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Het voelt wel vreemd. Na meer dan twaalf jaar loslaten waar je zo 
intensief bij betrokken bent. Dat gaat mij per 1 januari 2020 over-
komen. Stoppen als voorzitter van de FOSS. Hoe ben ik daar ooit 
ingerold en waarom stop ik?

In 2000 ging mijn zoon van 5 met een TOS-indicatie (toen nog  
ESM, de afkorting voor ernstige spraak-taalmoeilijkheden) naar het 
Speciaal Onderwijs. Eerst stap je dan in de ouderraad, vervolgens 
word je daar voorzitter van, dan ga je een keer naar de landelijke  
Algemene Leden Vergadering (ALV) van de FOSS om daar vervol-
gens lid van te worden. De volgende stap in 2005 was toetreding 
tot het bestuur van de FOSS met als aandachtspunten onderwijs, 
zorg en ESM (tegenwoordig TOS).
En dan…, dan is er een ALV op 10 november 2007 waar ik als  
voorzitter van de FOSS ben gestart.

Er is sindsdien vanuit onze kerntaken belangenbehartiging, voorlich-
ting en lotgenotencontact veel gebeurd, zoals de jaarlijkse ALV’s, 
sinds 2006 de jaarlijkse landelijke informatiedagen in november 
in Utrecht voor ouders en betrokkenen, het uitbrengen van de 
informatiefilm Laat zien wie je bent! (een film over vier jongvolwas-
senen die slechthorend zijn of TOS hebben en hun weg naar meer 
zelfstandigheid), het uitbrengen van de brochure Tips om mee te 
doen (handige tips in de omgang met slechthorende kinderen en 
kinderen met TOS), het verbeteren van de verstrekking van hoor-
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hulpmiddelen, het adviseren van 
overheids-, onderwijs- en zorgin-
stanties, de ontwikkelingen rond 
Passend Onderwijs, het bieden 
van hulp en ondersteuning bij de 
oprichting van SpraakSaam, de 
federatieve samenwerking in de 
Stichting Hoormij met de NVVS 
en SH-Jong van 2015 t/m 2018 en 
sinds 2019 de samenwerking met 
de FODOK.

Inmiddels heeft mijn zoon na het 
doorlopen van het Speciaal On-
derwijs, het Voortgezet Speciaal 
Onderwijs en zorgopleidingen op 
het MBO een baan als verzor-
gende bij een verpleeg- en ver-
zorgingsinstelling. Ik merk dat ik 
daardoor verder van het onderwijs 
voor slechthorende kinderen en 
kinderen met TOS kom te staan 
en de dagelijkse praktijk daarvan 
niet meer direct als ouder ervaar. 
Ik heb daarom besloten om per 

REDACTIONEEL:
AFSCHEID VAN  
EEN VOORZITTER

1 januari 2020, na ruim twaalf jaar voorzitterschap, 
mijn bestuurswerkzaamheden voor de FOSS te  
beëindigen. Ik heb hier uiteraard gemengde  
gevoelens bij. Ik heb mij al die jaren met veel plezier 
en enthousiasme samen met de andere bestuurders, 
bureaumedewerkers en vrijwilligers ingezet. We we-
ten inmiddels veel van elkaar, kennen elkaars gezins-
situaties, de problemen die onze kinderen 
hadden en hebben en de kansen en mogelijkheden 
die ze hebben gekregen. 

De bestuurlijke betrokkenheid en de samenwerking 
met al die enthousiaste mensen zal ik zeker gaan 
missen, maar ik denk dat het goed is dat er met mijn 
vertrek weer ruimte voor nieuw elan ontstaat. Ik wil 
hierbij iedereen waarmee ik vanuit de FOSS heb mogen 
samenwerken en die ik heb mogen ontmoeten bijzon-
der bedanken voor hun inzet voor kinderen met een 
auditieve en/of communicatieve beperking. 

Ik wens jullie, jullie kinderen, de FOSS en de FODOK 
een zinvolle en mooie toekomst, want:
‘Plezier in communiceren en presteren bestaat. Of je nu 
een gehoorbeperking of taalontwikkelingsstoornis hebt, 
je wil met recht, respect en ruimte aan je ontwikkeling 
en je toekomst bouwen. Daar staan de FOSS en de 
FODOK voor. Voor jou als ouder en al wie je lief zijn. 
Voor passende zorg en onderwijs, voor werk en vrije 
tijd. Want je bent niet de enige die zich niet door een 
gehoorbeperking of een TOS laat beperken. Sterk in 
communiceren en presteren, dat wil jij toch ook!’

Hartelijke groet,

Jan Heijboer
Voorzitter FOSS

COLOFON
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Tekstbijdragen en fotografie  
Wij bedanken iedereen die meegeschreven  
heeft en/of foto’s beschikbaar heeft  
gesteld voor dit nummer. De foto’s van 
de landelijke dag zijn gemaakt door Eva 
Prevaes.

Druk Veldhuis Media

FODOK//FOSSFORUM nr 22 verschijnt  
in het voorjaar van 2020. 
Daarnaast verschijnt maandelijks een  
digitale update in de vorm van een  
nieuwsbrief.
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Hoofdlezing door Daan Hermans

HET STIMULEREN VAN EXECUTIEVE  
FUNCTIES: EEN ROL VOOR OUDERS?

Daan Hermans is al 20 jaar onderzoeker bij het Radboud Universitair Medisch 
Centrum en bij Kentalis en doet de laatste zeven jaar onderzoek naar execu-
tieve functies (EF) en het belang daarvan voor kinderen met TOS of doof-/
slechthorendheid. 
Executieve functies is een wetenschappelijke benaming voor bepaalde (leer- en 
kennis)vaardigheden, die onder meer het gedrag in goede banen leiden en gedrag 
richting een doel leiden. EF zijn vooral belangrijk als we niet op de automatische 
piloot kunnen handelen, maar moeten nadenken voor we handelen.

Wat zien we bij kinderen?
• Niet in de gaten hebben wat het effect is van hun gedrag op anderen
• Niet nadenken voordat ze beginnen
• Overstuur raken van kleine dingen
• Continu aanmoedigingen nodig hebben (anders haken ze af)
• Pas op het allerlaatste moment gaan leren voor een proefwerk.

Dit is heel herkenbaar voor veel ouders. Uit 
onderzoek blijkt dat EF goede voorspellers zijn 
voor latere schoolprestaties, maar ook voor sociale 
vaardigheden, voor pestgedrag en antisociale 
gedragingen, zelfs voor crimineel gedrag. De 
beroemde ‘marshmallow test’ die in de jaren 
zeventig werd afgenomen, blijkt tien jaar later zeer 
goed dit soort gedrag te kunnen voorspellen. 

De executieve functies zijn:
Inhibitie: Kan een kind zijn impulsen onderdruk-
ken en/of prikkels uit de omgeving negeren?
Flexibiliteit: Kan een kind zijn gedrag/denken 
aanpassen bij veranderingen in de omgeving?
Emotieregulatie: Kan een kind zijn emotionele 

Impressie landelijke dag: veel vrolijke gezichten

SAMEN VERDER! - DE LANDELIJKE DAG VAN FOSS EN FODOK 

Op 2 november was het weer feest! Uit alle windstreken kwamen 
ouders, kinderen en professionals om leuke en interessante lezingen 
en workshops te volgen, elkaar te ontmoeten, met elkaar te spelen, 
stands te bezoeken, informatie uit te wisselen. En vooral om een fijne 
dag te hebben.
De Utrechtse school Fortaal had alles weer tot in de puntjes geregeld 
voor ons allemaal: alles stond klaar, van apparatuur, tafels en stoelen 
tot koffie, thee en een heerlijke lunch!
Wij hebben als redactieleden van FODOKFOSSFORUM met veel  
mensen gesproken en we zagen veel vrolijke gezichten. Over de 
hoofdlezing en een paar workshops hebben we wat op papier gezet. 

We hopen dat die informatie mét de mooie 
foto’s van fotograaf Eva Prevaes volgend 
jaar nog meer deelnemers naar Utrecht 
lokt. Jij bent dan toch ook van de partij?
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toestand veranderen (vervangen, 
intensiteit aanpassen)?
Werkgeheugen: Kan een kind 
informatie die niet meer aanwezig 
is tijdelijk opslaan en verwerken?
Plannen: Kan een kind de stap-
pen naar een doel bedenken?
Gedragsevaluatie: Heeft een 
kind het effect van zijn gedrag  
op anderen in de gaten?

Executieve functies kun je 
trainen!
Voor ouders is het belangrijk te 
weten dat executieve functies te 
trainen zijn. Niet alle functies zijn 
echter even belangrijk op elke leef-
tijd. Impulscontrole is bijvoorbeeld  
al belangrijk vanaf een jaar of 4, 
terwijl plannen pas bij 15-jarigen 
echt belangrijk wordt.

Wat weten we over TOS- en  
D/SH-kinderen? 
Daarvoor is een vragenlijst afge-
nomen bij 237 kinderen van 5-12 
jaar met TOS, bij zowel ouders als 
leerkrachten. Bij TOS-kinderen blijkt 
dat 43% van de kinderen slech-
ter scoort bij het werkgeheugen. 
Dit werd door leerkrachten juist 
beoordeeld, maar door ouders 
veel minder opgemerkt. Bij dove 
en slechthorende kinderen (214 
kinderen van 5-12 jaar) valt op dat 
er een veel gelijkmatiger uitval van 
executieve functies is. Dit geldt voor 
circa 30% van de dove en slecht-
horende leerlingen. Dat betekent 

echter ook dat rond de 70% van deze kinderen 
normaal functioneert. 

