerp mentale gezondheid en psychische
klachten.

te geven. Samen met de externe trainer
hebben we ervoor gezorgd dat de nieuwe
peer-counselors een speciaal ontwikkelde
online training hebben kunnen volgen zodat
ze toch ingezet kunnen worden voor peercounseling. Ook een trainingsweekend voor
voorlichters is niet doorgegaan. Zij zijn op een
ander moment specifiek getraind op het online
geven van voorlichting en kennisoverdracht.
Helaas leende een deel van de geplande
trainingen zich niet voor een online setting.
Deze trainingen worden doorgeschoven naar
een moment waarop ze wel weer gegeven
kunnen worden. Een andere manier van
binding en uitwisseling is het telefonisch
contact zoeken en meedenken over waar
vrijwilligers mee bezig zijn. Daarin is dit jaar
extra geïnvesteerd.
Keten van kennisoverdracht
De grote kracht van de vereniging
is de manier waarop we informatie
verzamelen, onderwerpen onderzoeken
en deze informatie vervolgens duidelijk en
onderbouwd verspreiden via de verschillende
informatiekanalen. Kortom: de keten van
kennisoverdracht.
De onderwerpen, signalen en meldingen
komen binnen via het Servicepunt, vanuit
activiteiten in de regio’s en bij groepen en
via media, congressen en conferenties.
De vrijwilligers verspreiden de up-to-date
informatie vervolgens via de verschillende
rollen en taken die zij hebben binnen en
buiten de vereniging. Ook delen we deze
kennis online, in ons verenigingsblad en met
betrokken professionals en beleidsmakers. We
zetten informatie om in actie!

Begin maart 2020 zouden er nieuwe peercounselors getraind worden. Deze training
werd afgelast wegens de eerste lockdown en
verplaatst naar het najaar. Wegens de tweede
lockdown is er besloten om de training online
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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
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Infographic Keten van kennisoverdracht HR.indd 1

Media

Congressen

Partners

23-09-20 13:57:34

2: Het landelijk bureau in 2020
Het landelijk bureau heeft als
belangrijkste speerpunten
belangenbehartiging op medische,
maatschappelijke en juridische
onderwerpen en het leveren van
onbevooroordeelde informatie zodat
mensen met hiv een weloverwogen
keuze kunnen maken voor zichzelf.
Twee belangrijke pijlers van de
vereniging. Daarnaast wordt veel
ingezet op voorlichting over hiv en
het ondersteunen en faciliteren van
onderling contact en ondersteuning. In
dit hoofdstuk lees je korte impressies
over de onderwerpen waar we dit jaar
vooral op ingezet hebben. De links
verwijzen naar uitgebreidere informatie
op hivvereniging.nl.
Het coronavirus
In 2020 kregen we te maken met een nieuw
virus: het coronavirus. De vereniging weet
hoe belangrijk goede informatie is en onze
belangenbehartiger Medische zaken en zorg
heeft vanaf het begin up-to-date informatie
gegeven over corona. Door middel van de
Q&A ‘hiv en het coronavirus’ hebben we onze
achterban geïnformeerd over de laatste stand
van zaken rondom het coronavirus. Deze Q&A
werd in het begin dagelijks geüpdatet, later
werd dit wekelijks en in totaal zo’n dertig keer.
Nu alleen als er nieuwe informatie beschikbaar
is. Daarnaast komen we ook op voor de
belangen van mensen met hiv bij coronabeleid
van de overheid. Zo was er vanuit het RIVM
onduidelijkheid of mensen met hiv wel of
geen risicogroep voor het coronavirus waren.
Dit zorgde voor onnodige angst en risico op
stigma. Gelukkig hebben we een goede relatie
met het RIVM opgebouwd in het verleden en
werd de richtlijn snel verduidelijkt.
Omdat er nog weinig bekend was over de
impact van corona op mensen met hiv werd
er wereldwijd veel data gepubliceerd. In
een verdiepingsblog hebben we deze data
verzameld en de voorlopige conclusies
vermeld over de impact van covid-19 op
mensen met hiv. Daarnaast zijn we samen met
het Erasmus MC een onderzoek gestart naar
de relatie tussen hiv en covid-19. De resultaten
worden in de loop van 2021 bekend gemaakt.
Tot slot heeft onze belangenbehartiger
Maatschappelijke en juridische zaken VWS

