
Werkplan 2019 
De Oogvereniging heeft voor het jaar 2019 net als voor het jaar 
2018 gekozen voor een eenvoudiger vorm van werkplan dan de 

jaren ervoor: minder tekst en meer concrete doelen en 

activiteiten. 

Vijf hoofdpunten zien we voor 2019: 

1. Lopende projecten voortzetten: de Oogvereniging kent veel 
lotgenotenactiviteiten en veel projecten op het gebied van 

informatievoorziening en belangenbehartiging, vaak samen met 
partners en gesteund door Oogfonds en andere (blinden-)- fondsen. 

Het zijn onze kernfuncties, waar we in 2019 onverminderd mee 
doorgaan. Een opvallend succes zien we in de opkomst van de 

oogcafés. Op de website van de Oogvereniging staan actuele 
projectplannen en –verslagen. Ook zijn ze op te vragen bij de Ooglijn 

of op info@oogvereniging.nl. 
2. De Ooglijn in het middelpunt: in 2018 heeft de Ooglijn de sterke 

groei van het aantal contacten in het jaar 2017 vast weten te 
houden. In 2019 maken we een goede beschrijving van de wijze van 

werken en voeren we het in 2018 opgezette scholingsplan uit. Met de 

optiekbranche maken we afspraken over verwijzing naar de Ooglijn. 
3. Van vereniging naar verenigen: rode draad is het verschuiven van 

aandacht voor structuren en besturen naar aandacht voor mensen. In 
2018 is dit proces succesvol gestart met de ombouw van de vele 

interne besturen en statutaire verplichtingen naar kernteams en 
informelere vormen van samenwerking. Ook de verenigingsdag past 

in deze trend. In 2019 gaan we verder op het pad van het beter 
vinden en binden van (de vrijwillige energie van) mensen. Ook 

breiden we het aantal (informele) netwerken van mensen met een 
vergelijkbare rol/functie binnen de vereniging uit. 

4. Externe samenwerking: in 2018 bleek de optie van een intensieve 
samenwerking van de vier oogpatiëntenverenigingen en het 

Oogfonds een brug te ver. Drie verenigingen, waaronder de 
Oogvereniging, hebben de intentie uitgesproken de inhoudelijke 

samenwerking in 2019 voort te zetten. Daaraan gaan we in 2019 

werken. 
5. In 2019 is de voucherfinanciering gestopt. Met deze subsidie 

financierden we t/m 2018 de projecten Mijn Optimale Oogzorg en 
Digiwijs, beide onmisbare projecten. Dat is een forse aderlating. In 

2019 zoeken we actief naar alternatieve financiering. 

Voor zowel het participatieperspectief als het patiëntenperspectief hebben 
we naast deze hoofdpunten concrete doelen en acties geformuleerd voor 

2019. Halverwege en aan het eind van 2019 rapporteren we over de 
resultaten. Daarnaast doen we in 2019 in onze nieuwsbrief, in Focus en op 

mailto:info@oogvereniging.nl


social media verslag van voorgenomen en op ons pad komende 

activiteiten. 

Werkplan 2019 in concrete doelen en acties 

Algemeen 

1. Van organisatie naar organiseren: herstructurering. Eind 2019… 
• hebben we de nieuwe regio-indeling in gebruik genomen en de 

kinderziekten overwonnen 
• is er gerichte ondersteuning geboden bij het vinden en binden 

van mensen (vrijwilligersmanagement) 
• hebben we het aantal (informele) netwerken van mensen met 

een vergelijkbare functie binnen de Oogvereniging uitgebreid 
(o.a. voorzitters, organisatoren oogcafés, relatiebeheerders 

ziekenhuizen) 

2. Ooglijn. Eind 2019… 
• hebben we met optiekzaken afspraken gemaakt over het wijzen 

van klanten op de Ooglijn (o.a. middels verspreiding van 
Ooglijnkaartjes via optiekzaken) 

• hebben we stappen gezet in verdere professionalisering van de 
Ooglijn (procesbeschrijving gemaakt, scholing uitgevoerd) 

3. Communicatie. Eind 2019… 
• zijn we zichtbaar geweest in landelijke en regionale media 

• houden we het aantal bezoekers van de website vast. Dit doen 
we o.a. door gebruik van Google Adwords 

• wordt OOG een kwartaalmagazine 
• starten we een eigen podcastserie over het leven met een 

oogaandoening. Met de sponsoring van Audiomagazine Horizon 
stoppen we 

• hebben nieuwsbrieven van ledengroepen een uniforme 

uitstraling 
• bieden we voor vrijwilligers communicatie van ledengroepen 

opnieuw een bijscholing communicatie aan. Daarnaast 
organiseren we een training PR voor vrijwilligers 

• hebben we de eerste stappen gezet in het driejarig traject naar 
gepersonaliseerde informatievoorziening voor leden 

• krijgen alle nieuwe leden die hier prijs op stellen een telefonisch 
kennismakingsgesprek 