Belangrijke factoren
Bij doofheid is veel onderzoek gedaan naar fac-
toren die invloed hebben op executief functio-
neren. Drie factoren springen daarbij naar voren: 
• Ouderlijke sensitiviteit
• Grootte van het sociale netwerk
• Innerlijke taal

Bij ouderlijke sensitiviteit moeten we denken aan 
het geven van passende en consistente reacties 
op het gedrag van een kind; aan ondersteuning 

van de keuzes en doelen van een kind. En aan 
passend ‘mentaal taalgebruik’: behandel het 
kind als een individu met een eigen geest,  
gevoelens en wensen. Bij stimulering van de  
executieve functies is ondersteuning van de 
eigen autonomie van het kind het allerbelang-
rijkst. Voor ouders is er een programma Video-
hometraining beschikbaar bij Kentalis voor het  
vergroten van de ouderlijke sensitiviteit, met 
daarbij ook aandacht voor plezier in de interactie 
met kinderen en het zelfvertrouwen van ouders.
De grootte van het sociale netwerk is belangrijk 
omdat het moeilijker is te oefenen als je minder 
vriendjes hebt. Kentalis biedt hiervoor een 
programma aan dat de nadruk legt op oefen-
mogelijkheden zoals het PAD-programma, de 
toolbox wederkerigheid en een gebarentaal-
programma voor horende kinderen. 

Bij innerlijke taal is het belangrijk te onderken-
nen dat bij mensen een kwart van het bewuste 
leven bestaat uit innerlijke monologen/dialogen. 

De ontwikkeling daarbij is ‘internalisering’. Bij 
vierjarigen is de zelfspraak vaak nog hardop, bij 
8-9-jarigen is de innerlijke dialoog stil geworden. 
Innerlijke spraak is belangrijk voor zelfregulatie, 
maar ook voor het oefenen van communicatieve 
interacties met anderen en voor fantasie en 
creativiteit. Onderzoek laat zien dat vertraging van 
zelfspraak de ontwikkeling van executieve functies 
negatief kan beïnvloeden. Bij TOS-kinderen is vaak 
sprake van vertraagde ontwikkeling van zelf-
spraak. Dit wordt ook gevonden bij dove kinderen, 
met name als zij horende ouders hebben. Bij dove 
kinderen met dove ouders is dat veel minder het 
geval!

Bij Kentalis wordt gewerkt aan de ontwikkeling 
van de Executieve Functies in het programma 
Beter bij de les. Dit is een klassikale methode  
voor groep 5 tot 8 waarbij in individuele sessies 
compenserende leerstrategieën worden aan- 
geboden. Ook ouders en leerkrachten worden 
hierbij betrokken. 

Wat kun je als ouder doen?
Voor ouders is er een duidelijke ondersteunende 
rol bij de ontwikkeling van executieve functies  
van hun kinderen die vooral bestaat uit: 
• Sensitiviteit: geef passende en consistente 

reacties op het kind.
• Ondersteuning van de autonomie: wees  

niet te sturend en ondersteun de keuzes en 
doelen van je kind.

• Mind-mindedness: stem je ‘mentale taal-
gebruik’, zoals denken, weten, vrolijk zijn, 
verdrietig, hopen, af op de gedachten en 
gevoelens van je kind. En behandel je kind 
als een individu met een eigen ‘mind’, eigen 
wensen, gedachten en emoties.

Henk Prevaes

Behandel je kind als een individu met 
een eigen ‘mind’
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WORKSHOP: DE MEESTE DROMEN ZIJN BEDROG, OF NIET?

Nienke Oosting en Stan van Kesteren

In deze workshop konden ouders van jonge dove en slechthorende kinderen 
(met of zonder CI) de dromen, onzekerheden, obstakels en inzichten horen 
van twee slechthorende jongvolwassenen: Nienke Oosting en Stan van 
Kesteren.

en je kunt een (schrijf-)tolk aanvragen voor 
vergaderingen.

Stan wilde journalist worden. Hij is communi-
catiewetenschappen gaan studeren, met een 
master journalistiek. Hij kwam erachter dat 
rumoerige redactiezalen niets voor hem zijn. 
En ook hij ontdekte hulpmiddelen: schrijftolk 
en solo-apparatuur. Hij vindt het jammer dat 
hij in het verleden veel informatie heeft gemist 
omdat hij geen hulpmiddelen wilde inzetten. 
Stan werkt nu als freelancejournalist en hij is 
voorzitter van SH-Jong.

Anders zijn
Ouders herkennen dat hun kind op een 
bepaalde leeftijd niet meer ‘anders’ wil zijn en 
zich gaat schamen voor hoortoestel of CI. Toch 
helpt het als een kind op jonge leeftijd ver-
trouwd is geraakt met alle mogelijke commu-
nicatie- en hulpmiddelen. Als het kind bekend 
is met Nederlandse Gebarentaal en NmG, met 
(schrijf)tolken, met soloapparatuur. Dan is het 
makkelijker om daar op een gegeven moment 
weer gebruik van te gaan maken.

Niet anders willen zijn

Als ouder kan je denken dat je kind zichzelf 
tekort doet door te proberen de slechthorend-
heid te verbergen. Dat is ook zo, maar elk kind 

heeft zijn eigen weg te gaan naar volledige 
acceptatie. Als ouders kunnen we ze daarin 
ondersteunen: benoemen dat de vermoeidheid 
een gevolg is van de slechthorendheid of doof-
heid, dat er meer kinderen zijn zoals zij, die ook 
een energiebalans moeten zoeken.

Elk kind heeft zijn eigen weg te gaan 

Lotgenotencontact
Voor jonge kinderen zijn er verschillende orga-
nisaties die leuke activiteiten organiseren: Zo 
Hoort Het (https://www.facebook.com/stich-
tingZHH), Oorigineel (https://www.oorigineel.
nl/ en Facebook). Voor jongeren tussen 12 en 
30 jaar organiseert SH-Jong (https://www.
shjong.nl/) veel activiteiten. Ook de Neder-
landse Dove Jongeren (https://www.facebook.
com/DoveJongeren) organiseren weekenden 
en feesten.
Kinderen en jongeren ontmoeten elkaar, wis-
selen ervaringen uit en geven elkaar tips. 

Vertrouwen
Het is belangrijk dat jongeren vertrouwen 
krijgen van hun ouders. Dat ze hun eigen weg 
kunnen ontdekken en ‘veilig kunnen falen’. 
Dan komt het met hun dromen ook wel goed.

Map van der Wilden

Eerst vertelden de ouders over de 
toekomstdromen van hun kinde-
ren. Dat bleken dezelfde dromen 
te zijn als van elk ander kind: van 
zangeres, piloot, Formule-1-coureur, 
dj, profvoetballer tot ‘Freek Vonk’.

Als ouder twijfel je over die dromen: 
kan jouw slechthorende kind wel 
piloot worden of profvoetballer bij 
de Oranje Leeuwinnen? 

Laat je kind dromen

De tip die Nienke en Stan gaven 
was: laat je kind dromen, hou 
opties open, bespreek de mogelijk-
heden en de onmogelijkheden.

Nienke wilde vroeger gymjuf 
worden. Vanwege de slechte 
akoestiek in gymzalen en de grote 
groepen, koos ze voor iets anders. 
Na omwegen is ze nu projectleider 
van You2Work en beleidsmede-
werker bij PGOSupport. Omwegen 
die haar deden beseffen wat haar 
slechthorendheid inhield, maar 
ook dat er hulpmiddelen zijn! Je 
kunt beter niet zelf notulist zijn 
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Elif Borucu-Çalinalti & Richard Burne

De workshop wordt gegeven door twee ouders met een kind met TOS en een 
meertalige gezinssituatie. Elif is van Turkse komaf. Ze spreekt met haar zoon 
Nederlands. Haar echtgenoot spreekt Turks. Richard spreekt met zijn kinderen 
(meestal) Nederlands, zijn echtgenote spreekt Engels. Sommige aanwezigen 
in de workshop hebben ook een vergelijkbare situatie thuis, waarbij naast 
Nederlands, Duits, Engels of een dialect wordt aangeboden. Een deel van de 
aanwezigen is professioneel werkzaam met TOS/SH-kinderen.

Elif en Richard geven eerst wat 
algemene info over TOS en Meer-
taligheid: wereldwijd bevindt  
50 – 80% van de kinderen zich  
in een meertalige situatie. 

36% is meertalig

Bij de vroegbehandeling voor  
kinderen met TOS is 36% meer-
talig. Dit aantal zal waarschijnlijk 
hoger zijn, aangezien veel ouders 
met een anderstalige achtergrond 
wat huiverig zijn om kind naar 
vroegbegeleiding te sturen. 
De workshopleiders bespreken 
een aantal fabels en slechte  
adviezen die je veel hoort als het 
gaat over TOS en meertaligheid. 

1. Spreek alleen Nederlands met je 
kind! Vroeger werd dit standaard 
gezegd, maar de aanwezigen van 
de workshop herkennen dit niet. 
De meesten hebben wel het ad-
vies gekregen om in de moeder-
taal met het kind te spreken.

2.  Door meerdere talen te spreken raakt het 
kind in de war! Vroeger werd dit standaard 
gezegd door de professionals: ondersteun 
vooral de Nederlandse taal, omdat kinderen 
anders in de war zouden raken. Sommige 
professionals zouden dit nog steeds zeggen. 
Het wordt door de aanwezigen echter niet 
herkend. In het schoolsysteem is natuurlijk 
wel vooral aandacht voor het Nederlands.

3. Het kind heeft geen probleem, het is de 
schuld van de ouders en hun (meertalige)  
opvoeding! Dit krijgen ouders wel vaak te 
horen, zeker door mensen die geen kennis 
hebben van TOS.

Daar groeit jullie kind wel overheen

4. Die TOS, daar groeit jullie kind wel over-
heen! Dit wordt door alle aanwezigen 
herkend. De omgeving ziet dat het beter gaat 
met het kind en dan wordt dit vaak door de 
omgeving gezegd. TOS blijft echter aanwezig, 
alleen kan het kind er soms beter mee om-
gaan en kan het beter compenseren. Er wordt 
ook even gepraat over dat TOS vaak erfelijk is. 
Vaak heeft een van de ouders het ook.

5. Jullie kind is gewoon wat onrustig (of on-
deugend)! Dit gedrag van jullie kind is echter 
niet acceptabel. Het kind krijgt een stempel 
dat het een gedragsprobleem heeft. Een van 
de ouders geeft als voorbeeld haar zoon die 
op schaken zit en niet kan stilzitten. Hij heeft 
nu een wiebelkussen en ze hebben uitleg 
gegeven aan de begeleiders. Nu wordt het 
gedrag door de schaakbegeleiders begrepen 
en geaccepteerd.