en het RIVM opgeroepen om corona uit het
strafrecht te houden. Het criminaliseren van
een virus werkt averechts, dit weten we vanuit
het hiv-veld. Meer hierover lees je in het artikel
‘Criminaliseer spugen en hoesten niet in tijden
van corona’.
Update hivvereniging.nl
In samenwerking met de belangenbehartigers
hebben de medewerkers communicatie
gewerkt aan een grootschalige update van
de website. De thematische informatie is
kritisch doorgelezen en waar nodig vernieuwd
en aangevuld. Daarnaast is de indeling
onder de loep genomen en zijn hier en daar
onderwerpen op een meer logische plek
geplaatst.
Engelstalige informatie
Al vaker is vanuit het hiv-veld het verzoek
binnen gekomen om online Engelstalige
informatievoorziening te verzorgen, naast de
bestaande brochures. Na de update is advies
gevraagd aan hiv-consulenten over welke
inhoud beschikbaar gesteld moet worden. Hun
inzichten zijn gecombineerd met ervaringen
vanuit de vereniging. Een plan tot realisatie
is opgesteld, met daarin een overzicht van te
vertalen content en noodzakelijke technische
werkzaamheden. Vervolgens is naar
financiering gezocht. We verwachten voorjaar
2021 de eerste vertalingen online te plaatsen.
Patiëntenparticipatie
Een van de speerpunten van 2020 was het
onderwerp patiëntenparticipatie. Wegens
corona is dit op een lager pitje komen te
staan. Toch is het gelukt om goede informatie
hierover op onze website te plaatsen.
We hebben hier onderscheid gemaakt
tussen informatie voor onderzoekers en
informatie voor mensen met hiv. We hebben
afspraken gemaakt met o.a. Aidsfonds en de
Patiëntenfederatie over subsidieaanvragen
en hebben voor onszelf nu duidelijk welke
participatie we willen en kunnen leveren
tegen welke tegemoetkoming. Vanuit het
onderzoeksveld ontvingen we hier positieve
reacties op. Er zijn in 2020 ook voor het eerst
door de leden van de werkgroep Medische
zaken en zorg onderzoeksvoorstellen
beoordeeld bij het Aidsfonds (in totaal bij drie
subsidierondes). De panelleden zijn mensen
met hiv die zich hebben aangemeld bij de
vereniging.
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Onze belangenbehartiger Medische zaken
en zorg heeft op de YING conference (EACS
European Young Investigators conference)
een online presentatie gegeven over
patiëntenparticipatie.
Bestuurlijke ontwikkeling
Al drie jaar lang is het bestuur en een
werkgroep Bestuurlijke ontwikkeling grondig
bezig met het voorbereiden van een
aanpassing van de verenigingsstructuur.
Het doel: de opbouw van de vereniging
zo regelen dat de leden nog meer invloed
hebben op het beleid en de prioriteiten.
Daarnaast het onderscheid tussen Dagelijks
Bestuur en Algemeen Bestuur opheffen en
vervangen door puur een Algemeen Bestuur,
zodat duidelijk is dat het gehele bestuur
verantwoordelijk is.
En de positie van de directeur wordt beter
uitgewerkt. Zo ontstaat helderheid over de
bevoegdheden en verantwoordelijkheid.
Dit jaar is een notitie opgesteld waarin de
aanleiding, huidige situatie en de gewenste
aanpassingen wordt uitgelegd. In online
overleggen met leden, vrijwilligers en
medewerkers is de notitie in concept

besproken en uiteindelijk tijdens de
Algemene Ledenvergadering (ALV) van
november definitief aangenomen.
De meest opvallende ontwikkeling is dat de
ledenvergadering vervangen gaat worden door
een, door de leden gekozen, ledenraad. Zij is
het hoogste orgaan binnen de vereniging en
stelt de strategische doelen en de jaarlijkse
prioriteiten vast en oordeelt over eventuele
statutenwijzigingen en aanpassingen van
het huishoudelijk reglement. Ook kiest zij de
bestuursleden. Een belangrijke positie dus,
de ledenraad bepaalt straks de koers van de
vereniging.
Vertegenwoordigers van vrijwilligers die
actief zijn voor de vereniging krijgen in de
uitvoeringsraad een plek om ervaringen
uit te wisselen, gezamenlijk activiteiten te
ontwikkelen én een zwaarwegend advies uit te
brengen aan het bestuur.
In de ALV van mei 2021 worden de
noodzakelijke aanpassingen aan de statuten
en huishoudelijk reglement voorgelegd aan de
leden. Als deze ermee instemmen kunnen de
plannen gerealiseerd worden.

Organogram
van naar

Algemene
Leden Vergadering

Ledenraad

Algemeen Bestuur

Advies

Algemeen Bestuur

Dagelijks Bestuur
Werkgroepen en
commissies

Directeur

Directeur
Uitvoeringsraad
Groepen

Medewerkers

Medewerkers

Groepen
Werkgroepen en
commissies

Regio’s

Producten
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Regio’s

Producten

30-jarig jubileum
Het had een bijzonder jaar moeten worden,
de Hiv Vereniging bestond in 2020 namelijk
30 jaar. De plannen voor het vieren van het
30-jarig jubileum hadden al vorm gekregen.
Verschillende regio’s en groepen gingen er op
hun eigen manier aandacht aan besteden. Op
27 maart verstuurden we een persbericht met
de titel ’30 jaar Hiv Vereniging: van barricade
tot kritische partner’. Hierbij hadden we enkele
video’s waarin mensen de Hiv Vereniging
feliciteerden, o.a. met een boodschap van
Prinses Mabel. Deze video’s werden veel
gedeeld via sociale media. Helaas wisten we
al dat het organiseren van een feestelijke
bijeenkomst met een blik op het verleden en
de toekomst niet meer haalbaar was wegens
de coronamaatregelen. In plaats daarvan zijn
speciale artikelen in het verenigingsblad plus>
over de jaren 1990 – 2000 en 2000 – 2010
geschreven. In de voorjaar 2021 editie komen
de laatste 10 jaar en de vooruitblik aan de
orde. Op de website zijn een aantal artikelen
geplaatst in het kader van ‘Terug in de tijd’.
Levering medicatie voor drie maanden
In 2020 is het document over de levering
van medicatie voor drie maanden geüpdatet.
Voor het eerst bleek dat alle zorgverzekeraars
de juiste voorwaarden in hun polis hebben

