
 

 

Tekst podcast ledenraadsverkiezingen Oogvereniging 2021 

 

Emiel Cornelisse:  

Hartelijk welkom bij de podcast van de Oogvereniging. Mijn naam is Emiel 

Cornelisse en ik wil het vandaag met je hebben over de ledenraad van die 

vereniging. De eerste termijn van de ledenraad in zijn nieuwe vorm zit 

erop en vanaf 15 maart heb jij als lid van de Oogvereniging de 

mogelijkheid om te stemmen op de kandidaten van de komende drie jaar. 

In deze podcast stellen de kandidaat-leden zich aan je voor en verder is 

ook Lex Hendriksen te gast. Hij is secretaris van de vereniging. Met hem 

praat ik onder andere over de in vulling van de raad, want die is in twee 

groepen verdeeld. Daarover gaan we het zo hebben. Eerst maar even 

naar het begin. Wat is de rol van de ledenraad binnen de vereniging? 

 

Lex Hendriksen: 

Nou de ledenraad is het hoogste orgaan van de Oogvereniging. in feite 

beslist de ledenraad over wat wij als bestuur wel of niet doen. Uh.. 

Natuurlijk niet in de dagelijkse praktijk of alles, want een heleboel is 

natuurlijk aan het bestuur gemandateerd. Dat is een ingewikkeld woord 

voor 'overgedragen', dus dat het bestuur dus zelf kan doen, maar over 

hele belangrijke zaken: de jaarrekening, de begroting, zware 

beleidsstukken. Daarover heeft de ledenraad het laatste woord en de 

ledenraad kan altijd, als ze dat willen, op elk moment dat ze dat willen 

ons als bestuur ter verantwoording roepen en tegen het bestuur zeggen 

van: jongens, waar zijn jullie nou mee bezig? 

 

Emiel Cornelisse: 

Nou de ledenraad hebben we eigenlijk in twee groepen: de participatie-

groep en de patiëntengroep. Waarom is dat? 

 

Lex Hendriksen 

We hebben dus uh.. Het participatiedeel, dat is dus blinden en 

slechtzienden, die in provincies, in regio-groepen allerlei dingen doen.  En 



 

we hebben natuurlijk het patiëntendomein, dat zijn dus mensen die 

glaucoom hebben of een andere oogaandoening en die daarop 

georganiseerd zijn. 

En we hebben die tweedeling eigenlijk in alles houden we daaraan vast in 

de Oogvereniging en ook in de ledenraad uh.. Gaan we van die tweedeling 

uit, omdat we denken dat die belangen mogelijk toch soms ook wat 

verschillen. Vaak ook niet hoor. Ik heb in de afgelopen drie jaar eigenlijk 

gemerkt dat die belangen meestal niet zo enorm uiteen liepen. Maar goed, 

we houden dat aan, staat ook in de statuten, achter het patiëntendomein, 

achter uit het participatiedomein. Helaas hebben op het patiëntendomein 

maar vijf kandidaten. Ja, die zijn dan automatisch lid van de ledenraad. 

 

Emiel Cornelisse 

Straks kijk ik met Lex terug op de afgelopen drie jaar. Wat hebben raad 

en bestuur van elkaar geleerd? 

En we kijken naar de toekomst: voor welke uitdagingen staan we de 

komende jaren? Maar eerst is het tijd van de eerste voorstelronde. Dit zijn 

de mensen die zitting nemen in de raad voor de  patiëntengroep. In totaal 

zijn dat vijf leden en vier van hen stellen zich aan je voor. 

Wie mag ik als eerste het woord geven? 

 

Astrid van den Gaag: 

Ja, ik ben Astrid van den Gaag. Ik ben 29 jaar en ik kom uit Amsterdam. 

Ik ben moeder van twee kinderen. Een van 18 en een van 20. Waarvan de 

oudste dezelfde ziekte als ik heeft, de ziekte van Leber. Ik ben.. uh... 

Vrolijk, enthousiast en energiek. Ik wil graag dat de Oogvereniging 

zichtbaarder wordt voor mensen die uh een acute, onverwachte diagnose 

krijgen. Die eigenlijk nooit in de oogwereld bekend zijn geweest, zodat wij 

een duidelijk anker voor hen kunnen zijn. En dat is voor mij heel 

belangrijk. 

 

Bas van Treek: 

Ik ben Bas van Treek, 54 jaar en woon in Vierlingsbeek ik Noord-Brabant. 