6. Op school, bij de logopedie en de onder-
steuning spreken wij enkel Nederlands, 
meertaligheid doe je maar lekker thuis! Elif en 
Richard benadrukken dat tweetalige logopedie 
heel goed zou zijn en soms ook mogelijk is. 
Probeer om extra ondersteuning te vinden 
zodat je kind begeleid wordt in beide talen. 
Een kind met TOS heeft dat nodig (hij heeft 
TOS bij elke taal). Tiny Eye kan online logope-
die verzorgen in de eigen taal (eventueel met 
vergoeding). Zie ook https://tinyeye.eu/
Een van de aanwezigen benadrukt dat er soms 
sprake is van meertaligheidsproblematiek. Het 

WORKSHOP: TOS EN MEERTALIGHEID
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WORKSHOP: HOE VIND IK EEN STAGE-
PLAATS VOOR MIJN KIND?
Ine Klösters en haar dochter Ciska

Ine en haar dochter Ciska vertellen over de ervaringen van Ciska, die 
tijdens het praktijkonderwijs een stage zocht. Ciska heeft TOS en autisme. 
Doordat Ine bij Grow2Work werkt, heeft ze veel ervaring met de moeilijk-
heden van Doof/SH- en TOS-kinderen bij het vinden van werk. Omdat  
deze kinderen minder sociale acties buiten hun eigen kring hebben,  
missen ze contactmogelijkheden, zoals ‘bij de koffieautomaat’, waar  
banen en baantjes besproken worden. 

School ziet je al snel als lastige ouders

Iets creatiefs met techniek
Bovendien had Ciska geen idee wat ze wilde, enkel dat het iets creatiefs en met 
techniek moest zijn. Dat zou lastig worden! Wat ze wel wist, is dat een stage  
bij de Jumbo geen succes was. Dat wilde ze zeker niet! De school wilde wel  
ondersteuning geven en kwam met tips in de groenvoorziening of in de  
schoonmaak. Dat wilde Ciska beslist niet. School ziet je dan al snel als lastige  
ouders en er restte hun niets anders dan zelf aan de slag te gaan.

kan zijn dat een kind geen problemen 
heeft met Nederlands, maar wel met 
Turks. In dat geval krijgt een kind geen 
TOS-indicatie. Een kind met TOS zal met 
beide talen een probleem hebben. Om 
een TOS-indicatie te krijgen, moet een 
linguïstisch onderzoek gedaan worden 
in zowel het Nederlands als de moeder-
taal (met tolk). Als Nederlands echter de 
hoofdtaal is en er is al TOS gediagnosti-
ceerd, dan is het vaak niet meer nodig om 
nog een extra onderzoek te doen in de 
tweede taal.

Lees veel voor in de eigen taal

Aan het eind van de workshop wordt 
aandacht gegeven aan kansen:
• Lees veel voor in de eigen taal. Kijk 

ook eens op https://www.langaroo.
org/ en https://nik-nak.eu/.

• Zorg voor woordenschatlessen in de 
eigen taal. Vertaal bijvoorbeeld de 
begrijpend-lezenmethode Weerwoord 
van Kentalis in de eigen taal.

• Denk eens aan tweetalige logopedie 
via Tiny Eye.

• Verplichte kost voor ouders en  
professionals: de dvd Meertaligheid, 
niet fout maar feit (Kentalis).

• Meer tips zijn te krijgen via  
info@tostips.nl

De rode draad tijdens de workshop: 
TOS en Meertaligheid, gaat dat samen? 
Jazeker!

Karla van der Hoek
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Eigen netwerk
Via haar eigen netwerk wist 
Ine een stageplek te regelen 
in Almere bij Comic Con, die 
bezig waren een themapark 
te ontwikkelen genaamd 
Witchworld. Een heerlijk 
beschermde plek voor een 
stage. Helaas stopte het project 
voortijdig door geldgebrek. 
Wel een goede ervaring voor 
Ciska, omdat ze zich in de 
‘grotemensenwereld’ had gered! 
Dus uithuilen en opnieuw 
beginnen, er moest nog twee 
maanden stage gelopen worden! 
School kwam alweer met 
de suggestie om maar bij de 
supermarkt stage te lopen…. 
Daarom werd er bij familie een 
stage voor webdesign gevonden! 
Dat beviel Ciska heel goed, juist 
weer een combinatie van techniek 
en creatief.

Stage 2
Een tweede stage werd ook 
gevonden in het eigen netwerk, 
namelijk bij het Amsterdamse Bos 
Theater. Een stage met een goed 
mengsel van creatief en techniek 
dat Ciska heel goed beviel. Ze 
doet hier inmiddels al twee jaar 
vrijwilligerswerk! School was 
minder tevreden: het werk was te 
makkelijk, te beschermd en ze was 
niet echt aan het werk. Het zou 

beter zijn om productiewerk te doen of in de 
supermarkt te werken, om daar werkervaring 
op te doen in de échte wereld. Door een 
bezoek aan school werd dat misverstand uit 
de weg geruimd, het ging immers om heel 
afwisselend werk met heel veel klantcontacten. 
Toen pas zag school af van productiewerk!

De metaal
Ciska koos daarna voor de pre-entree-
opleiding, een combinatie van twee dagen 
naar school, werken en een branchecursus. 
Zij koos daarbij voor de metaal! Maar in de 
metaal had Ine geen netwerk. Dus moest 
eerst het netwerk verbreed worden en gingen 
ze aan de slag met LinkedIn en Twitter om 
een ambachtelijke smederij te zoeken. Via 
Marianne Zwagerman, die de tweet oppikte, 
kregen ze er een netwerk van 20.000 volgers 
bij. Zo kwamen ze bij twee smederijen terecht 
in Soest en Hilversum.

Vertellen wat je wel kan!
Nu moest er een mooi CV gemaakt worden, 
met daarin met een toekomstdroom. Want 
daar slaan werkgevers op aan! Ook moest er 
geoefend worden met gesprekken voeren, dat 
praat immers een stuk makkelijker! Belangrijke 
vragen: zeg ik dat ik autistisch ben? Zeg ik 
dat ik TOS heb? Als je een van deze dingen 
meldt, krijg je meteen een stempel opgedrukt. 
Mensen hebben nu eenmaal vooroordelen. 
Gelukkig weet niemand wat TOS is. 
Belangrijker is om te vertellen wat je wel kan! 
Dus is het beter TOS of autisme te melden als 
dat een voordeel is. Bijvoorbeeld bij werk dat 
veel concentratie vereist. Wat kan je wel?

Proefdraaien in de vakantie
Toen kreeg Ciska de kans om in de 
vakantie proef te komen draaien bij  
een van de twee siersmeden. Daar  
voelde ze zich helemaal op haar plaats: 
Ciska wordt siersmid. Dat kan echter 
nu nog niet: ze mist basiskennis en 
concentratie, dus moest er een nieuw plan 
komen. 

Wat kan je wel?

Via stagemarkt.nl, een site van MBO•today, 
worden heel veel stageplaatsen aange-
boden: Ciska vond er een stage bij de 
Bataviawerf in Lelystad. Dat betekent lange 
dagen en lang reizen. Maar ze is blij, het 
is een waardevolle ervaring die leuk en 
leerzaam is, waar ze met veel plezier naar 
toe gaat.

Belangrijke tips:
- Ouders mogen wel initiatief tonen!
- Ondersteun de richting die je kind  

op wil
- Zet je eigen netwerk in
- Het kost tijd!
- Luister niet te veel naar school…
- Hou vol!
- Het vergt offers
- Teleurstellingen horen erbij
- Maak een handig praatdocument  

(zoals een CV)
- Vrijwilligerswerk is heel belangrijk
- Bereid gesprekken met stagegevers 

samen voor.

Henk Prevaes
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JA, NATUURLIJK ZIJN ER OOK VOLWASSENEN MET TOS!

Schilderij ‘levenseiland’ van Selma bij 

het projectverslag van SpraakSaam 

in 2012

Als je kijkt naar het zorgaanbod voor mensen 
met TOS, zou je kunnen denken dat alleen kin-
deren, jongeren en jongvolwassenen tot  
23 jaar TOS hebben - alsof TOS 40 jaar geleden 
niet bestond, alsof er nu geen volwassenen 
met TOS zijn. En natuurlijk zijn die er. Alleen 
werd hun TOS vroeger anders genoemd. En 
werden ze soms in hun jeugd als ‘dom’, ‘onge-
motiveerd’ of ‘ongeconcentreerd’ beschouwd. 
Of ze kregen, als ze geluk hadden, een label 
waardoor ze op de een of andere manier extra 
hulp kregen. 
Met enige regelmaat spreken we ouders van 
een kind met TOS, voor wie na de diagnose 
van hun kind ineens duidelijk werd waardoor 
zij hun hele leven al barrières tegenkwamen. 
Barrières die hen verhinderden te doen wat ze 
wilden doen en hen aan hen twijfelen brachten 
over hun eigen capaciteiten: ze blijken zelf ook 
TOS te hebben! Dat is enerzijds een opluchting, 
maar daarnaast ook een confrontatie met een 
lastig te verwerken verleden. Natuurlijk hebben 
deze mensen ook recht op hulp. Maar: voor de 
zorgverzekeringswet bestaan 23+’ers met TOS 
niet. Daar willen FOSS en FODOK iets aan doen. 
We willen op een rijtje krijgen waar volwas-
senen met TOS behoefte aan hebben. Om zo 
uiteindelijk passende zorg mogelijk te maken.
Daarom organiseerden we op maandagavond 
18 november een bijeenkomst met volwas-
senen met TOS. In het kader lees je meer over 
wat daar naar voren kwam. 
Selma Posthumus wilde haar ervaringen als 
volwassene met TOS graag delen met FODOK-
FOSSFORUM.

Selma is 33 jaar en was vanaf het begin (2010) betrokken bij 
SpraakSaam, het eerste project voor en door jongeren met een 
taalontwikkelingsstoornis (TOS), toen nog ESM: ernstige spraak-
taalstoornis. Later werd SpraakSaam de naam van de vereniging 
voor jongeren met TOS.
 