opgenomen. Alle zorgverzekeraars noemden
in hun voorwaarden dat ook dure medicatie
voor drie maanden meegegeven kan worden.
Toch kregen we nog steeds klachten van
leden dat ze geen medicatie meekrijgen voor
drie maanden. Na contact opgenomen te
hebben met desbetreffende apothekers werd
de medicatie wel ‘gewoon’ voor drie maanden
meegegeven. Een voorbeeld van hoe de ‘keten
van kennisoverdracht’ werkt.
Onderzoek naar informatievoorziening en
onderling contact en ondersteuning
Twee belangrijke pijlers van de Hiv Vereniging
zijn informatievoorziening en onderling
contact en ondersteuning. Steeds meer
daarvan vindt ook online plaats, zeker in
tijden van corona. Daarom wilden we graag
in kaart brengen hoe mensen met hiv en hun
naasten online geïnformeerd willen worden.
Maar ook wat de behoefte is in online contact
met andere mensen (met of zonder hiv). In
samenwerking met de stichting HappiApp
hebben we een vragenlijst opgesteld en
uitgezet bij onze achterban. De resultaten
hiervan zullen ons beter inzicht geven en gaan
we gebruiken om ons aanbod te verbeteren. In
voorjaar 2021 verwachten we de resultaten te
publiceren op onze website.
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De n=n-boodschap
Ook in 2020 hebben we aandacht besteed
aan de n=n-boodschap. Zo hebben we de
n=n-kaarten vernieuwd en vertaald met de
meest up-to-date informatie. Via verschillende
artikelen hebben we aandacht gevraagd
voor de n=n-boodschap in de zorg. Zoals
een artikel over hoe stigma bij zorgverleners
communicatie rondom de n=n-boodschap
belemmert. Maar ook is een medisch
artikel over n=n geschreven door onze
belangenbehartiger Medische zaken en zorg
in het Nederlands Tijdschrift voor Medische
Microbiologie (NTMM). Tot slot zorgen we dat
de n=n-boodschap steeds meer en beter
wordt uitgedragen in de media en blijft het
een belangrijk onderwerp bij het geven van
voorlichting.
Voorlichting
Een diverse groep vrijwilligers staat klaar
om actief te zijn als voorlichter. Zij vertellen
hun verhaal over leven met hiv, aangevuld
met up-to-date informatie. Een vorm van
individuele informatievoorziening, waarbij altijd
sprake is van maatwerk. En dat maakt het
sterk, indringend en nodigt uit tot interactie.
Zo’n actieve voorlichting doorbreekt het vaak
verouderde beeld rondom hiv en zorgt voor
afbraak van vooroordelen.
Vanwege coronamaatregelen zijn alle
geplande voorlichtingen vanaf februari
geannuleerd en vrijwel geen nieuwe
aanvragen binnengekomen. Alleen het
speciale samenwerkingsverband met Summa
Zorg is hierin een uitzondering. Daar is de
leermodule Positief in beeld dit jaar tweemaal
uitgerold.
In januari hebben honderd verpleegkundestudenten en acht verpleegkunde docenten,
over twee dagen verspreid, de vereniging
bezocht en zijn door vijftien getrainde
ervaringsdeskundige voorlichters en drie
medewerkers ontvangen.
Doel van de bijeenkomst was het beoordelen
van en inhoudelijke feedback geven op
de eindpresentaties over hiv, gemaakt
door de studenten. Tegelijkertijd vonden
rondetafelgesprekken plaats met kleine
groepjes studenten, voorlichters en enkele
medewerkers. Er werden verdiepende
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gesprekken gevoerd over meerdere
thema’s zoals n=n, medische zaken, het
verpleegkundig beroep, hiv in Nederland en de
wereld en de tijdlijn.
Daarnaast hebben de studenten samen met
de voorlichters een wandelroute gelopen van
het treinstation Amsterdam CS naar de Hiv
Vereniging en daarbij het Hiv/Aidsmonument,
het OLVG hiv-behandelcentrum, een Plus
Apotheek en de Condomerie bezocht. Bij elke
plek hebben de voorlichters inhoudelijke uitleg
gegeven over de rol en status die zij hebben
binnen het hiv-veld. Dit nieuwe aanbod binnen
de module werd zeer gewaardeerd.
Tijdens trainingen voor de voorlichters is
aandacht besteed aan het online geven
van voorlichting en het vormgeven van de
onderlinge samenwerking daarin.
In het najaar is dat bij de start van een
nieuwe leermodule bij Summa Zorg in
praktijk gebracht. Tijdens de ‘kick off’ is
in meerdere online sessies, met in totaal
200 verpleegkundestudenten, voorlichting
gegeven over leven met hiv. De rest van het
project volgt in 2021.
Het Servicepunt
Het Servicepunt is de landelijke helpdesk van de
vereniging voor vragen over leven met hiv. Door
registratie op inhoud creëert het Servicepunt
inzicht in wat er speelt bij de achterban, op welke
behoefte en vragen de vereniging in moet zetten
en vormt het een onderdeel van de keten van
kennisoverdracht. Het Servicepunt bestaat uit
een divers team getrainde ervaringsdeskundigen
met ruime ervaring. Dit jaar bestaat het
Servicepunt precies 20 jaar. Hier is aandacht aan
gegeven door een uitgebreid artikel in de plus>.
In 2020 is het Servicepunt vrijwel het gehele
jaar open en toegankelijk gebleven. Vooral
vragen over hiv en covid-19, hiv en vaccinaties
en eenzaamheid door hiv en covid-19 sprongen
eruit, buiten de gebruikelijke vragen en
onderwerpen ( zie opsomming onderwerpen).
Dit vormde mede input om de ‘Q&A hiv en het
coronavirus’ op de website te optimaliseren.
In 2020 is het face-to-face-aanbod door
covid-19 helaas niet gerealiseerd en de
uitbreiding van contactmogelijkheden is
doorgeschoven naar 2021.