Naast mijn rol als ledenraadslid, ben ik secretaris van de dorpsraad en ik 



 

ben voorzitter van de cliëntenraaddomein revalidatie en advies in 

Koninklijke Visio. Als ik mezelf moet omschrijven in drie woorden, ben ik 

sociaal, empathisch en een verbinder. Waarom wil ik me inzetten voor de 

ledenraad? Ik wil graag m'n karwei afmaken en in de tweede termijn wil ik 

graag verbinding zoeken met kernteams in de provincie. Daarnaast vind ik 

samenwerking met partijen in de Oogzorg heel erg belangrijk. denk aan 

partijen zoals de makelaars vereniging, de Robert kopper stichting, 

Koninklijke Visio en Bartiméus. Voor het patiëntendomein wil ik me 

inzetten voor het medische aspect van de Oogzorg, maar ook het 

functionele aspect van de Oogzorg en met name dat laatste is vaak nog 

onderbelicht. 

 

Lidy van der Lugt 

Mijn naam is Lidy van der Lugt en ik woon in Wageningen. Ik ben uh 65 

jaar en ik werk als vertaler Engels. Dit zou mijn tweede zittingsperiode 

worden in de ledenraad. Ik ben in de ledenraad gegaan, omdat ik vijf jaar 

geleden een oogaandoening kreeg waar ik niet meer uitkwam en  de 

behandelaren eigenlijk ook niet, maar wel één netvlies is uitgevallen en 

het andere oog onder verdenking van hoe gaat het verder? Toen heb ik de 

Oogvereniging als een hele actieve vereniging hierin leren kennen met 

hele enthousiaste mensen die allemaal naar oplossingen zoeken en de 

samenwerking. En daar sluit ik me graag bij aan. Daar heb ik ook wat aan 

en daar heb ik ook wat aan te bieden. Ik wil graag een positieve 

communicatie over deze uh.. patiëntengroepen. Je leert eigenlijk hoe 

slecht de maatschappij is ingericht in Nederland om mensen die iets 

mankeren.. He.... We weten allemaal hoe de straat er soms aan toe is en 

bij de stations wat er allemaal ligt. Dat soort dingen. Denk daar eens Over 

na. 

Margot Scheltema: 

Ik ben Margot Scheltema. Ik ben 66 jaar en ik woon in Den Haag. Ik heb 

drie woorden bedacht. Analyse, creativiteit en empathie. Ik wil 

plaatsnemen en hopelijk bijdragen aan twee aspecten. Het eerste is 

continue nieuwe dingen helpen verzinnen om het leven van blinden en 

slechtzienden makkelijker en prettiger te maken. Vind ik leuk om daarover 

mee te denken. Het andere is, gezien mijn bestuurlijke ervaring, om te 

zien hoe ik kan helpen om de Oogvereniging tot een stevig, als een nog 

steviger instituut in Nederland te maken. En misschien ook wel meer dan 

Nederland. Misschien wel in Europa een sten te geven.  Ik heb in elk geval 



 

een beeld dat er veel verenigingen, stichtingen en organisaties in 

Nederland actief zijn op dit gebied. Dus ik zou willen kijken hoe we 

krachten kunnen bundelen om samen sterker te staan. 

 

Emiel Cornelisse: 

Tot zover de kandidaten voor het patiëntendeel van de ledenraad. één 

kandidaat heb je niet gehoord, dat is Stefan Molenaar, maar hij neemt wel 

samen met deze andere vier samen zitting in de ledenraad. En je hoorde 

het net al van Lex Hendriksen. Op deze mensen hoef je straks niet te 

stemmen. Zij komen automatisch in de ledenraad. Straks, zo tegen het 

einde van deze podcast hoor je op welke tien kandidaten je wel kan 

stemmen. 

Eerst ga ik verder praten met secretaris, Lex Hendriksen. De ledenraad 

kent sinds drie jaar dus een nieuwe opzet. Waarom is die opzet destijds 

veranderd? 

 

Lex Hendriksen: 

We hadden destijds een getrapt gekozen ledenraad. Dat werd gekozen 

vanuit de rayons die we toen hadden. Dat was een ingewikkeld en getrapt 

systeem. Nu hebben we een direct gekozen ledenraad,  dus de leden 

kunnen zelf de ledenraad samenstellen en zelf beslissen wie daarin zitten. 

En dat werkt beter. 

 

Emiel Cornelisse: 

En hoe kijk je dan terug op de samenwerking tussen de raad en het 

bestuur de afgelopen drie jaar? 

 

Lex Hendriksen 

Nou, dat voor als alle twee natuurlijk best een beetje wennen. 