‘Ik ben pas echt met praten begonnen toen ik 25 was. Anderen begre-
pen me niet. Vanaf m’n achtste heb ik, naast mijn stem, gebarentaal 
gebruikt. Ik durfde niet te telefoneren. En nu woon ik zelfstandig, en ik 
heb zelfs voorlichting over TOS gegeven. En ik durf overal naar toe te 
rijden. Maar ik vind het nog steeds moeilijk om voor mezelf op te komen. 
Het duurt ook even voordat ik nee zeg, als ik iets echt niet wil.
Ik heb veel geleerd, ook na de middelbare school. Dat is ook dankzij mijn 
doorzettingsvermogen en de hulp van mijn omgeving. 
Ik vind het nog steeds lastig om hulp te vragen. En het blijft naar als een 
gesprek niet goed loopt of als ik de verkeerde woorden gebruik. Maar 
andere mensen begrijpen elkaar ook wel eens niet - het ligt niet altijd 
aan mij…
Mijn moeder is gelukkig nooit te beschermend geweest: ze liet me 
gewoon uit huis gaan. Maar dat was wel ontzettend wennen: zelf het 
overzicht houden, plannen, je boodschappen doen, je financiën regelen. 
Een coach die je helpt bij je overgang naar de volwassenheid, zou wel 
heel fijn zijn! Na school valt immers alle hulp weg…
En al die officiële documenten: ik vind ze onbegrijpelijk. Gelukkig heb ik 
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een netwerk om me heen dat me met 
dat soort dingen kan helpen. Ik wil 
bijvoorbeeld meer weten over orgaan-
donatie, maar de informatie daarover is 
veel te moeilijk. En bijsluiters bij medi-
cijnen zijn ook heel ingewikkeld. Ik wil 
gewone uitleg in makkelijke woorden 
en met filmpjes. Geen Jip-en-Janneke-
taal; dan voel ik me gekleineerd. We 
zijn toch geen kinderen! Er zijn zoveel 
mensen die moeite hebben met taal: 
kunnen ze daar geen rekening mee 
houden?’

‘Tja, wat vind ik nog meer lastig? Ik 
vind het moeilijk om nieuwe vrienden 
in het dorp te maken. Zij kennen elkaar 
allemaal van vroeger en ze begrijpen 
me niet altijd. Ik zou ook graag willen 
dat ik makkelijk een logopedist kon 
vinden, die een cursus heeft gedaan 
over wat ik heb. En dat mijn huisarts 
meer over TOS wist. De zoektocht naar 
goede hulp is zo ingewikkeld: daarover 
zou ik graag betere informatie hebben.
Ik zou het handig vinden als er een 
app was voor op je telefoon, waar-
mee je snel hulp kunt vragen als er 
iets misloopt, een soort eerste hulp bij 
problemen.
Ik heb best veel meegemaakt in mijn 
leven. En aan die levenservaring heb ik 
veel! En ik doe m’n mond open als dat 
nodig is.’

Mariën Hannink

Op 18 november organiseerden FOSS en FODOK een bijeenkomst voor volwassenen met 
TOS. Samen gingen ze in gesprek over waar ze tegenaan lopen en wat ze nodig hebben. 
Daar kwam uit naar voren dat ze ook in hun volwassenheid geconfronteerd worden met 
zaken waar ze hulp bij nodig hebben. Dat is uiteraard niet voor iedereen hetzelfde: TOS 
heeft vele verschijningsvormen. 
Mensen met TOS worden soms niet begrepen, hebben vaak moeite met het taalgebruik 
in officiële stukken en in het contact met officiële instanties. En de overgang naar 
zelfstandigheid wordt als erg zwaar ervaren: ineens moeten ze alles zelf overzien, 
plannen en organiseren. Daarbij moeten ze regelmatig een beroep doen op hun 
omgeving, vaak hun ouders. ‘We hebben meer tijd nodig om volwassen te worden’, zei 
iemand. Veel van deze volwassenen met TOS kampen met zware vermoeidheid.
En wat zouden ze voor de toekomst graag zien? Allereerst moet de samenleving en 
moeten de professionals met wie ze in aanraking komen veel beter op de hoogte zijn van 
wat TOS is en wat TOS voor gevolgen kan hebben. ‘Mijn TOS is voor velen onzichtbaar. 
Dat geeft eenzaamheid’, zegt iemand.

De volwassenen met TOS hebben behoefte aan duidelijke taal en begrijpelijke informatie 
van officiële instanties. Ze zouden graag iemand hebben bij wie ze hun ei kwijt kunnen. 
Maar die hen ook snel kan helpen met praktische vragen: een vraagbaak, een coach. 
En bij de grote veranderingen in hun leven zou een ‘levenscoach’ een belangrijke 
meerwaarde hebben. Want liefst worden ze niet door hun ouders geholpen… 
Ondersteuning door een professional is gewoon prettiger dan steeds je eigen netwerk 
te vragen. Op zeker moment reageren mensen ‘op een zuchtmanier’, zoals een van de 
deelnemers zei. Dan vinden mensen het vervelend als je voor de zoveelste keer om hulp 
of uitleg vraagt.
Maar ook hebben volwassenen met TOS behoefte aan hulp als het leven niet gaat zoals 
ze zouden willen: bijvoorbeeld aan in TOS gespecialiseerde GGz, zoals die er ook, in 
beperkte mate weliswaar, voor dove en slechthorende mensen is.
En een gesprek als dit, gewoon lotgenotencontact, wordt ook erg op prijs gesteld. Dat 
moeten we niet vergeten!
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Sommige dove kinderen zijn overactief, intuïtief en kwetsbaar. Doordat ze te maken 
hebben met veel prikkels om hen heen of doordat ze overgevraagd worden, raken ze 
zichzelf soms kwijt. Ze worden hierdoor hyperactief en weten niet de rust te pakken. 

Onze trouwe columnist Dick 
de Bruijn is na vele columns 
voor FODOKFOSSFORUM 
gestopt. We willen hem 
hartelijk bedanken voor al 
die keren dat hij ons allen 
aan het denken heeft gezet!

We hebben besloten voor 
de komende nummers 
gastcolumnisten uit te 
nodigen. 

OVERPRIKKELD KINDCOLUMN

Het wereldbeeld van het dove kind   
Communicatie en contact tussen kin-
deren en volwassenen loopt niet altijd 
even soepel. Dit komt doordat kinderen 
anders communiceren dan volwassenen.  
Tussen 0 en 6 jaar heeft een kind erva-
ringen opgedaan die enorme indrukken 
kunnen achterlaten. De ontwikkeling van 
het ‘zelfbewustzijn’ (de ontwikkeling van 
het ik-besef) begint rond het vierde jaar 
en is het meest duidelijk zichtbaar vanaf 
6 jaar. 

Het dove kind in het bijzonder heeft 
moeite met verantwoordelijkheid nemen 
voor eigen gedachten, gevoelens en 
gedragingen. Dat komt doordat infor-
matie voor hen niet altijd toegankelijk 
is. Een volwassene kan gemakkelijker op 
een afstand naar zichzelf kijken en zich 
afvragen: wat doe ik, wat vind ik, wat 
voel ik? Een doof kind heeft (nog) geen 
mogelijkheden om de gedachten van een 
ander (bv. de ouders) te onderscheiden 
van een eigen gedachte en ze beide 
intact te laten. Dove kinderen nemen de 
normen en waarden over van de ouders 
en familie, zonder deze eerst kritisch 
te kunnen afwegen. Niet in de laatste 
plaats door hun afhankelijkheid van de 
volwassenen.

Emoties in balans 
Hoog- of fijnsensitieve dove kinderen hebben 
hun intuïtie sterker ontwikkeld en hebben 
een zenuwstelsel dat zeer gevoelig is voor 
allerlei prikkels. Hierdoor komen invloeden van 
hun omgeving sterker binnen en worden de 
ervaringen intenser beleefd. Als het niveau 
van prikkels te hoog is geweest, raken ze 
overweldigd en kunnen er klachten ontstaan, 
zoals spanning, stress, stemmingswisselingen, 
minder concentratie, moe, hoofdpijn, 
emotioneel, angstig, onzeker, etc. Om 
hun gaven en kwaliteiten goed te kunnen 
neerzetten, is het van belang dat ze leren goed 
in hun balans te blijven, gegrond en energetisch 
bewust te worden. 
Kinderen die hoogsensitief zijn of een hoger IQ 
hebben zijn vaak tenenlopers en willen geen 
schoenen/sokken aan, zelfs geen sloffen. 

Een doof kind dat moeite heeft om een positief 
zelfbeeld te creëren, kan bij mij terecht voor 
een individuele coaching. Ik ontwikkel een 
traject voor het dove kind met als doel dat het 
kind evenwichtiger, weerbaarder en minder 
prikkelgevoelig wordt. Ze gaan beter slapen en 
hun innerlijke kracht wordt versterkt, waardoor 
hun zelfvertrouwen groeit. Bovendien leren ze 
hun intuïtie als kracht te gebruiken en zichzelf 
beter te beschermen ten opzichte van andere 
(zowel positieve en/of negatieve) energieën.

De eerste gastcolumnist is 
Ilse Jobse. Ilse is intuïtieve 
Energetische en Creatieve 
ouder- en kindcoach en 
gezichts-voetreflextherapeut. 
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PROJECT PSYWEL: VERBETEREN VAN PSYCHISCH WELZIJN  
VAN DOVE EN SLECHTHORENDE KINDEREN EN JONGEREN

Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat psychische problemen onder 
dove en slechthorende kinderen en jongeren vaker voorkomen dan onder 
horende leeftijdgenoten. Daarnaast worden psychische problemen bij 
dove en slechthorende kinderen en jongeren vaak moeilijker herkend, 
waardoor hulp niet of pas later kan worden geboden. Daar komt nog bij 
dat als opgroeiende kinderen in spanningsvolle omstandigheden komen, 
ze op elke leeftijd nog psychische problemen kunnen ontwikkelen. Zeker 
als de problemen langer duren, kunnen die een zeer nadelige invloed 
hebben op de ontwikkeling van het kind. Dat geldt voor de sociaal-
emotionele ontwikkeling, voor het verwerven van taal, het leren, de 
schoolprestaties, en de omgang met anderen. 

Vroegtijdig opsporen 
Daarom ontwikkelen de 
afdelingen Onderwijs en Zorg 
van Kentalis een programma 
voor zorg voor dove en 
slechthorende kinderen en 
jongeren met psychische 
klachten en stoornissen. Met dit 
programma kunnen psychische 
problemen vroegtijdig worden 
opgespoord. Lichte psychische 
problemen die samenhangen met 
de doofheid of slechthorendheid 
kunnen in korte behandelingen 
worden aangepakt. Ook is er 
samenwerking met de geestelijke 
gezondheidsvoorzieningen, waar 
ernstiger problemen beter kunnen 
worden behandeld.