Opsomming onderwerpen: hiv en covid-19,
hiv en covid-19-vaccins, mensen wegens
corona gestrand in het buitenland en tekort
aan hiv-medicatie, griepprik, klachten levering
hiv-medicatie door apothekers, toelating
bij aanvullende verzekeringen, wisselen
van zorgverzekeringen, het weigeren van
chirurgische ingrepen, stigmatisering binnen
zorginstellingen en bij zorgverleners, vragen
over een verblijfsvergunning voor mensen met
hiv, toegang tot zorg ongedocumenteerden,
vragen vanuit advocatuur, van de Raad voor de
Kinderbescherming en adoptieverenigingen.
Privacy medisch dossier
Tijdens de eerste golf van het coronavirus
heeft VWS een noodregeling afgekondigd
waardoor men op de huisartsenpost en
de spoedeisende hulp (SEH) de digitale
samenvatting van medische dossiers van de
huisarts, zonder toestemming van patiënten,
kan inzien. Een tijdelijke maatregel om de
druk op de werkzaamheden te verlichten.
De vereniging vindt de bescherming van de
privacy van medische gegevens belangrijk. Via
lobby met o.a. de Patiëntenfederatie is bereikt
dat er ter plekke een mondelinge toestemming
van de patiënt wordt gevraagd. De achterban
is via een blog geïnformeerd over de precieze
gang van zaken. Voor mensen die al officieel
geregeld hebben dat anderen wel of niet bij
de informatie in hun medisch dossier mogen,
verandert niets. Maar bijna acht miljoen
Nederlanders hebben dat nog niet gedaan.
Vandaar de oproep aan de achterban om goed
over de keuze na te denken en deze vast te
leggen op www.volgjezorg.nl, ook voor in de
toekomst.

een tolk geregeld kan worden en verwezen
naar de handreiking van de Johannes Wier
Stichting.
Aanvraag verblijf op medische gronden en
onmogelijke bewijslast
Een dossier dat in 2020 vaak terugkwam is het
dossier over aanvragen verblijf op medische
gronden en de onmogelijke bewijslast van de
IND. De Hiv Vereniging ontvangt meerdere
signalen dat aanvragers met hiv van een
verblijfstitel op medische gronden worden
opgescheept met onmogelijke bewijslast
en risico om teruggezonden te worden naar
een land waar de noodzakelijke zorg niet
toegankelijk is. Hiv Vereniging stelt samen
met Aidsfonds, de Nederlandse Vereniging
van Hiv Behandelaren en de beroepsafdeling
Verpleegkundig Consulenten Hiv een petitie
aan de Vaste commissie Justitie en Veiligheid
op met een onderliggend dossier. Met de
petitie vragen zij begin 2021 aandacht voor de
werkwijze van de IND bij de staatssecretaris.
Hiv in de media
In 2020 hebben we zo’n 25 media-aanvragen
binnen gekregen. De Hiv Vereniging probeert
door middel van het aanleveren van goed
geïnformeerde kandidaten een nieuw en positief
beeld neer te zetten van hiv. Onderwerpen als
n=n, oud worden met hiv en kinderen krijgen,

Tolkenvoorziening
Geen goede kennis van Nederlandse taal
maakt Samen Beslissen in de zorg moeilijk.
Sinds 1 januari 2020 is dit wettelijk verplicht,
daarbij is goede tolkenvoorziening dus
essentieel. De vereniging heeft initiatieven
van de Johannes Wier Stichting (JWS)
ondersteund om de tolk weer beschikbaar
te krijgen in de spreekkamer. Als je moeite
hebt met de Nederlandse taal, heb je recht
op een tolk. De huisarts, hiv-behandelaar of
hiv-consulent zijn wettelijk verplicht iemand
goed te informeren, ervoor te zorgen dat je
informatie begrijpt en een bewuste keuze kunt
maken. In een blog zijn tips gedeeld over hoe
Interview met Reina in Mijngeheim
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komen aan bod om het verouderde beeld
te vernieuwen. Zo is er een lang interview
met Reina gepubliceerd in Mijngeheim, een
Engelstalig artikel over ‘serophobia’ op VICE met
Szymon, een interview met Liako in de Twentse
Courant, een dubbel interview met Hans en
zijn hiv-consulent Wilma op Floorzorgt.nl, een
interviewreeks met serodiscordante koppels in
de winq. en waren de heren van Poz&Proud op
bezoek bij radiozender NPO 5.
Wegens het coronavirus hebben we ook een
aantal keren kritiek geleverd op stigmatiserende
uitingen in de media. Zo publiceerden we deze
blog waarin we een artikel in de Volkskrant
bekritiseerden dat een hoax omschreef
over eventuele aanwezigheid van hiv in het
coronavirus. We benadrukten het belang van
goede informatie en gingen in gesprek met de
journalist, met positieve gevolgen.
Rondom Wereld Aids Dag (1 december) is hiv
ook veel in het nieuws. Hierover hebben we een
overzichtsartikel geschreven op onze website.
Deze vind je hier.
Sociale media
De vereniging is actief op Facebook, Twitter en
LinkedIn. Wekelijks worden meerdere berichten
geplaatst en op vragen of opmerkingen
gereageerd. Deze communicatiekanalen worden
gebruikt om actueel nieuws over leven met
hiv of algemeen nieuws onder de volgers te
verspreiden. Met name de belangenbehartigers
Medische zaken en zorg en Maatschappelijke en
juridische zaken zijn actief in het schrijven van
blogs, die vervolgens gedeeld worden via sociale
media. Volgers reageren af en toe met een