Nieuwe ledenraad, anders samengesteld, wij als bestuur. Ik denk dat we 

de komende drie jaar een paar dingen anders moeten doen. We hebben 

elkaar nu twee jaar getroffen, in de voorjaarsvergadering en in de 

najaarsvergadering om daar stukken door te spreken. Misschien dat wel 



 

mekaar meer tussendoor moeten aanvoelen, raadplegen of de ledenraad 

ook toch iets meer betrekken bij dingen waar we mee bezig zijn. Omdat je 

anders het gevaar krijgt dat je iets voorlegt en dat is dan voor je 

ledenraad nieuw. Dat is niet goed. Omgekeerd geldt hetzelfde. Ook de 

ledenraad kan actiever worden. Ik zou eigenlijk willen zeggen, moet 

actiever worden. De ledenraad die uh moest ook wennen aan hun rol. Met 

name het proactieve deel bij de ledenraad dus zelf actief naar het bestuur 

stap met dit en dit en dit. Dat is de afgelopen drie jaar misschien wat 

minder van de grond gekomen wat niet kwalijk te nemen is. Ze zijn 

begonnen en zijn nieuw, werk gedaan en veel werk gedaan, maar een 

groot deel die in de ledenraad zitten stelt zich opnieuw kandidaat voor de 

ledenraad. Dus blijkbaar is het ook goed bevallen het werk in de 

ledenraad, maar we moeten met elkaar, het bestuur en de ledenraad 

elkaar ook aanvullen. We zijn ook geen tegenstanders van elkaar. Het is 

dan ook niet zo dat de ledenraad  als een parlement, zoals de tweede 

kamer of de regering zitten in de felheid van debatten met bestuur. 

Daarvoor leent zo'n vereniging zoals de onze zich ook niet, maar een 

kritische houding heb ik als bestuurslid heel graag en een kritische 

ledenraad vind ik niet meer dan logisch en daar heeft de Oogvereniging 

ook recht op. 

 

Emiel Cornelisse: 

En welke uitdaging staan jullie de komende jaren te wachten? 

 

Lex Hendriksen: 

Er speelt natuurlijk best veel. Er zijn besprekingen begonnen zoals bekend 

met het Oogfonds. We hebben een strategisch plan voor de komende drie 

jaar gemaakt. We willen meer naar buiten treden. Er wordt een nieuw 

plan gemaakt die helemaal samenhangt met elkaar dingen gaan doen met 

het Oogfonds. Dat vergt op een gegeven moment ook uh nieuwe uh 

afwegingen die we met elkaar moeten maken. Nou, dat is denk ik 

belangrijk en wat we natuurlijk niet mogen vergeten is dat, ja helaas de 

Oogvereniging als het gaat om jonge leden nog altijd uh wat achterstand 

heeft en tegelijkertijd zie je ook dat er Facebook groepen opkomen die uh, 

ook bij jongeren, die het ontzettend goed doen. Dus een stukje 

vernieuwing. Ook uh wat je op een gegeven moment ook als een 



 

ledengroep naar voren schuift is ontzettend belangrijk. Dus we hebben 

met elkaar best een heleboel te doen. 

 

Emiel Cornelisse: 

Tot zover mijn gesprek met Lex Hendriksen. Nu zijn we dan echt 

toegekomen aan de tien kandidaten waarop je straks vanaf 15 maart kan 

stemmen voor je ledenraad. Zij stellen zich nu aan je voor. 

 

Anita Beenen: 

Ik ben Anita Beenen. Ik ben 50 jaar en ik woon in Olst. Dat is een plaatsje 

tussen Deventer en Zwolle. Ik ben uh vanaf mijn tweede jaar blind en ik 

heb daardoor veel ervaring met niet zien. Ik werk als juriste in  de 

gemeente Zeist en ik heb allerlei vrijwilligersactiviteiten. Dus die ervaring, 

die kan ik inzetten in de ledenraad. Daarbij ben ik heel zorgvuldig. Ik zoek 

graag naar verbinding. Ik wil graag samenwerken met de mensen om mij 

heen. Nou, afgelopen drie jaar ook in die ledenraad gezeten. Dat was een 

leuke periode en we zijn erg bezig geweest met het zoeken naar onze rol. 

Ik wil me erop richten dat we meer impact hebben, dus dat we groter 

worden, dat er meer leden komen. Wil ik luisteren naar de leden binnen 

de vereniging En op basis daarvan mijn menig bepalen en ja zorgen dat 

de belangen op een goede manier behartigt worden. 