We verwachten dat als we psychische 
klachten zo vroeg mogelijk vinden en 
behandelen, we een grote bijdrage kunnen 
leveren aan het psychisch welzijn van dove 
en slechthorende kinderen. Zo kunnen ze 
zich beter en sneller ontwikkelen: sociaal, 
emotioneel, verstandelijk, communicatief.

We verwachten ook dat als we psychische 
klachten snel ontdekken en behandelen, er 
bovendien een kleinere kans is dat het kind 
of de jongere stopt met school. Het kan er 
ook voor zorgen dat ze een diploma halen 
op hun eigen niveau, in plaats van onder 
hun niveau. De jongeren kunnen uitgroeien 
tot personen die succesvol aan de maat-
schappij kunnen deelnemen. En dat maakt 

de kans weer kleiner dat ze op latere leeftijd 
psychische klachten of gedragsstoornissen 
krijgen.

Nynke Dethmers  
(n.dethmers@kentalis.nl),  
GZ-psycholoog bij Koninklijke Kentalis en 
mede-ontwikkelaar van Psywel, vertelt in het 
volgende nummer van FODOKFOSSFORUM 
meer over het programma.

Succesvol aan de maatschappij deelnemen
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AFSCHEID VAN INGE DOORN

Bijna 11 jaar werkte Inge Doorn als beleidsmedewerker 
bij de FODOK. In die tijd heeft ze veel in gang gezet en 
haar expertise op uiteenlopende fronten ingebracht. Het 
p.r.-beleid van de FODOK werd op de schop genomen (of 
liever gezegd opgestart). Met haar nauwe betrokkenheid 
bij OPCI (Onafhankelijk Platform CI) werd de FODOK een 
serieuze gesprekspartner van de CI-teams in Nederland, 
verenigd in CI-ON. De organisatie FODOK kreeg een 
nieuwe impuls, er kwamen FODOK-dagen en huiskamer-
bijeenkomsten en diverse nieuwe publicaties. Inge trok 
bijvoorbeeld het project dat leidde tot het mooie, nuttige 
en succesvolle boekje Een doof of slechthorend kind in 
de groep en ontwikkelde de CI-Keuzehulp voor kinderen. 
Daarnaast heeft Inge zich met veel bevlogenheid ingezet 
voor uiteenlopende projecten zoals Grow2work, SOAP! 
en SHiEC. Projecten waarbij dove en slechthorende jonge-
ren ondersteund worden in hun zoektocht richting werk, 
waarbij gewerkt is aan het uitbreiden en verbeteren van 
ondertiteling en aan het ontwikkelen van een e-Health-
programma voor CI-gebruikers. Onlangs heeft ze de 
FODOK-website aangepast tot een FODOK/FOSS-website 
voor ouders van dove en slechthorende kinderen en  
kinderen met TOS. De FODOK heeft dus veel aan Inge  
te danken - maar nu gaat ze weg, zeer tot onze spijt.

Waarom vertrek je na al die jaren, wat ga je doen?
De financiële situatie van de belangenorganisaties is er door 
allerlei rare regelingen van het ministerie van VWS steeds 
slechter op geworden. Twee jaar geleden moest het bestuur 
maatregelen nemen en werd mijn contract van 28 uur gewijzigd 
in 8 uur per week. Aangezien de financiële situatie van de  
FODOK nu nog steeds niet rooskleurig is, heb ik ontslag geno-
men. Ik hoop dat de FODOK nu langzaamaan weer wat meer 
armslag krijgt en dat de financiële zorgen de bestuursleden niet 

langer meer uit hun slaap houden. Ik ben anderhalf jaar geleden, naast 
mijn baan bij de FODOK, als zzp’er aan de slag gegaan. Ik werk nu als 
projectleider voor meerdere maatschappelijke projecten. Zo organiseer ik 
bijvoorbeeld in Houten een groot Beroepenfeest voor vmbo-leerlingen en 
lokale ondernemers. Daarnaast ben ik bezig met de oprichting van Tinnitus 
Trefpunten. 

De impact van de hoorbeperking

Je bent zelf moeder van een dove dochter, met twee CI’s.  
Hoe heeft dat je werk beïnvloed?
Als moeder van een dove dochter kan ik me makkelijk verplaatsen in de 
situatie van andere ouders. Ik weet wat het is om het nieuws te krijgen dat 
je kind doof is. Ik heb net als andere ouders gebarentaal geleerd, de span-
ning rondom een CI-operatie moeten verduren, eindeloos geoefend tijdens 
de revalidatie, me zorgen gemaakt om een keuze voor een goede school en 
me afgevraagd welke ondersteuning het beste is voor mijn dochter. Ik zie 
dagelijks wat de impact is van de hoorbeperking. Dus ik snap de vragen en 
emoties van ouders en dat zorgt natuurlijk voor een grote betrokkenheid. 
Alles wat ik binnen de FODOK deed, heb ik gedaan met het idee de situatie 
voor ouders en dove kinderen beter en prettiger te maken. 

Wat zou je willen zeggen tegen ouders die net gehoord hebben  
dat hun kind doof is? 
Maak je niet teveel zorgen en geniet van je prachtige kind. Horen dat je 
kind doof is, is voor de meeste ouders een zware klap. Dat had je niet  
voor ogen voor je kind. Ik was bang dat ik niet goed met mijn dochter zou 
kunnen communiceren, zag vreselijk op tegen de CI-operaties en wist niet 
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te gaan, waardoor gezamenlijk stappen gezet  
kunnen worden voor alle doven en slechthorenden 
in Nederland.

Wat zou je eerste maatregel zijn als je  
morgen minister van VWS werd?
Dan zou ik ervoor zorgen dat er meer geld  
beschikbaar komt voor belangenorganisaties…  
Er wordt veel geroepen over het belang van 
ervaringsdeskundigheid. Van alle kanten wordt de 
samenwerking tussen de aanbieders en ervarings-
deskundigen verplicht gesteld. Maar al jaren wordt 
er bezuinigd en worden de meest idiote voor-
waarden bedacht voor onze subsidie. Hierdoor zijn 
de belangenorganisaties steeds meer onder druk 
komen te staan en dat maakt dat we lang niet  
alles kunnen doen wat we zouden willen doen. 

Het opzeggen van mijn baan was geen makkelijk 
besluit. Met pijn in mijn hart neem ik afscheid van 
het leuke en interessante werkveld, van alle con-
tacten die ik heb gelegd met ouders en professio-
nals en uiteraard van mijn fantastische collega’s. Ik 
hoop dat ik jullie nog eens zal tegenkomen.

Mariën Hannink

wat ik moest denken van het  
speciaal onderwijs en het busje 
daar naar toe. Stapje voor stapje 
ben ik aan de situatie gewend 
geraakt. De eerste jaren waren heel 
intensief, maar ook heel waardevol. 
Het leren van gebarentaal vond ik 
geweldig. Met elkaar communice-
ren in die ‘geheimtaal’ maakte ons 
gezin heel hecht. Ik heb me zorgen 
gemaakt, maar het heeft ons leven 
ook zo ontzettend verrijkt. 

Geniet van je prachtige kind

Wat voor veranderingen zie je, 
terugkijkend op de afgelopen 
jaren bij de FODOK?
Er is heel veel veranderd. Toen ik 
begon bij de FODOK kwam cochle-
aire implantatie bij kinderen steeds 
meer in opkomst. Veel Doven ver-
zetten zich tegen CI bij kinderen, 
wat maakte dat wij voor onze 
dochter lang twijfelden. Nu krijgen 
kinderen in de meeste gevallen al 
twee cochleair implantaten voor 
hun eerste levensjaar. 
Ook Passend Onderwijs heeft een 
grote verandering gebracht. De 
logische weg was tien jaar gele-
den nog om te beginnen in het 
speciaal onderwijs en, als dat aan 
de orde was, doorstromen naar het 
regulier onderwijs. Nu beginnen 
de meeste kinderen – soms zelfs 
zonder begeleiding – in het regulier 

onderwijs. Deze snelle verandering baart me 
soms wel zorgen. Want hoe goed een kind het 
in een testsituatie met zijn CI ook doet, in een 
klaslokaal is het zo goed als onmogelijk om alles 
goed mee te krijgen. Als kind en ouder ben je 
overgeleverd aan de professionaliteit en betrok-
kenheid van de docenten. Thuis vind ik het al 
lastig om iedere keer te polsen of mijn dochter 
goed meegekregen heeft waar we over praten, 
dat is in een klaslokaal van 30 kinderen onmoge-
lijk. En dan heb ik het helemaal nog niet over de 
uitdagingen op sociaal gebied, waar je kind voor 
kan komen te staan. Begrijp me niet verkeerd, ik 
zie ook veel voordelen van naar school gaan in 
een reguliere setting, maar het is wat mij betreft 
zeker geen onverdeeld succes.
 
Wat is je wens voor de toekomst?
Ik vind het opvallend hoeveel verschillende 
meningen of overtuigingen er heersen rondom 
dove en slechthorende kinderen. Dat leidt tot 
een grote verdeeldheid in onze sector. Tussen CI-
centra, vroegbehandeling, onderwijs en ouders, 
maar ook al tussen ouders onderling. Deze ver-
deeldheid houdt een goede ontwikkeling tegen, 
want mensen maken elkaar moe met tegenstrij-
dige visies en richten zich niet gezamenlijk op de 
toekomst. Binnen de belangenorganisaties voor 
doven en slechthorenden heb ik gezien hoe las-
tig het is om een intensieve samenwerking aan 
te gaan, maar ook de onderlinge rivaliteit tussen 
ouders is zeker niet helpend. 

Meer samengaan en samenwerken

Mijn wens is dus het meer samengaan en  
samenwerken om verdere versnippering tegen 
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GOODBYE GROW2WORK, 
HELLO PROJECTYOU2WORK!