vraag of eigen mening die vervolgens zo goed
mogelijk wordt beantwoord of mensen worden
doorverwezen naar het Servicepunt.
Soms worden via Facebook Messenger en
Twitter DM’s persoonlijke vragen gesteld aan de
vereniging. Door mensen met hiv, betrokkenen,
mensen in het buitenland of professionals. Deze
mogelijkheid wordt niet speciaal gepromoot,
mensen zelf kiezen de vorm van contact die zij
prettig vinden.
Verenigingsfolder en visitekaartjes
Dit jaar is gewerkt aan nieuw promotiemateriaal
over de vereniging. Geluiden over weerstand
tegen het meenemen van folders en het
handzame formaat van visitekaartjes heeft ertoe
geleid dat er voor een vijf-tal activiteiten vanuit
de vereniging kaarten zijn ontworpen. Te weten:
groeps- en regio-activiteiten; workshopreeks;
peer-counseling; Servicepunt en face-to-face
contact. Handzaam en makkelijk uit te delen.
Ieder voor zich, maar ook gezamenlijk, geven zij
een herkenbaar beeld en korte informatie over
het aanbod.
Op basis van de visitekaartjes en de ontwerplijn
van advertenties is een algemene folder over de
vereniging in ontwikkeling. Deze komt voorjaar
2021 ter beschikking. Daarna kan met een
promotieplan gestart worden.

De vijf promotiekaartjes voor activiteiten, formaat visitekaartje.
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Verenigingsblad plus>
plus> informeert over leven met hiv en
de activiteiten van de Hiv Vereniging. Het
blad richt zich in eerste instantie op alle
leden van de vereniging. Zij krijgen het blad
thuisgestuurd, voor hen een bevestiging
van hun lidmaatschap en een gevoel van
verbondenheid met de vereniging. Daarnaast
bedient het de bredere achterban van de
vereniging, al dan niet hiv-positief, en het hivwerkveld in Nederland.
Sinds dit jaar worden tijdens een
redactieoverleg, bestaande uit vijf
medewerkers van het landelijk bureau en een
freelance eindredacteur, voor elke editie de
onderwerpen besproken die op dat moment
van belang zijn. Men is goed op de hoogte van
wat er speelt, binnen en buiten de vereniging.
Belangenbehartigers zorgen voor actuele
onderwerpen en vanuit contacten bij het
Servicepunt en de regio’s en groepen komen
ideeën tevoorschijn die belangrijk zijn om mee
te nemen. Deze werkwijze bevalt goed.
plus> is in 2020 zoals altijd drie keer
verschenen: eind maart (#13), eind juli (#14)
en eind november (#15). De oplage was resp.
1.700, 1.700 en 2.150 stuks. In deze edities
is aandacht besteed aan een groot aantal
onderwerpen. In de rubriek Medisch was er
natuurlijk aandacht voor covid-19, maar ook
voor AIN en gewichtstoename. In de rubriek
Vereniging was er aandacht voor de training
over n=n voor vrijwilligers, voor de leermodule
Positief in beeld en voor het Servicepunt
dat dit jaar haar 20-jarig jubileum vierde.
Daarnaast was er in plus> in 2020 aandacht
voor mensen met hiv die financiële problemen
hebben en vertelden Richard, Alie en Marrik
wat hun drijfveren zijn om zich als vrijwilliger
in te zetten voor de Hiv Vereniging. Ook is
aandacht besteed aan het jubileum van de
Hiv Vereniging: in #14 en #15 zijn terugblikken
geplaatst op de eerste twintig jaar van het
bestaan van de vereniging.

berichten met onder andere een artikel over
corona, oproep naar vragenlijsten, 30 jaar Hiv
Vereniging en informatie over activiteiten en
belangenbehartiging .

Stichting HappiApp
In 2020 zijn we verder gegaan met de
samenwerking met de Stichting HappiApp. Zij
hebben een app ontwikkeld voor mensen met
hiv (Happi Hiv). Elke twee weken versturen
we een artikel van onze website naar de
gebruikers van deze app. Dit waren in totaal 26
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3. Regio’s, groepen en producten in 2020
De vereniging telt 160 vrijwilligers
die zich op verschillende momenten,
op uiteenlopende plaatsen en voor
diverse groepen inzetten. Vrijwilligers
in de regio, workshopbegeleiders,
Servicepuntmedewerkers, voorlichters,
vrijwilligers actief voor speciale
groepen, bestuursleden, de mediapoule,
peer-counselors, werkgroep- en
commissieleden, mailers, allemaal
vormen zij de spil van de vereniging die
zich inzet voor mensen met hiv en met
hun aanbod en ondersteuning anderen de
kans geven zich te versterken.
Volledige jaarverslagen
Dit hoofdstuk geeft een impressie van
inspanningen en activiteiten. Op het
websitedeel van de regio’s en groepen op
hivvereniging.nl kun je ieders verhaal nalezen.
De impact van corona
Het jaar begon zoals altijd, terugkerende
activiteiten verschenen op de agenda en nieuwe
initiatieven werden uitgedacht. De agenda’s van