 

 

Freek Papineau Salm 

Ik ben Freek Papineau Salm. Geboren in 1947. Ik woon in Lisse en ik heb 

theologie en rechten gestudeerd. Ik ben een verbinder. Ik ben creatief en 

doelbewust. Ik ben opgevoed met opdracht iedere dag de wereld beter 

maken. Dat wil ik nu voor blinden en slechtzienden doen en dus goed 

gaan kijken wat zijn de belemmeringen in de lokale omgeving. De horeca 

heeft de plicht om de horecazaak toegankelijk te maken voor 

mindervaliden en ze doen dat niet. Ik heb het idee om te kijken of leden 

van de Oogvereniging samen met mij of andere deskundigen in 

gemeentes of in wijken op pad gaan en daar de blokkades te noemen en 

daar actie te ondernemen. Horecaondernemers confronteren met: hee 

meneer, dit is uw wettelijke plicht. Ook de gemeentes confronteren: dit is 



 

uw wettelijke plicht, u verleent een vergunning aan die horecazaak en die 

is volstrekt ontoegankelijk voor mindervaliden. Zo zijn er heel wat dingen 

te bedenken die je gewoon als actieve burger kunt bereiken. 

 

Hincka Rosdorf 

Hallo, ik ben Hincka Rosdorf. Ik woon in Schiedam. Ik ben getrouwd en 55 

jaar. Ik ben toegewijd, kan goed samenwerken, communicatief sterk en 

durf mezelf een menig te vormen en te uiten. Ik wil graag gekozen 

worden in de ledenraad voor aankomende drie jaar, omdat de doelen en 

de visie van de Oogvereniging op de korte en de lange termijn groot en 

voort strevend zijn. Ze kunnen veel realiseren om voor ons de kwaliteit 

van het leven te verbeteren. Daar moeten we hard voor werken en dat is 

wat ik graag doe. Ik vind het heel erg belangrijk dat de Oogvereniging 

meer zichtbaarheid en impact geeft voor ons in de samenleving. We 

moeten niet achterom kijken, maar juist vooruit naar wat nu de 

mogelijkheden zijn. 

 

Hubert de Vos 

Ik ben Hubert de Vos uit Groningen en geboren in 1982 en ik ben 57 jaar. 

Ik ben goed luisterend, analyserend en uh ik probeer problemen op te 

lossen. Ik wil me inzetten voor de betrokkenheid van de leden van de 

Oogvereniging. Meer werk, meer lotgenotencontact en goede belangen 

behartiging. Proberen in de maatschappij zo goed mogelijke voorzieningen 

te realiseren voor blinden en slechtzienden. Bijvoorbeeld mobiliteit, goed 

onderwijs, zodat veel mensen werk kunnen krijgen. Dat zijn belangrijke 

dingen om te regelen als Oogvereniging, als een landelijke 

belangenorganisatie. 

 

Joke Smits: 

Mijn naam is Joke Smits. Ik ben van mijn geboorte af aan blind. Vanaf 

mijn 18e ben ik lid geworden van één van te voorloper van de 

Oogvereniging, omdat ik belangen behartiging en lotgenotencontact heel 

belangrijk vind. Ik heb me in het voorjaar hard gemaakt voor het 

brainstormgroepje van de ledenraad van de Oogvereniging. Wat 

uiteindelijk met het idee is gekomen van de groene hesjes. Om gewoon 

zichtbaar te blijven, zowel letterlijk als figuurlijk, omdat ik heel bang ben 



 

dat wij in een tijd als deze toch een beetje een vergeten groepje worden. 

En ik denk dat dat een heel succes is geweest. Ik vind het heel erg 

belangrijk dat er onderling contact is. Mogelijkheid tot uitwisseling van 

ervaringen en uh voornamelijk zou ik graag zien dat de Oogvereniging 

werkt aan digitale toegankelijkheid, mobiliteit en bruikbaarheid. En uh als 

sportief mens zou ik meer aandacht willen voor het aangepaste sporten. 

Dank u wel. 

 

Leo Dijk: 

Ik ben Leo Dijk. 51 jaar en ik woon in het prachtige Haagse Bezuidenhout. 

Ik denk dat ik betrokken ben. Ik ben positief, maar ik ben ook wel 

volhardend. Ik wil me voor al inzetten voor belangen behartigen op 

terreinen als mobiliteit, uh werk, dat zijn hele belangrijke aspecten en ook 

toegankelijkheid, bedaringsverkeer en daarnaast vind ik het ook 

belangrijk dat de Oogvereniging blijft werken aan het onderling contact, 

want we kunnen het meest van elkaar leren. En zoals een uh nichtje van 

mij vroeger ooit eens tegen mij zei: Leo, je bent heel goed in blind-zijn. 

Met die ervaring, als een klein kind het zegt, dat is het positief en dan wil 

ik dat gebruiken om de Oogvereniging nog beter te maken. 