4. Financiën. Eind 2019… 
• hebben we voor tenminste een bedrag van € 50.000 nieuwe 

(project-)subsidies verkregen ter compensatie van de 
weggevallen vouchersubsidie 

• hebben we het financieel meerjarenbeleid geactualiseerd 

 

 



Participatieperspectief 

5. Vereniging: van vereniging naar verenigen. Eind 2019… 

• is er een scholing ‘activerend contact met (nieuwe) leden’ 
geweest voor tenminste 10 personen 

• is er vanuit het verenigingsbureau persoonlijk contact geweest 

met ten minste 5% van de leden (ruim 300 leden) 

6. Lotgenotencontact: kleinschalig en dichtbij. Eind 2019… 

• zijn er op 50 plaatsen in het land oogcafés actief, daarmee 
steeds meer het hart van de Oogvereniging vormend. 

• zijn er twee netwerkbijeenkomsten van organisatoren van 
oogcafés geweest en vindt uitwisseling plaats tussen 

organisatoren van oogcafés over thema’s, inleiders e.d. 

7. Informatie/voorlichting. Eind 2019… 
• hebben we op de website van de Oogvereniging de toolkit met 

informatie en instructies voor vrijwilligers over onderwerpen 
waarop zij regionaal of lokaal actief zijn als belangenbehartiger, 

uitgebreid 
• zijn in alle regio’s TCT- / Digiwijsgroepen actief of is een 

contactpersoon bereikbaar voor vragen 
8. Belangenbehartiging. Eind 2019… 

• zijn alle projecten (mobiliteit, digitale toegankelijkheid, werk, 
betalingsverkeer, transitie in de zorg, Wmo, toegankelijk 

stemmen enz.) uitgevoerd conform planning 
• is er aantoonbare vooruitgang geboekt in het project 

Voorpleinen/stationspleinen 
• hebben we de gebruikersstem ingebracht in het traject naar 

Europese normen voor assistentie- en geleidehonden 

Patiëntenperspectief 

9. Vereniging: van vereniging naar verenigen. Eind 2019… 

• is een vorm van uitwisseling van (wetenschappelijke) informatie 
voor leden gerealiseerd tussen de verschillende 

patiëntengroepen van de Oogvereniging 
• is er een regulier (telefonisch) overleg ontstaan van de 

voorzitters van de kernteams van patiëntengroepen 
• zijn er  samenwerkingsafspraken gemaakt en uitgevoerd met 

patiëntenverenigingen voor mensen met een secundaire 

oogaandoening (als diabetes, schildklier, Marfan en reuma). 

10. Lotgenotencontact: kleinschalig en dichtbij. Eind 2019… 
• bieden we, naast de bestaande contactdagen, (nieuwe) 

mogelijkheden voor onderling contact van mensen met dezelfde 



oogaandoening (belteam, uitbreiding aantal facebookgroepen), 
kleinschalig en dichtbij 

• hebben meer dan 1.000 mensen de landelijke contactdagen 

en/of het oogcongres bezocht 
11. Informatie/voorlichting. Eind 2019… 

• zijn er binnen het project relatiebeheer ziekenhuizen 
contactpersonen voor tenminste 60% van de ziekenhuizen in 

Nederland 
• hebben we vier bijeenkomsten in het land gehouden rond het 

thema het ‘verouderend oog’ met algemene informatie over de 
meest voorkomende oogaandoeningen 

• hebben we samen met het NOG samenhangende, eenduidige 
patiënteninformatie voor Thuisarts.nl en de eigen sites gemaakt 

• hebben we samen met de Patiëntenfederatie eenduidige 
informatie gemaakt over steun bij emotionele en (psycho)sociale 

problemen ten gevolge van een oogaandoening of 
slechtziendheid 

• hebben we samen met de Patiëntenfederatie een keuzehulp 

wachttijden oogzorg gemaakt 
12. Belangenbehartiging. Eind 2019… 

• hebben we de toegang tot de oogzorg verbeterd door 
initiatieven gericht op reorganisatie van de oogzorgketen (o.a. 

taakherschikking, grotere rol optometristen). 
• hebben we – bij voorkeur samen met andere 

oogpatiëntenverenigingen – een agenda belangenbehartiging 
oogzorg uitgevoerd als vervolg op het project Mijn Optimale 

Oogzorg 
• hebben we de onbelemmerde toegang tot ooginjecties bewaakt, 

gelobbyd voor ‘stop wisselen oogmedicatie om niet medische 
reden’, aandacht besteed aan bijwerkingen en hebben we 

geparticipeerd in trajecten van het op de markt komen van 
nieuwe geneesmiddelen en behandelmethoden 

• Is aandacht gevraagd voor specifieke oogaandoeningen als daar 

nationaal of internationaal aanleiding voor is; bijv. World Sight 
Day, Usher Awareness Day, Glaucoomweek, Wereld Albinisme 

Dag. 
• Hebben we een plan ‘organisatie inbreng bij Wetenschappelijk 

onderzoek door ervaringsdeskundigen’ om zo te kunnen 
inspelen op de toegenomen vraag van externe organisaties en 

onderzoekers 

 