Dit jaar is het driejarige project Grow2Work afgerond. Grow2Work  
functioneerde als een community, waar werkende en werkzoekende  
doven en slechthorenden ervaringen en tips konden uitwisselen. We 
kijken terug op een prachtig project met mooie resultaten!
Grow2Work werd gefinancierd door 11 fondsen, die ieder op eigen  
wijze betrokken waren. Voor een kleine organisatie als de FODOK en 
een projectorganisatie van 0,6 fte was het managen van 11 fondsen 
een flinke hap uit de beschikbare tijd om de projectactiviteiten uit 
te voeren. Toch was het project zonder deze fondsen niet mogelijk 
geweest. Ine Klösters (de projectleider) en het FODOK-bestuur zijn hen 
dan ook zeer dankbaar. 

het praten over werk. Op scholen ligt een grote 
kans, al is de doelgroep steeds minder aanwezig 
op de cluster 2-scholen en gaan jongeren 
vaker naar het reguliere onderwijs, waar ze 
verdwijnen in de massa.
Een online-manier van begeleiden zou ook wer-
ken, gezien de verspreiding van de doelgroep. 
Eerst online de verbinding leggen met nuttige 
informatie en tonen dat we werken vanuit een 
krachtige positieve houding, zou ervoor kunnen 
zorgen dat geïnteresseerden daarna wel op 
intervisie-achtige wijze bij elkaar willen komen.
Een groep die nog veel hulp en ondersteuning 
in het vinden van (nieuw) werk nodig heeft, 
is de groep oudere doven en slechthorenden 
(40+). Deze groep heeft naast de auditieve 
beperking de leeftijdsbeperking en is daarom 
op twee manieren minder interessant voor de 
werkgevers.’

Community
De afgelopen drie jaar vonden 
talloze workshops, trainingen en 
masterclasses plaats en zowel 
offline als online (Via Facebook, 
Twitter en Instagram) werden 
heel veel mensen betrokken bij 
Grow2Work. Een van de conclusies 
was dat bijeenkomsten organiseren 
niet echt meer van deze tijd is en 
dat individuele begeleiding beter 
past bij wat deze doelgroep nodig 
heeft. 
Projectleider Ine Klösters: ‘Als je de 
doelgroep wilt bereiken, is dat het 
slimst om te doen op de plaatsen 
waar men toch al aanwezig is, al 
moet er dan goed gekeken worden 
of men dan ook geïnteresseerd is in 

Films
Grow2Work had mede tot doel mooie 
ervaringen op film te delen. De doelgroep 
mag meer zichtbaar zijn en de werkgevers 
met goede verhalen mogen de doelgroep 
empoweren.  
Soms waren mensen onzeker en niet zo bereid 
om hun verhaal op film te vertellen. Zolang 
je werkloos bent, wil je dat niet vertellen en 
zodra je werk gevonden hebt, wil je gewoon 
meedraaien met de wereld en geen aandacht 
genereren als dove of slechthorende. Gelukkig 
waren er ook een aantal mensen die het 
verhaal wél op de film wilden vastleggen. Zij 
volgden een vlogcursus en zo zijn er achttien 
informatieve filmpjes tot stand gekomen. (Zie 
kader.)
Met BOOZ Productie is een afsluitende film 
gemaakt, waarbij de reis van de sollicitant in 
beeld wordt gebracht: www.booz.nu. 

Werkgevers
Mede door de aantrekkende economie worden 
de kansen voor doven en slechthorenden 
steeds groter. Natuurlijk gaat het allemaal niet 
vanzelf, er is een pro-actieve houding van zowel 
de werkgever als de werknemer nodig. Er zijn 
steeds meer reguliere banen beschikbaar en er 
wordt steeds minder gebruik gemaakt van de 
gecreëerde banen. Onze doelgroep kan aan de 
slag op de arbeidsmarkt. 

Dit zijn Ines tips voor werkgevers: 
1. Maak keuzes! Start niet met alle 

doelgroepen tegelijkertijd, maar maak een 
keuze waar je je organisatie op in gaat 
richten.
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2. Laat doven en slechthorenden 
onderdeel zijn van het 
grote geheel, maak er geen 
‘bijzondere’ groep van.

3. Plaats doven en slechthorenden 
op reguliere banen. Gecreëerde 
banen zijn vaak niet houdbaar 
op de langere termijn.

4. Laat de subsidie geen 
beweegreden zijn om een dove 
of slechthorende aan te nemen. 
Als de subsidie stopt, moet je 
ook door kunnen gaan met de 
werknemer.

5. Plaats een dove of slecht-
horende op de positie die 
past bij het opleidings- en 
werkniveau. Er is geen reden 
om een dove of slechthorende 
op een lager niveau in te zetten. 

6. Praat met elkaar en bespreek 
verwachtingen en hoe je de 
samenwerking ervaart. Als het 
misgaat, komt dat hoofdzakelijk 
door misverstanden, mis-
communicatie en onbegrip.

7. Praat over wat iemand wel kan 
en bedenk hoe je een dove of 
slechthorende kan inzetten in je 
bedrijf.

ProjectYou2Work
ProjectYou2Work (PY2W) is de spin off van 
Grow2Work, ondersteund door het Oranje 
Fonds. ProjectYou2Work ondersteunt dove 
en slechthorende jongeren (tot 27 jaar) 
bij het vinden van een baan. Projectleider 
Nienke Oosting en haar collega Kasia Hadley 
zijn enthousiast aan de slag voor dove en 
slechthorende jongeren: ‘Samen gaan we 
kijken naar wat jouw dromen zijn en hoe 
we die kunnen realiseren. Elke jongere krijgt 
persoonlijke begeleiding en onderneemt 
activiteiten die hem of haar dichterbij de ideale 
baan brengen!’

Mariën Hannink

Films van Grow2Work, te zien op het  
YouTube kanaal info Grow2Work: 
1. Tim in het Amsterdamse Bos (in  

samenwerking met Kentalis)

2. Marlies geeft collega’s les in gebarentaal

3. Pieter vindt werk door niet op te geven

4. Marja der Kinderen geeft informatie over 
de schrijftolk

5. Marja der Kinderen: Akoestiek verbetert 
stemverstaan 

6. Marja der Kinderen: Kom uit de kast

7. ProjectYou2work: Claire helpt Emre aan 
zijn droombaan

8. De Verbinding, waar doven heel normaal 
zijn

9. De gebarenlunch: Maak kennis met de 
gebarentaal in de lunchpauze

10. NSDSK: Hoe overleef je als dove in een 
organisatie?

11. Ordina: Hoe kijkt een commerciële partij 
naar mensen met een beperking?

12. Mediamarkt: Fabiany heeft haar droom-
baan gevonden

En op Faceboek:
Jessica Ernest deelt haar ervaringen 

1. Op weg naar werk 

2. Zelfverzekerdheid

3. Lichaamstaal

4. Doelgroepen

5. Tolkinzet

6. Werkplekaanpassing

Vlogcursus bij 

Grow2Work

Links Kasia Hadley en rechts Nienke Oosting
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NIEUWE WEBSITE: WWW.FODOKFOSS.NL

Alles wat je wilt weten (en nog veel meer) over 
dove en slechthorende kinderen en kinderen  
met TOS kun je nu vinden op de gezamenlijke 
website van FODOK en FOSS: www.fodokfoss.nl/.
Daar kun je je ook aanmelden voor de digitale 
nieuwsbrief, die maandelijks verschijnt. Of naar 
leuke activiteiten zoeken. En natuurlijk kun je er 
vragen stellen en/of je aanmelden als bestuurslid: 
we zoeken vooral naar ouders van jonge(re) 
kinderen!

NOG MEER MANIEREN OM GEBARENTAAL TE LEREN!

Een lezer reageerde op het artikel over gebarentaal 
leren in FODOKFOSSFORUM 20: ‘Ikzelf heb me 
aangesloten bij www.gebarenchallenge.nl van 
Bianca van der Horst, zelf is zij slechthorend. 1x 
per week krijg je online filmpjes over een bepaald 
thema. Het bevalt mij goed!’

INFOFODOK
SS NIEUWS& NIEUWS

COACHINGPAKKET DRANK, DRUGS EN GAMES - 
WAT DOE JIJ ERMEE?

In september kwam het coachingpakket Drank, Drugs en Games uit. 
Dit pakket met uniek beeld- en tekstmateriaal is gemaakt met en voor 
dove en slechthorende jongeren. Inzet is: hoe kun je als jongere veilig 
omgaan met verslavende middelen?
Het pakket bestaat uit een hoofdprogramma, drie reflectieprogramma’s 
en elf informatieve programma’s over diverse middelen. Daarbij horen 
tekstdocumenten, zoals een handleiding met suggesties voor gebruik 
met jongeren en een document met de beschrijving van de inhoud van 
al het beeldmateriaal.
In het hoofdprogramma delen drie jongeren hun ervaringen met 
middelen en games. In de reflectieprogramma’s reflecteren ouders, 
leraren en zorgmedewerkers op scènes uit het hoofdprogramma. Zij 
vertellen hun eigen ervaringen en geven tips.
De elf informatieve programma’s (in gebarentaal en met ondertiteling) 
geven informatie over de verschillende middelen: wat zijn de effecten, 
bijwerkingen en de invloed op je gezondheid? 
Dit alles is te bekijken en kosteloos te downloaden op http://www.
booz.nu/drank-drugs-en-games/. Naast diverse organisaties voor zorg 
en onderwijs ten behoeve van doven en slechthorenden waren ook 
Divers Doof, FODOK, NDJ en SH-Jong nauw betrokken bij dit project.
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NIEUW PRENTENBOEK DE 
HUT VAN HAASJE

Pas verschenen en voor het 
eerst gepresenteerd op de 
landelijke dag van FOSS 
en FODOK: het bijzondere 
prentenboek De hut van 
Haasje. Linguïst, logopedist 
en onderzoeker bij de 
NSDSK, Bernadette Vermeij, 
schreef een vrolijk verhaal 
over een haasje dat niet zo 
goed kan horen. De bekende 
illustrator Gitte Spee maakte 
er prachtige tekeningen bij. 
Haasje heeft zin om in het 
bos een hut te bouwen met 
zijn vriendjes. Hij verstaat 
zijn vriendjes niet altijd, 
maar kan ze op een andere 
manier toch begrijpen. En 
hij voelt hoe zijn vriendjes 
van hem houden. Een 
verhaal om ‘bijzondere oren’ 
bespreekbaar te maken en 
een waardevol prentenboek 
voor iedereen! De hut van 
Haasje kost € 14,95 en wordt 
uitgegeven door Uitgeverij 
SWP.

