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Gehoorverlies hoeft geen spelbreker te zijn
soneel daarbij te helpen. Mensen met
gehoorverlies zijn bang om niet voor
vol te worden aangezien, of zelfs om
hun baan te verliezen. Dat kan leiden
tot ontwijkend gedrag, zoals vergaderingen afzeggen of je niet in discussies
mengen. Leven met gehoorverlies
kost energie, waardoor je alles op alles
gaat zetten om productief te blijven.
Als je daar niets mee doet, kan dat leiden tot burn-out klachten. Ook verandert je gevoel van veiligheid. Je hoort
iemand niet aankomen op de gang of
hoort de telefoon niet. Dan ga je anders communiceren en andere vragen
stellen, wat kan leiden tot onbegrip,
misverstanden en irritatie.’

Met name dankzij gebarentolk Irma
was er de afgelopen maanden veel
aandacht voor slechthorendheid. Bij
veel bedrijven is echter nog een wereld
te winnen als het gaat om werken met
mensen met gehoorbeschadiging.

Wendelina Timmerman zet zich met
haar bedrijf Hooridee sinds 2001 in
om organisaties te ondersteunen als
er sprake is van gehoorverlies. ‘Veel
bedrijven zijn bezig met vitaliteit
en duurzame inzetbaarheid’, vertelt
Wendelina. ‘Daarbij wordt vaak niet
gedacht aan gehoorverlies. Terwijl 1
op de 5 mensen van boven de 50 jaar
daar mee te maken heeft en er jaarlijks
20.000 jongeren met gehoorschade
bijkomen. Ook ontbreekt het vaak aan
kennis om mensen met gehoorverlies
verder te helpen. Het komt vaak voor
dat mensen de weg niet weten en
vastlopen. Dat is anno 2020 vaak niet
nodig, er is zoveel mogelijk met hulp

Wendelina Timmerman: 'Mensen met gehoorverlies zijn bang om niet voor vol te worden aangezien, of zelfs om hun baan te verliezen. Dat kan leiden tot ontwijkend gedrag.'

van techniek en goede communicatie-afspraken.’
‘Het is voor veel mensen echt een

Netwerken met een Sparkz

enorm leerproces, er is veel schroom
om er voor uit te komen. Als werkgevers of HR-managers daar alert op zijn,
zijn ze veel beter in staat om hun per-

Heldere communicatie
‘Dankzij technische oplossingen
kunnen mensen hun werk blijven
doen. Bijvoorbeeld door een kleine
tafelmicrofoon te gebruiken, die via
bluetooth verbonden is met je ge-

hoorapparaat. Daarnaast is het heel
belangrijk om de hele werkomgeving
mee te nemen. Dus met het team
praten over wat gehoorverlies betekent en hoe je goede communicatieafspraken maakt. Het aardige is dat
ik na trainingen vaak terugkrijg dat
mensen die wel goed kunnen horen
het óók prettig vinden dat er tijdens
vergaderingen niet door elkaar heen
wordt gepraat, iedereen uit kan praten, conclusies worden opgeschreven, enzovoorts. Zo verbeteren communicatie en samenwerking voor het
hele team en in het bijzonder voor degene met gehoorverlies. Zo kan zij of
hij toch gewoon mee blijven doen en
zich blijven ontwikkelen. Ik vind het
ontzettend leuk en dankbaar werk om
daar binnen organisaties de bouwstenen voor te leggen.’
 www.hooridee.nl

Vakantieverhuur van een appartement
Als appartementseigenaar ben je in principe bevoegd om je appartement in elke
gewenste vorm kortstondig of langdurig te verhuren. Maar de regels uit de akte
van splitsing en het Modelreglement kunnen verhuur expliciet of impliciet verbieden. Overweegt u om uw appartement te gaan verhuren of overweegt u een
appartement te kopen met het oog op verhuur, laat u zich dan vooraf informeren
over de (on-)mogelijkheden.