 

Eelco Brinkman: 

Ik ben Eelco Brinkman. Ik ben 65 jaar en ik woon in Leidschendam. Ik ben 

uh eerlijk, ik ben opbouwend kritisch, genuanceerd en analytisch van 

aard. Ik zeg meer bedachtzaam dan impulsief. Ja, stilstaan is 

achteruitgang zeggen ze wel eens. De Oogvereniging staat binnenkort uh 

voor belangrijke keuzes. In de ledenraad ben ik afgelopen drie jaar 

betrokken geweest en dat wil ik ook graag doorzetten. Ja, ik zie de rol van 

de Oogvereniging breder dan alleen een patiëntenorganisatie binnen de 

gezondheidszorg, maar vooral een maatschappelijke belangenbehartiging 

en de onderlinge uitwisseling van ervaringsdeskundigheid, 

lotgenotencontact noemen we dat wel uh vind ik ook belangrijk, daarom 

zie ik graag dat een vereniging een vereniging blijft. En vooral een 

vereniging die gedragen wordt door de leden zelf, maar het is wel prettig 

dat een professioneel uh bureau is die ons daarbij kan ondersteunen. 

 

Robert-Jan Jonker: 



 

Ik ben Robert-Jan Jonker. Ik ben 63 jaar en ik woon in Apeldoorn. Ik ben 

getrouwd met Ingrid en we hebben vier kinderen tussen de 27 en 31 jaar. 

Ik heb een goed gevoel over tussen hoofdzaken en bijzaken. Ik heb een 

brede ervaring binnen verenigingen. Ik vind het leuk om met mensen te 

werken. Ik zie dat er uh onder de leden gewoon uh heel veel leden zijn 

met relevante ervaring voor de vereniging en ik zou me in de ledenraad 

willen inzetten om te zorgen dat de vereniging zeg maar die ervaring kan 

lenen en dus de relatie van leden beter kan benutten in het werk voor de 

Oogvereniging. Dus bijvoorbeeld leden die een politieke lokale 

betrokkenheid hebben meer betrekken in wat de Oogvereniging lokaal 

bijvoorbeeld doet. Ik heb dus gesproken met één van de werknemers op 

het kantoor van de Oogvereniging en die had het idee om een soort 

denktankwerkgroepje op te richten met mensen met die in het lokaal 

bestuurt actief zijn. Gemeenteraadsleden, of oud-gemeenteraadsleden en 

daar zou ik graag een steetje aan bijdragen via die ledenraad. 

 

 

Marijke Osinga: 

Ik ben Marijke Osinga. Ik ben 59 jaar en ik woon in Voorschoten en dat is 

vlakbij Leiden. Ik ben ambitieus, denk graag na en ben creatief. Mijn doel 

is dat wij, als blinden en slechtzienden op de kaart komen te staan. Dat 

wij meedoen in de maatschappij als ieder ander, dat wij naar school 

kunnen gaan en naar ons werk en dat we naar ons sporten kunnen gaan 

en evenementen als een festival of naar een museum. Dat wij niet 

mensen met een beperking zijn, maar gewoon mensen zoals ieder ander. 

Ik wil graag de bestuur stimuleren om hiervoor te gaan en ik wil ook 

graag de stem van de leden laten horen in de ledenraad, zodat het 

bestuur en de directie weet wat er bij ons leeft. 

 

Karst Hoogsteen: 

Mijn naam is Karst Hoogsteen, 28 jaar oud en woonachtig in Zeist. Ik ben 

een wetenschapper, ondernemer en iemand voor wie genoeg niet goed 

genoeg is. Begrijp me niet verkeerd, dat is zeker geen ontevredenheid, 

maar de motivatie die ik heb om ondanks mijn visuele beperking het 

maximale uit mijn leven te halen. En om in mijn werk als onderzoeker en 

projectmanager andere met een visuele beperking te helpen het maximale 

uit hun leven te halen. In de ledenraad ga ik me inzetten om de koers van 



 

de vereniging wetenschappelijk te onderbouwen en kritisch mee te denken 

hoe we ons als belangenvereniging in kunnen zetten voor een inclusieve 

samenleving waarbij mensen, zoals u en ik, de kans krijgen om mee te 

kunnen doen zoals ieder ander. Dank u wel. 

 

Emiel Cornelisse: 

Op één van deze kandidaten kan jij straks je stem uitbrengen tussen de 

15 en 25 maart Aanstaande. Hoe je je stem kunt uitbrengen? 

Daarover krijg je zo snel mogelijk informatie vanuit de Oogvereniging. 

Wat mij betreft bedankt voor het luisteren naar deze podcast en uh straks 

heel veel succes met het stemmen. 

 