NIEUWSNIEUWS

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING VOOR OUD-VOORZITTER FODOK

hoekje geïsoleerd aan het werk, omdat het 
contact met de anderen altijd zo moeilijk is. Hier 
wordt gewerkt en gecommuniceerd: in gebaren-
taal, of gesproken Nederlands, of desnoods door 
iets op te schrijven op een stukje afvalhout. 

Initiatiefnemer van De Verbinding is Toine van 
Bijsterveldt. Vader van een dove zoon die zich 
al sinds de jaren ‘90 belangeloos inzet voor de 
dovengemeenschap in Nederland. Hij was ruim 
10 jaar voorzitter van de FODOK en ook, van 
2007 tot de opheffing in 2016, voorzitter van de 
Stichting Handtheater, actief op het gebied van 
podiumkunsten en cultuureducatie in gebarentaal. 
Ook burgemeester Koen Schuiling van Groningen 
verscheen op die herfstige middag in De Verbin-
ding. Hij had een boodschap, een boodschap van 
de koning. Het had, zo deelde hij de aanwezigen 
mee, de koning behaagd om Toine van Bijsterveldt 
te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-
Nassau. De kersverse ridder werd er een beetje ver-
legen van en benadrukte dat het allemaal het werk 
van heel veel mensen was. De aanwezigen klapten 
en wapperden en vonden het zeer welverdiend. 

Willem Bos

Op een koude herfstmiddag in een hal op een 
bedrijventerrein in Groningen. De geur van 
versgezaagd hout en het geroezemoes van 
stemmen. Indrukwekkende houtbewerkings-
machines, grote stapels onbewerkt hout en 
kunstige bouwsels vormen het decor voor een 
feestelijke bijeenkomst. Er wordt gesproken, er 
wordt toneelgespeeld, er worden kunstwerken 
aangeboden en onthuld, er wordt gegeten en 
gedronken, er wordt gepraat en je ziet geba-
rentaal, heel veel gebarentaal.

Het constructiebedrijf De Verbinding vierde haar 
koperen jubileum. Bij De Verbinding werken ze 
met hout en metaal, maken ze kozijnen, dakka-
pellen en andere objecten van hout, waaronder 
prachtige eivormige huisjes met vernuftige hout-
verbindingen. Maar de naam van dit bijzondere 
bedrijf staat niet alleen voor de koppeling van 
stukken hout of aluminium, maar vooral voor de 
koppeling van doof en horend, van doof en de 
rest van de (horende) maatschappij.

Bij De Verbinding werken 26 werknemers, 
waarvan 16 doof zijn. Hier geen geïsoleerde 
dove werknemer, in zijn of haar eentje in een 
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MARTIJN PRAK LOOPT € 1.012 
BIJ ELKAAR VOOR DE FOSS 
Op 14 september jl. liep Martijn Prak, vader 
van zoon Milo (8) en dochter Evi (6), de 
Winschoterloop. Hij liep deze bijzondere 
hardloopwedstrijd van maar liefst 50 km. in 
een geweldige tijd van 5:46! En hij deed dat 
niet alleen voor zichzelf, maar ook om geld 
op te halen voor de FOSS. Op 2 november 
overhandigde Martijn tijdens de landelijke 
informatiedag van FODOK/FOSS Samen ver-

der! een cheque van € 1.012,70 aan de voorzitter van de FOSS, Jan Heijboer. 
Het is de wens van Martijn om TOS meer bekendheid te geven.

Martijn loopt al enige jaren hard. Na de marathon van Rotterdam in april  
van dit jaar zette hij zijn zinnen op een nog grotere uitdaging, de 50 km 
 van Winschoten. Hij bedacht dat hij zijn enthousiasme voor zijn hobby  
zou kunnen inzetten voor een goed doel. Martijn heeft kort geleden  
gehoord dat zijn zoon Milo TOS heeft. 
Al enige jaren merken Martijn en zijn vrouw dat Milo moeite heeft op 
school. Hij loopt achter met taal en ook op voetbal moet hem vaker iets 
extra worden uitgelegd. Milo zelf ervaart geen problemen en zit lekker in zijn 
vel. Omdat er vanuit school weinig aandacht was voor de achterstand van 
Milo en zittenblijven dreigde, hebben Martijn en zijn vrouw besloten Milo 
op de school even verderop te plaatsen. Daar werd tot hun verbazing (en 
opluchting) al snel de diagnose TOS gesteld en door alle ondersteuning en 
hulp gaat Milo sindsdien met sprongen vooruit. Nu ze weten dat Milo TOS  
heeft, merkt Martijn dat er veel meer ouders zijn met een kind met TOS.  
Hij verbaast zich erover hoe weinig  
bekendheid er is over TOS en hij hoopt 
met het geld dat hij via geef.nl heeft  
opgehaald een landelijke actie te steunen 
voor naamsbekendheid van TOS. 
Wat de FOSS precies gaat doen met het 
geld is nog niet helemaal duidelijk. U zult 
hier binnenkort meer over horen. 

Wytske van Weerden

LAURINE SANDERS  
OVER HET  
SPRAAKSAAM-KAMP
Eind juni was er weer een Spraak-
Saam-kamp in het YMCA Boshuis in 
Driebergen, voor jongeren met TOS, 

van 12 tot 30 jaar. Laurine Sanders (22) vertelt ons graag 
over haar ervaringen. Ze werkt in de horeca, als kok in 
de catering. Ze volgde haar opleiding bij De Rooi Pannen 
in Eindhoven. 

Hoe vaak ben je mee geweest met het SpraakSaam-kamp? 
Afgelopen jaar was mijn eerste keer.
Wat doe je daar allemaal en kun je ook gewoon lekker niks 
doen en chillen? Er zijn drie dagen met activiteiten (bonte 
avond, BBQ, zwemmen, zeskamp enzovoort), maar tussen-
door is genoeg tijd om te chillen en niks te doen!
Wat vind je leuk en bijzonder van het SpraakSaam-kamp?
Leuk en bijzonder vind ik bij het kamp dat je meer contacten 
opdoet met jongeren die ook TOS hebben en dat je nieuwe 
vrienden maakt!  En dat je contact krijgt met anderen buiten je 
eigen regiogroep van SpraakSaam.
Waarom is het SpraakSaam-kamp belangrijk voor jou en  
anderen met TOS? Voor die andere contacten dus. En dat je 
samen kunt praten over oplossingen, over situaties  waarin je 
terecht komt en waarbij je vertelt over wat jij zou doen.
Ik voelde me heel erg op m’n gemak. Het ging allemaal  
vanzelf, ik hoefde niks uit te leggen. De anderen wisten over 
mijn situatie. Ik voelde me veilig, iedereen houdt met iedereen 
rekening. Je moet niks, je mág dingen doen.
Wat zou je zeggen tegen een jongere met TOS, die zegt: ‘Zo’n 
kamp, dat is niks voor mij?’ Dat kun je niet zomaar zeggen: 
gewoon uitproberen, ernaartoe gaan. Je weet niet wat je mist!

Eind juni 2020 vindt het volgende SpraakSaam-kamp plaats bij 
accommodatie De Buiteling in Wenum-Wiesel, bij Apeldoorn. 
Houd dit voorjaar Facebook en de SpraakSaam-website in de 
gaten. Leden van SpraakSaam gaan uiteraard voor!

Mariën Hannink

TOS meer bekendheid geven
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ELLEN REVENBERG (23) VOLGT STAN VAN 
KESTEREN (29) OP ALS VOORZITTER VAN  
SH-JONG; EEN DUBBEL-INTERVIEW

1. Hoe belangrijk is een organisatie als SH-Jong? Wat zijn jul-
lie belangrijkste bestaansredenen?
Stan: Veel slechthorende kinderen groeien op in een omgeving 
zonder andere slechthorenden. Dat betekent dat ze grotendeels 
zelf moeten uitvinden hoe je omgaat met slechthorendheid. Ze  
voelen zich vaak ‘anders’ dan andere jongeren. Soms hebben ze 
ook het gevoel er niet bij te horen, bijvoorbeeld omdat ze weinig 
meekrijgen van groepsgesprekken. Het kan dat je daar onzeker 
door wordt, wat ’t nog lastiger maakt. 

Bij SH-Jong hoeven ze niet onzeker te zijn

Bij SH-Jong hoeven ze niet onzeker te zijn of ze iets missen, om-
dat anderen dat begrijpen, omdat ze altijd om herhaling kunnen 
vragen en omdat er schrijf- en gebarentolken zijn om de commu-
nicatie te ondersteunen. 

Ellen: Wat we van de meeste jongeren terug krijgen, is dat SH-
Jong voor hen voelt als een tweede familie. Ze worden opgeno-
men in de groep en ze hoeven niet uit te leggen wat slechtho-
rendheid is. 
Wat daarnaast erg belangrijk is, is dat iedereen van elkaar kan 
leren. Ze kunnen praten over de dagelijkse situaties waar ze vast-
lopen en dan tips en tricks met elkaar uitwisselen om die situaties 
aan te pakken. Slechthorende jongeren lopen toch tegen andere 
situaties aan dan iemand die pas op latere leeftijd slechthorend 
wordt. Ze zitten vaak nog op school of zijn net aan het werk. De 

sociale standaarden zijn anders en ze zijn misschien volop aan het 
daten. In de samenleving zie je toch vaak het stereotype beeld 
van de oudere slechthorende voorbij komen. Veel mensen zijn 
zich er dan ook niet van bewust dat er ook slechthorende jonge-
ren zijn en hoe ze hun communicatie aan kunnen passen en dat 
wij ook gewoon alles kunnen (behalve goed horen dan - haha). 

2. Aan Stan: Hoe kijk je terug op je jaren bij SH-Jong? Wat is 
bijvoorbeeld veranderd in de tijd dat jij in het bestuur zat?
Mijn belangrijkste focus is lotgenotencontact en inspiratie ge-
weest. Ik wilde vooral laten zien dat er als slechthorende veel mo-
gelijk is. Ik vind het belangrijk dat jongeren ‘rolmodellen’ hebben. 
Jongeren en volwassenen die door het acceptatieproces heen zijn 
gegaan waar zij nog middenin zitten. 

