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De Stichting HoorProfs en KIND HOREN hebben een overeenkomst gesloten om daarmee
vorm te geven aan een toekomstige nauwe samenwerking. HoorProfs zet hiermee verdere
stappen in het uitbreiden van de professionele dienstverlening aan haar ruim 200 leden.
De aangesloten audicienbedrijven gaan al samenwerking aan op verschillende belangrijke
gebieden en doen dit zonder daarbij hun zelfstandige identiteit uit het oog te verliezen. Een
belangrijk doel van het in Gorinchem gevestigde HoorProfs is het waarborgen van de
kwaliteit van de dienstverlening waarbij HoorProfs tevens fungeert als betrouwbaar
kwaliteitslabel. De deelnemers van HoorProfs voldoen aan strenge voorwaarden waaronder
de kwaliteitseisen zoals gesteld door de Stichting Audicienregister en een aanvullend
eisenpakket van Stichting HoorProfs. Een HoorProfs audicien presteert zelfs ruim boven deze
kwaliteitseisen en worden dan ook regelmatig geaudit en gecoacht om het gewenste
kwaliteitsniveau op peil te houden.
Naast o.a. de contracten met zorgverzekeraars biedt HoorProfs haar leden vanaf 2014 dus
ook de mogelijkheid van exclusieve gezamenlijke inkoop van hoortoestellen, hetgeen een
volledig nieuwe activiteit vormt.
KIND HOREN in Apeldoorn is leverancier van drie merken hoortoestellen: het Duitse KIND en
audifon en het Amerikaanse SeboTek. KIND Nederland is een dochteronderneming van KIND
Hörgeräte GmbH gevestigd in Grosburgwedel bij Hannover. Het familiebedrijf KIND is in 16
landen in Europa een leidend bedrijf in de hoortoestel branche en met 650 eigen winkels en
ruim 2.400 medewerkers marktleider in Duitsland. Audifon, eveneens een onderneming
binnen de KIND groep, ontwikkelt en produceert volledig in eigen beheer moderne en
hoogwaardige toestellen in Kölleda/Thüringen in Duitsland. De wereldwijde verspreiding van
producten gaat via eigen vestigingen en distributiepartners in meer dan 65 landen. KIND
Nederland is ISO 9001 gecertificeerd en sluit daarmee goed aan op de kwaliteitseisen van de
HoorProfs organisatie.

“De samenwerking met KIND levert voor HoorProfs belangrijke voordelen op. Niet alleen
kunnen de aangesloten audiciens efficiënter gebruik maken van de gezamenlijke volumes,
maar door de samenwerking met een grote retailer als KIND zal ook een interessante
informatie uitwisseling tot stand komen. De beide bedrijven kunnen van elkaar leren”, aldus
HoorProfs directeur Marco van Rijn. KIND HOREN directeur Paul van Weezepoel is bijzonder
verheugd met de aanstaande samenwerking. “We hebben voldoende kwaliteit in huis om
de kritische HoorProfs kwaliteitsorganisatie goed te kunnen bedienen en ik weet zeker dat
KIND en HoorProfs in Nederland en internationaal veel voor elkaar gaan betekenen”.
De samenwerking start op 1 januari 2014.
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