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Mders Bekeken

“Formeel is belangenbehartiging de
taak van Viziris, maar in de prak
tijk zijn het vaak onze mensen die
het doen. Dat mogen we gerust
benadrukken, zonder dat we Vizi
ns tekortdoen. Omdat Vizinis nog
in ontwikkeling is, laat het soms
dingen liggen, het is dan onze taak
om erachter te zitten en bij te
springen.”
Samen sterk
Ledenservice is voor Hans ook
belangrijk, maar de NVBS mag
geen serviceclub worden, met al

leen maar ieden die consumeren
en zelf niets wiiien doen voor de
vereniging. Hans constateert dat er
tussen die leden en het hoofdbe
stuur een kloof bestaat. Die kloof
wil hij graag overbruggen, maar dat
moet van beide kanten komen. ‘Wij
moeten ais hoofdbestuur meer naar
de afdelingen toestappen en leden
moeten zelf niet aarzelen om ons
te contacteren. Als ze b.v. vragen
hebben over mobiiiteit of lectuurvoorziening, mogen ze mij gerust
opbellen”, verzekert Hans. ‘We zijn
samen met elkaar één vereniging.”

10.
De honderd dagen van voorzitter Terphuis
door Sander Terphuls

Zijn wieg stond In Teheran. Maar hij heeft een oer-Hollandse
naam. Sander Terphuls, door de ledenraad op 23 Juni gekozen
als nieuwe NVBS-voorzltter. In zijn eerste honderd dagen wil hij
meer doen dan praten. Hij wil ook daadwerkelijk zaken aanpak
ken. Terphuls stelt zIchzelf aan u voor.
Ik ben 35 jaar. Op mijn achttiende
jaar kwam ik als politiek vluchte
ling naar Nederiand. Heb hier de
studies rechten en filosofie ge
volgd. Tegenwoordig adviseer ik de
minister en de staatssecretaris van
Justitie over de toelating en verblijf
van vreemdelingen in Nederiand.
Ais voorzitter wil ik de ieden graag
uitdagen en uitnodigen om met mij
en het hoofdbestuur op een open
en constructieve wijze het gesprek
aan te gaan over onderwerpen als
de toekomst van de NVBS, de toe
gevoegde waarde van het iidmaat
schap van onze vereniging en over
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de wijze van beiangenbehartiging
in de komende jaren.
In 1994 werd ik bestuursiid van de
afdeiing West-Overijssei/Veiuwe.
Verder heb ik halverwege de jaren
‘90 met Theo Verboom, die toen in
het hoofdbestuur zat, een clubje
opgericht voor aiiochtone ieden.
Dat voorzag echt in een behoefte,
maar die club bestaat helaas niet
meer. Ook ben ik betrokken ge
weest bij de oprichting van de
BS&BS die inmiddels is samenge
voegd met de jongerencommissie
Ik ben dus geen onbekende in de
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vereniging. De belangenbehartigi
ng
zigd om me na mijn naturaiisat
heeft mij altijd aangetrokken. De
ie
nog meer Hollands te voelen.
Nederlandse samenleving heeft
M
iet
ook uit praktische overweging aar
voor mij gedaan door mij een ka s
en.
ns
Mijn Iraanse naam is moeilijk
te geven om in Nederland een
om
te schrijven en uit te spreken.
nieuw bestaan op te bouwen en
Bij
formele aangelegenheden leidd
het is niet meer dan normaal
e
om
dit dikwijls tot misverstanden.
iets terug te doen. In vergelijkin
g
met wat ik in Iran heb gezien
en
In mijn beroep zijn iange wer
heb meegemaakt, is het voor
kda
zie
gen tot 7 uur ‘s avonds tamelijk
ningenniveau voor visueel ge
han
gebruikelijk. Je hebt te maken
dicapten in Nederland veel beter
met
.
confiicterende belangen. Dat is
Maar dat is absoluut geen reden
lastig en boeiend. Bijvoorbeeid
om minder aan belangenbeharti
vraag: welke vreemdelingen wi de
ging te doen. Neem bijvoorbee
lle
id
we in Nederland toelaten en is n
de ov-chipkaart. Door techno
he
io
geoorloofd om uitgeprocedeerd t
gische ontwikkeiingen zijn wij
e
in
vreemdeiingen uit te zetten die
staat om een geavanceerd syste
em
een emstige medische klacht
te ontwikkeien voor het openba
heb
ar
ben?
vervoer. Het moet natuurlijk we
i
Ik probeer met de collega’s bi
zo zijn dat dit systeem ook voor
n
nen en buiten Nederland voor
visueel gehandicapten goed ha
dit
n
soort fundamenteie vraagstukk
teerbaar is. Ook moet het in de
en
een opiossing te vinden. Voo
toekomst voor ouderen, die nie
r