vrijwilligers en deelnemers raakten langzaam vol,
maar toen viel halverwege maart alles stil. Het
coronavirus was gearriveerd en het land ging in
lockdown. Veel activiteiten waarbij mensen met
hiv contacten leggen, ervaringen uitwisselen,
informatie verzamelen en ondersteuning vinden,
vielen weg. Zo plannen sommige groepen
jaarlijks een weekend, zoals Positive Families,
The Young Ones en Posidivas, maar dit jaar
gingen die niet door. Anderen hebben een
digitale vervanging van hun activiteiten opgezet
of uitgeprobeerd, zoals digitale lunch of andere
online bijeenkomst. Dit aanbod is alleen niet voor
iedereen uit de achterban geschikt. Op sociale
media zijn verschillende regio’s en groepen
actief met een openbare pagina of besloten
groep. Hierin kwamen mensen ook samen en
werd er informatie uitgewisseld. Een aanbod
waarbij onderling contact en ondersteuning dus
mogelijk bleef. Het Servicepunt was het hele jaar
telefonisch en per e-mail bereikbaar.
Vanuit het landelijk bureau is telefonisch
contact onderhouden met coördinatoren en is
op verschillende momenten een hart onder de

Een kaart, ondertekend door de medewerkers van het landelijk bureau, ter ondersteuning van de vrijwilligers.
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riem gestoken in de vorm van een Hou Vol!kaart, een online koffiesessie met het bestuur
en een speciaal presentje omdat dit jaar de
vrijwilligersborrel verviel.
Nieuwe vrijwilligers en vacatures
Bijzonder blij zijn we met mensen die zich
tijdens dit vreemde jaar toch gemeld hebben
als vrijwilliger van de vereniging. Zo zijn er een
aantal nieuwe vrijwilligers getraind voor peercounseling en voorlichting en hebben zich
nieuwe mensen gemeld voor JongPositief,
regio Oost-Nederland, Positive Families,
regio Limburg, Poz&Proud en Lunch&Diner
Amsterdam. Aan de andere kant zijn er ook
mensen die om uiteenlopende redenen hun
vrijwilligerswerk neer moeten leggen of zijn
niet meer actief als coördinator. Dit maakt
dat de vereniging op dit moment op zoek
is naar nieuwe kartrekkers voor Positive
Families, Posidivas, Heteromannen, Long
Term Survivors en JongPositief. Ben je
geïnteresseerd, neem dan contact op met het
Servicepunt.
Servicepunt als vraagbaak en doorverwijzer
Het Servicepunt is de landelijke helpdesk van
de vereniging voor vragen over leven met
hiv. Dit jaar konden de inspanningen voor
ondersteuning doorgaan middels telefonisch
contact en e-mail. Door vragen te beantwoorden
en informatie te geven ondersteunt zij mensen
met hiv in het maken van keuzes en draagt
ze bij aan individuele informatievoorziening
en belangenbehartiging. In de gesprekken die
de getrainde ervaringsdeskundigen voeren is
altijd proactief aandacht voor het aanbod van
contact- en ontmoetingsmogelijkheden. Het
Servicepunt heeft ook een belangrijke rol als
het gaat om aanmeldingen voor activiteiten.
Geïnteresseerde deelnemers nemen contact op
en krijgen op hen toegespitste informatie. Door
deze inspanningen bieden zij ondersteuning
aan alle groepen, regio’s en de ondersteunende
producten van de vereniging.
Activiteiten voor meer mensen bereikbaar
Aan het begin van het jaar en in het najaar zijn
nog een aantal activiteiten georganiseerd met
als insteek ‘een wisselende of nieuwe locatie’,
zodat meer mensen zich aangesproken voelen
om deel te nemen. Zo is Poz&Proud ook actief
geworden in Amersfoort en wel met hun vaste
activiteit: Chat&Drinks@4 (CD4-borrel). Deze
vond hiervoor alleen in Amsterdam plaats.

De aankondigingen van de CD4 in Amersfoort
heeft veel aandacht gekregen van de lokale
pers, zowel de regionale TV als het AD, wat
resulteerde in mooie interviews met de
kerngroep.
Long Term Survivors heeft zichzelf
gepresenteerd tijdens de Hiv+Borrel
in Rotterdam. Zo worden contacten
verstevigd en weten mensen die tot nu toe
nog niet bereikt zijn, hun weg naar deze
groep te vinden.
Ook regio Oost-Nederland had drie ‘dagjes’ in
de regio gepland staan. Gelukkig kon in het
najaar het Dagje Enschede, door versoepeling
van de landelijke en regionale maatregelen,
plaatsvinden. In een locatie waar aan
coronamaatregelen kon worden voldaan,
werden deelnemers bijgepraat door twee hiv-

Erwin en Chiel bij de nieuwe locatie van de CD@4
in Amersfoort.

De community Ribbon, door bezoekers van Dagje
Enschede ingevuld met quotes.
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verpleegkundigen over het thema ‘Gezond oud
worden met hiv’.
Vanwege overmacht door corona, maar ook
omdat de vaste cafélocatie wegviel, zijn in
regio Brabant de voornemens om activiteiten
op verschillende locaties in de provincie te
organiseren, niet doorgegaan.

overgebleven middelen waarmee geprobeerd
is contact te onderhouden met bekenden.
Vaak zijn deze activiteiten ook een
mogelijkheid om nieuwe mensen
te verwelkomen. Ook dit is door
coronamaatregelen tot een minimum beperkt.
Toch heeft bijv. regio Limburg een paar nieuwe
mensen mogen begroeten.

Vanuit Dagje Enschede:
“Covid-19 heeft mijn actieve leven totaal
overhoop gegooid. Maar wat ben ik blij
en dankbaar dat de Hiv Vereniging en de
regio hier iets kon organiseren.”