Foto: Martine Goulmy

Afgelopen week kwamen voor de eerste keer sinds de lockdown de
leden van Sparkz Networking weer bij elkaar. Voor een borrel en diner bij
Landgoed Groenendaal. Precies op 1 juli, zodat 100 mensen welkom waren
voor het live event van het in 2014 opgerichte netwerk voor ondernemers
en beleidsmakers. 'De netwerkhonger bleek groot', aldus voorzitter Luuk
Rensen. 'De aanmeldingen kwamen heel snel binnen.'
Sparkz Networking - met rond de 110 leden - is een actieve club, die
maandelijks bij elkaar komt. De Zeepkist is een vast onderdeel van de
bijeenkomsten en ook 1 juli werd daarvan veel gebruik gemaakt. Met als
thema ‘De Corona Business Blues’; ervaringen van ondernemers tijdens de
afgelopen periode. Wat ging goed? Wat ging fout? En wat zijn je post-corona voornemens? Luuk Rensen: 'Het waren mooie, soms trieste, maar altijd
inspirerende verhalen. Het gaf veel stof tot discussie tijdens het diner.'
 www.sparkznetworking.nl

In 2016 speelde over dit onderwerp
een zaak bij de rechtbank Amsterdam. De vergadering van eigenaars
van een VvE had besloten dat een
appartement door de eigenaar maximaal 60 dagen per jaar mocht worden
verhuurd. Eén van de appartementseigenaren was het niet eens met dit
besluit en stapte naar de rechter.
De rechter oordeelde dat het besluit
nietig was, omdat in de akte van splitsing een expliciet verbod stond op de
exploitatie van een appartement als
pensionbedrijf. Ook was in de akte
bepaald dat de appartementen moesten worden gebruikt ‘als woning voor
privédoeleinden’. Volgens de rechter
valt gebruik door toeristen daar niet
onder.
In het geval van een indirect verbod,
bijvoorbeeld strijd met de bestemming van het appartement, kan
meestal toestemming voor het voorgenomen afwijkende gebruik (bij-

Voor de complete zakelijke agenda: www.goedezaken.nu/agenda

vr. 10 juli
Goede Zaken TV
Interview met Henny Leeflang van H&L
Producties.
Te zien via de openbare LinkedIn-groep
inkedin.com/company/goede-zaken
 l

Is er sprake van een expliciet verbod
in de akte van splitsing, dan biedt
toestemming van de vergadering van
eigenaren geen uitkomst. In dat geval
zal eerst de akte van splitsing moeten
worden gewijzigd. Daarvoor is de medewerking van alle eigenaren vereist.
Dit geldt ook andersom, wanneer
toeristische verhuur op grond van de
regels is toegestaan, maar de vergadering van eigenaars dat wil verbieden
of slechts onder bepaalde voorwaar-

Fleur Groos

den wil toestaan. Het verbinden van
voorwaarden aan de toestemming is
raadzaam, bijvoorbeeld met betrekking tot het voldoen aan overheidsvoorschriften (vergunning), overlast
en gebruik van gemeenschappelijke
ruimten.
Wilt u meer informatie over toeristische verhuur, neem dan vrijblijvend
contact met mij op.
Fleur Groos
 www.groosadvocatuur.nl
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AGENDA

Volgende week is er geen
pagina Goede Zaken. In juli
en augustus verschijnt de
pagina, in zomers tempo, om
de week.

voorbeeld vakantieverhuur) aan de
vergadering van eigenaren worden
voorgelegd. Wordt de vereiste toestemming op onredelijke gronden
geweigerd, dan kan de betreffende
appartementseigenaar de rechter om
vervangende toestemming vragen.
Wordt de toestemming verleend, dan
kan een eigenaar die zich hier niet
mee kan verenigen op zijn beurt de
rechter om vernietiging van het besluit verzoeken.

ma. 13 juli
Open Coffee Haarlem
Open inloop voor ondernemers.
10.00.12.00 uur
Locatie: Birdy's Bar
www.opencoffeehaarlem.nl


ma. 27 juli
Open Coffee Haarlem
Open inloop voor ondernemers.
10.00.12.00 uur
Locatie: Birdy's Bar
www.opencoffeehaarlem.nl


di. 14 juli
Sparkz Zomerborrel
‘Quattorze Julliet’: netwerkborrel &
hapjes.
17.30-19.30 uur.
Locatie: Vooges Strand
www.sparkznetworking.nl


di. 11 augustus
Sparkz Zalige Zomerborrel
Netwerk Borrel & hapjes.
17.30-19.30 uur
Locatie: Brouwerskolkje
www.sparkznetworking.nl
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