t
dat ik bij de Directie Vreemdeii
werken met de computer, moge
n
lijk
genbeieid van het ministerie
zijn om boeken en kranten te
va
ku
Justitie kwam werken, was ik n
nen blijven lezen op de voor he n
ee
n
aantal jaren werkzaam als rec n
gewenste manier. Bovendien die
hternt
lijk ambtenaar in opleiding
de werkgelegenheid voor visue
bij
el
rechtbank Zutphen. Ik wilde de
gehandicapten veel meer aandac
toe
ht
graag rechter worden. Het wa n
te krijgen, De belangenbehartigi
s
ng
eigenlijk een keuze uit idealism
is in dit soort situaties onontb
e.
ee
En daarvoor heb ik een tijdje
ijk. Vanuit mijn verblijf in Iran r
bij
he
de universiteit Utrecht onderz
ik geleerd om de zaken te rela b
oe
tive
werk gedaan. Ik heb eigenijk ks
ren en dus niet klagen zonder
al
da
tijd een iiefde gekoesterd vo
er daarvoor echt een goede red t
or
en
het wetenschappelijke onderzo
is. Tevens heb ik geieerd om
ek
niet
en nu ben ik bezig met een pr
alleen te klagen, maar vooral
o
na
motieonderzoek. Het helpt je
denken over de oplossingen vo te
to
or
nieuwe inzichten te komen. Ik t
bestaande problemen om zo ve
ben
rder
wei pragmatisch ingesteld en
te komen.
wii
graag de effecten en de resu
ita
ten van mijn inspanningen in
Drastische naamswiJziging
de
praktijk zien. Om die reden
Ik heb mijn naam drastisch ge
is we
wij
tenschapsbeoefening voor mi
j een
23
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soort hobby. Andere hobby’s van
mij zijn natuure en strandwandelin
gen maken, sporten, lezen, reizen
en gezellige dingen doen.
Zware jaren
Ik was enige tijd redacteur bIj het
gesproken tijdschrift Moet je ho
ren. Deed vooral interviews. Ik ben
van plan om gebruik te maken van
kennis en deskundigheid van onze
ervaren leden door met hen van
gedachte te wisselen over diverse
za ken. Het is goed om terug te kij
ken om te zien waar het mogelij
kerwijs mis Is gegaan In de afgelo
pen jaren, dit als leerproces. Maar
daarna moeten we samen vooral
vooruitkijken en met elkaar na
gaan hoe we de problemen waar
mee onze vereniging wordt gecon
fronteerd, kunnen oplossen. Als wij
een sterke en gezonde vereniging
willen hebben, dan moeten we bIn
nen onze vereniging samenwerken
en elkaar steunen en Inspireren. Ik
roep alle leden graag op om een
eenheid te vormen. Als er leden
zijn die kritiek hebben op het be
leid van het hoofdbestuur of tegen
de wijze van samenwerking met
Vizirls of op andere zaken, nodIg
ik ze uit om met mij en met het
hoofdbestuur In gesprek te gaan.
In het belang van de vereniging
moeten we met elkaar op een open
en constructieve wijze van gedach
ten kunnen wisselen om tot oplos
singen te komen. Het is echt niet
in het belang van onze vereniging
Indien groepjes zouden worden
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gevormd en IndIen buiten mede
weten van het hoofdbestuur allerlei
zaken zouden worden besproken.
Waarom geen eenheid binnen onze
eigen vereniging? Ik ontmoet en
spreek graag mensen dle de NVBS
een warm hart toedragen en dle op
een open en constructieve wijze de
dIscussIe willen aangaan.
Dit kabinet heeft bij zijn aantreden
aangegeven om 100 dagen nodig
te hebben om In de samenleving
te gaan praten met alle betrok
ken partijen om zo te horen wat
de problemen en knelpunten zijn.
Ik vind het een aardige metafoor
voor mij als nieuwe voorzitter. Het
verschil met mij is alleen wel dat
het kabinet In die 100 dagen heel
veel heeft gepraat en weinig ge
daan. Dit zijn wij natuurlijk ook
wel gewend van de poiitlci. Het Is
dus niks nieuws. Ik zal in de eer
ste 100 dagen zoveel mogelijk met
andere leden in contact komen.
Maar ik zal ook daadwerkelijk za
ken aanpakken, zodat het dus niet
alleen maar bij het praten blijft.
Tot slot wil Ik Bert Bartels veel
dank zeggen voor al zijn verdien
sten voor de vereniging in de afge
lopen 8 jaar. Ik ben hem daarvoor
erkentelljk en zal trachten zijn
taken binnen de NVBS naar beho
ren voort te zetten. Ook Marleen
de Jong wIl ik bedanken voor haar
nuttige bijdrage binnen het hoofd
bestuur. -s