Online activiteiten door corona
Na de eerste lockdown is regio Haaglanden
vrij snel overgestapt naar online lunches
via Zoom. Alle reguliere lunchbezoekers zijn
hiervoor uitgenodigd. Een gedeelte daarvan
heeft de overstap gemaakt. Deze lunches
hebben tot het einde van het jaar vrijwel
wekelijks plaatsgevonden. Ook regio Limburg
heeft haar lunches een digitale vorm gegeven,
om zo in contact te blijven met de achterban.
Amsterdam heeft vooral online contact
gehouden met de achterban en de vrijwilligers,
om zo de banden warm te houden. Meerdere
regio’s en groepen hebben deze vorm gebruikt
om met de vrijwilligers in contact te blijven.

Belangrijk oog voor eenzaamheid en
structurele ontmoeting
Zeker dit jaar hebben inspanningen op het
gebied van ondersteuning geven aan mensen
die eenzaam zijn of met weinig anderen hun
hiv-status delen, onder druk gestaan. Konden
dit voorjaar een aantal lunches en diners van
regio Amsterdam, Haaglanden en Limburg
nog doorgaan, daarna lagen deze stil. Digitale
ontmoeting en telefonisch contact waren de

Deelnemers aan de online lunch van regio Haaglanden.

Online uitwisseling van ervaringen tijdens LTS Awareness Day.
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Long Term Survivors (LTS) heeft in het kader
van Candlelight Memorial Day (voorheen
Aids Memorial Day) en Long Term Survivors
Awareness Day digitale mogelijkheden
gecreëerd om samen met elkaar te herdenken
en reflecteren. Bij het eerste evenement is
in samenwerking met Aidsfonds en Pride
Amsterdam Facebook gebruikt als plek om
berichten uit te wisselen. Via de digitale
tool Padlet (een wand waarop je berichten
achter kunt laten) konden mensen, evenals
op Long Term Survivors Awareness Day, hun
herinneringen en gevoelens delen.

Wereld Aids Dag
Tijdens het congres Soa*Hiv*Seks is een
medewerker van het landelijk bureau in
gesprek gegaan met de coördinator van regio
Oost-Nederland, over ‘de kracht van mensen
met hiv’. In de workshopronde heeft de Hiv
Vereniging een workshop gegeven over peercounseling. Deze workshop werd gehouden
door twee peer-counselors en ondersteund
door een medewerker van het landelijk bureau.
De workshop richtte zich op het stimuleren
van zorgverleners om mensen met hiv door te
verwijzen naar de informele zorg.
Regio Limburg is, binnen een
samenwerkingsverband, ook altijd erg actief
in de periode rond deze dag. Juist fysieke
bijeenkomsten is hun aandeel, helaas kon
dat niet opgezet worden. Wel zijn rode linten
opgehangen in Heerlen en hebben filmhuizen
themafilms vertoond. Daarnaast is via een
online evenement op Facebook aandacht
besteed aan ‘hoe krijgen we het aantal hivinfecties in Limburg omlaag’. En heeft radio L1
een item besteed aan deze dag.
The Power of Love, het jaarlijkse evenement
rondom Wereld Aids Dag en georganiseerd
door Volle Maan, wordt altijd ondersteund door
de vereniging. Dit jaar konden maar zo’n dertig
mensen deze bijeenkomst fysiek meemaken.
Daarnaast konden belangstellenden dit
evenement via een livestream (gefinancierd
vanuit de vereniging) volgen. Geen
persoonlijke gesprekken in de wandelgangen
en foyers van Carré maar toch een online
alternatief waarbij geluisterd kon worden naar
persoonlijke verhalen, de laatste medische
updates en het verhaal van Marrik over de
workshopreeks. Dit evenement is dan ook bij
de achterban onder de aandacht gebracht.

Vergroten van zichtbaarheid
van mensen met hiv
De al eerder genoemde Chat&Drinks@4 van
Poz&Proud die in alle openheid in een café
wordt gehouden zorgt voor de zichtbaarheid
van hiv. Hetzelfde geldt voor activiteiten
rondom True Colors van COC, Roze Zaterdag
en Amsterdam Pride. Vaak op een activistische
manier door een duidelijke boodschap te
laten horen, maar ook vooral persoonlijk door
openlijk te praten over leven met hiv.
LTS en Poz&Proud waren beiden
vertegenwoordigd tijdens True Colors.
Een goed moment om ieders netwerk te
onderhouden en een mooie gelegenheid
om de zichtbaarheid van mensen met hiv te
vergroten en de n=n-boodschap tijdens het
evenement te verspreiden.
Regio Noord-Nederland en Poz&Proud waren
ook bezig met Roze Zaterdag, dit jaar zou dit
plaatsvinden in Leeuwarden. Helaas moeten
alle plannen nog even in de kast. In 2021 is er
een herkansing.
Hetzelfde geldt voor de Canal Parade
tijdens Amsterdam Pride. Voor de boot van
Poz&Proud was al een thema bedacht: ‘Ik heb
hiv, Ik ben “kees”’. Je hebt een virus, maar je
bent het niet! Maar een ander virus heeft ook
dit evenement verschoven naar 2021. Wel
zijn Poz&Proud en LTS te gast geweest bij
Pride Walk inloopshow van Pride TV. Centraal
stonden de n=n-boodschap en het aan de
kaak stellen van stigma.

Wolfgang en Erwin te gast bij de Pride Walk inloopshow
van de Pride TV.

Workshopbegeleider Marrik tijdens The Power of Love.

Samenwerkingsverbanden
Alle regio’s onderhouden contacten met de
hiv-behandelcentra, waaruit ook samenwerking
kan ontstaan rondom activiteiten, zoals een
informatiebijeenkomst in Oost-Nederland.
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Regio Haaglanden neemt deel aan het Gezonde
Seks Netwerk en het regulier contact met hivbehandelcentra was vanwege corona helaas
niet mogelijk. Er was dan ook geen regionale
patiëntendag. In Noord-Nederland is naast
contact met hiv-behandelcentra gewerkt aan
samenwerking met de GGD.
Specifieke producten
Naast de verschillende ontmoetingsmomenten
biedt de vereniging ook twee specifieke
producten voor mensen met hiv. Gegeven door
vrijwilligers die hiervoor een speciale training
hebben gevolgd. Met deze producten hopen
we de deelnemers op weg te helpen om hiv
een plek te geven in hun leven. Het gaat hier
over peer-counseling en de workshopreeks
Positief Leven.
Peer-counseling
In 2020 zijn er in totaal 44 matches gemaakt
door peer-counseling, dat is wat minder dan
afgelopen jaar. Hoe dit komt is niet geheel
duidelijk maar mogelijk te verklaren door
het effect van de coronamaatregelen en de
afname in nieuwe diagnoses. De meeste
gesprekken hebben online of telefonisch
plaatsgevonden.
Bijzonder was de deelname aan het online
congres Soa*Hiv*Seks op 1 december in het
kader van Wereld Aids Dag. In een workshop
is uitleg geven aan professionals zodat zij hun
patiënten of cliënten kunnen attenderen op
de mogelijkheid tot peer-counseling en andere
activiteiten die door de Hiv Verenging worden
georganiseerd.
Promotiemateriaal in de vorm van posters
en visitekaartjes is ontwikkeld en wacht
om verdeeld te worden onder de hivbehandelcentra en GGD’s, zodra de situatie dat
weer toelaat.
In het najaar is er een online training gehouden
voor elf nieuwe peer-counselors. Een aantal
nieuwe vrouwelijke counselors en counselors
die talen spreken die nog niet (zo veel) in onze
portefeuille zaten. Een mooie aanvulling qua
diversiteit. De groep bestaat nu uit 34 zeer
diverse peer-counselors.
De fysieke bijeenkomsten voor bijv.
bijscholing konden door corona niet
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JE BENT NIET
ALLEEN

“Door mijn eigen ervaring kan
ik mensen hoop geven voor de
toekomst.” (Taïna, 37 jaar)
We bieden een uitgebreid netwerk van getrainde ‘peers’, met wie je één of meerdere
keren kunt praten. Peer-counseling biedt ondersteuning, herkenning en stimulering.
Snel contact en privacy gegarandeerd.

www.peercounseling.nl
Poster A5.indd 1

31-10-19 16:14

doorgaan. Daarom is aangesloten bij online
activiteiten van de vereniging. Zoals de
deskundigheidsbevordering m.b.t. covid-19 en
hiv en ‘op de koffie’ bij het bestuur. Het blijft
lastig om onder deze omstandigheden het
onderlinge contact te verstevigen.
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De workshopreeks
De workshopreeks Positief Leven bestaat uit
zes bijeenkomsten waarin met een groep van
tussen de vijf en tien deelnemers 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 ervaringen in het leven met hiv. Doel is
empowerment van de deelnemers.

Workshopreeks
Positief Leven

“Ik heb het contact
met anderen als een
verrijking ervaren”

In 2020 hebben er door de coronamaatregelen
nauwelijks reguliere reeksen kunnen
plaatsvinden. In het voorjaar hebben we alle
geplande reeksen moeten afzeggen; in het
najaar heeft alleen de Nederlandstalige reeks
in Amsterdam gedraaid, uiteraard coronaproof.
Wel is in maart nog gestart met een pilot van
een verkorte reeks (twee bijeenkomsten)
in een behandelcentrum in de regio, in dit
geval in Alkmaar. Dit om tegemoet te komen
aan de vraag naar een workshopreeks
vanuit behandelcentra in regio’s waar
de workshopreeks niet regulier wordt
aangeboden, dit bij gebrek aan (lokale)
begeleiders. Het behandelcentrum verzorgt
de werving van de deelnemers en levert een
geschikte locatie voor de bijeenkomsten.
Vanuit de Hiv Vereniging reizen twee
begeleiders af naar de regio om de verkorte
workshopreeks te begeleiden.
Helaas is de pilot in Alkmaar na de eerste
bijeenkomst gestaakt vanwege de
coronamaatregelen. Er is nog gekeken of er
interesse was om de tweede bijeenkomst
digitaal, via Zoom, te doen, maar daar bleek
geen animo voor te zijn. Later in het jaar is nog
geprobeerd de tweede bijeenkomst fysiek te
plannen, maar ook dat bleek door corona niet
mogelijk.
Een tweede pilot van de verkorte
workshopreeks, gepland in Goes, is ook komen
te vervallen. Afhankelijk van de situatie zullen
we in 2021 deze pilot weer een vervolg geven.
Er is geen digitaal aanbod ontwikkeld om
aan te bieden via Zoom, hier is wel met de
begeleiders over gesproken. Waarschijnlijk
worden in 2021 concrete stappen gezet in de
ontwikkeling van een digitaal aanbod.
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“These workshops
are educative,
warm, energizing
and helpful”

Binnenkort in
deze regio!
Kijk voor meer informatie op
hivvereniging.nl/workshopreeks
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