Belangrijk dat jongeren ‘rolmodellen’ hebben

Mijn start als voorzitter viel samen met het ontstaan en de eerste 
jaren van de Stichting Hoormij. Daar heb ik veel energie in 
gestoken, maar uiteindelijk hebben we als bestuur besloten daar 
weer uit te stappen. De FOSS heeft dit ook gedaan. Dat was een 
hele moeilijke keuze en een grote verandering. Nu we onze 
subsidie hebben weten te behouden en het afgelopen jaar een 
groei van leden hebben gerealiseerd, durf ik te zeggen dat het 
een goede keuze is geweest. We werken ook gelukkig nog steeds 
goed samen met de Stichting Hoormij/NVVS en de FOSS. 
Ik heb als voorzitter verder vooral geprobeerd om een sterk 
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team te bouwen, waarbij het bestuur zich bezighoudt met 
alle randzaken en de vrijwilligers zich kunnen focussen op 
het belangrijkste doel van SH-Jong: het organiseren van 
activiteiten waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten. Door 
het enthousiaste team hebben we nu veel meer leden van 
middelbare schoolleeftijd en een sterk groepsgevoel. 

3. Aan Ellen: Wat zijn de dingen die jij zou willen 
veranderen bij SH-Jong en wat moet vooral blijven?
Wat vooral moet blijven, is het gevoel dat SH-Jong een tweede 
familie is. Dit is dan ook iets waar ik me hard voor wil maken. 

Het gevoel dat SH-Jong een een tweede familie is

Daarnaast vind ik het erg belangrijk dat wij SH-Jong blijven. 
Daarmee wil ik zeggen dat wij als groep open blijven staan 
voor alle slechthorende jongeren in Nederland. Dat ze zich 
er thuis kunnen voelen en dat we als organisatie uit blijven 
dragen dat juist ook als je niet gebaarvaardig bent, je meer 
dan welkom bent bij ons. Dat wij zoveel mogelijk verschillende 
ondersteunende communicatievormen inzetten zoals 
schrijftolken en NmG-tolken (Nederlands met gebaren), en 
misschien in de toekomst ook wel meer solo-apparatuur. 
Mijn ultieme droom voor SH-Jong is om alle slechthorende 
jongeren in Nederland te bereiken. Hierbij hen de kennis en 
ervaring te geven van het bestaan van SH-Jong. Of ze zich 
daarna bij SH-Jong willen aansluiten, moeten ze zelf weten 
maar dan is het een eigen keuze. 
Ik zou hierbij dus de groei willen blijven bevorderen, dit is  
een spoor waar we afgelopen jaren al erg mee bezig zijn  
geweest, maar wat ik wil blijven volgen. Misschien alleen  
niet op dezelfde manier.

Iets waarin ik verschil van Stan is dat ik mij wil richten op haal-
bare projecten en dat ik niet teveel van vrijwilligers wil vragen. 
Stan kon soms erg ambitieus zijn in zijn plannen en het daar-
mee te groot maken. Mijn plan is om projecten nog meer in 

samenwerking met andere organisaties te doen. Ik denk namelijk 
dat je samen sterker staat dan alleen.

Samen sta je sterker dan alleen

4. Hoe heeft SH-Jong bijgedragen aan wie je nu bent?
Stan: Ontzettend veel. Ik was 23 toen ik bij SH-Jong kwam (in 2013). 
Ik was toen erg gesloten en legde de lat voor mijzelf heel hoog. Bij 
SH-Jong heb ik geleerd om mezelf meer open te stellen, actief aan 
te geven wat ik nodig heb in de communicatie. Ik zet nu schrijftolken 
in als er grote bijeenkomsten zijn, die mogelijkheid kende ik niet 
eens toen ik bij SH-Jong kwam. Ook mijn solo-apparatuur gebruik ik 
actief. Daarnaast vertel ik mensen direct over mijn slechthorendheid 
en hoe ze er rekening mee kunnen houden. Maar het belangrijkste 
is misschien wel dat ik veel meer zelfvertrouwen heb gekregen; door 
mijn vrijwilligerswerk als voorzitter heb ik moeten leren presenteren, 
samenwerken en verbinden. Dat is goud waard!

Ik heb veel meer zelfvertrouwen gekregen

Ellen: Toen ik 15 was, ben ik voor het eerst naar een activiteit van 
SH-Jong gegaan. De eerste jaren was ik er niet altijd maar na de 
eerste keer had ik wel gelijk blijvende contacten. Elke keer dat ik 
bij SH-Jong kwam, voelde als een warm bad. Vanaf 2015 ben ik 
erg actief vrijwilliger bij SH-Jong. Sindsdien ben ik ook bij erg veel 
activiteiten geweest. Vooral het vrijwilliger worden heeft mij heel 
erg geholpen om veel te leren over slechthorendheid, de rechten 

Het bestuur van  

SH-Jong op bezoek  

in de Tweede Kamer, 

bij D66-kamerlid  

Jessica van Eijs  

(zelf slechthorend)
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van slechthorende jongeren, de belangrijkheid van iets als  
SH-Jong en natuurlijk ook samenwerking met anderen, het 
maken van plannen en het beter nadenken over de toekomst.

Ik ben nog steeds lerende maar ik kan nu beter opkomen voor 
wat ik nodig heb en heb een stuk meer zelfvertrouwen dan toen 
ik bij SH-Jong kwam. Ik hoop dat ik de komende jaren nog een 
boel anderen kan helpen tijdens hun tijd bij SH-Jong. 

5. Aan Ellen: Hoe sta je tegenover samenwerking met  
de andere organisaties voor doven, slechthorenden en 
mensen met TOS?
Volgens mij heb ik het eerder genoemd, maar ik ben iemand die 
heel erg voor samenwerking is. Samen sta je sterker dan alleen 
en kun je meer bereiken. Ik denk dat we met samenwerken 
nog veel meer kunnen betekenen voor onze achterban. Juist 
ook door het koppelen van alle kennis. Wij als SH-Jong hebben 
natuurlijk veel (ervarings-)kennis van slechthorende jongeren 
en weten het een en ander van hun rechten en behoeftes. Er is 
echter genoeg waar anderen een stuk meer kennis van hebben. 
Daarnaast zijn we als SH-Jong niet heel groot en draaien we 
volledig op vrijwilligers. Als we echt iets willen bereiken dan zul 
je meer mensen nodig hebben dan onze vrijwilligers. 

6. Aan Stan: Wat zou je ouders van slechthorende 
kinderen willen meegeven waar het om de toekomst  
van hun kinderen gaat?

Ik denk dat het goed is om te zoeken naar een balans tussen je 
kind ondersteunen en je kind loslaten. Dat lijkt me heel lastig en 
laat ik vooropstellen dat ik geen deskundige ben op dit gebied. 
Mijn ouders hebben nooit nadruk gelegd op mijn beperking. Dat 
heeft ervoor gezorgd dat ik altijd uitdagingen aan ben gegaan. 
Tegelijkertijd was het in mijn herinnering ook niet een onderwerp 
van gesprek binnen ons gezin. Daardoor vond ik het lastig om 
te praten over de dingen die ik moeilijk vond, de dingen waar ik 
tegenaan liep. Ik denk dat dat óók belangrijk is. 

Bespreek samen wat mogelijke oplossingen kunnen zijn

Bespreek ook samen wat mogelijke oplossingen zouden kunnen 
zijn, van de inzet van schrijf- en gebarentolken en solo-apparatuur 
tot de manier waarop je over je slechthorendheid kunt vertellen aan 
klasgenoten. Stimuleer je kind vanaf een bepaalde leeftijd om daar 
zelf actief over na te denken. Dat is een essentiële vaardigheid om 
in de toekomst mee te kunnen doen. 

7. Aan Ellen: Welke tips heb je voor slechthorende kinderen 
en jongeren; wat heeft jou bijvoorbeeld geholpen?
Oef, goede vraag. Ik denk dat ik heel erg geluk heb gehad met 
mijn ambulant begeleidster. Zij zag in dat solo-apparatuur alleen 
niet genoeg was voor mij en raadde een schrijftolk aan en heeft 
geregeld dat er een paar tolken kwamen zodat ik het kon ervaren. 
Daarnaast zag zij in dat lotgenotencontact erg belangrijk is, eerst 
regelde ze dit zelf in de regio, samen met collega’s. Later verwees 
ze me naar SH-Jong. 
Wat ik nog meer voor mezelf heb ontdekt, is dat het heel fijn kan 
zijn om Nederlands met gebaren in te zetten. Ik ben op mijn 20e 
gebaren gaan leren, dit geeft me veel meer opties om bijvoorbeeld 
tolken in te zetten. Iets waar ik nu ook niet meer voor terugdeins. 
Door gebaren en tolken in te zetten houd ik veel meer energie over 
aan het eind van de dag. Dit betekent overigens niet dat er de hele 
dag een tolk achter mij aan loopt. Alleen op momenten dat ik een 
groepsgesprek heb, zet ik ze in.

Mariën Hannink

In actie
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Behoefte aan meer structuur en wordt geleverd met 80 magneetjes 
met pictogrammen. www.gezinnig.nl/
plannen.html

Zelf maken
Je kunt natuurlijk ook zelf een planbord 
maken. Een voorbeeld is te vin-
den op internet via de volgende 
link: www.ikleerinbeelden.nl/
beelddenken-planning/zelf-een-
planbord-voor-kinderen-maken/

Digitale planners
Een handige weekplanner voor de iPad 
die geschikt is voor jonge kinde-
ren is http://www.novitura.com/
lang:nl/. De weekplanner heeft een 
heel duidelijke uitstraling en is mak-
kelijk te bedienen. 

Een planningsapp die ook gebruik maakt 
van pictogrammen is Mijn eigen 
plan https://mijneigenplan.nl/ (kost 
ca 35 euro per jaar). De app geeft 
een duidelijk weekschema met 
structuur en overzicht.

Voor wat oudere kinderen kun je 
ook denken aan Daymate; dit is 
een digitale planner voor Android 
of Apple. Deze planningsapp werkt 
met pictogrammen. https://www.
daymate.nl/#front-page-5

Agenda
De Pictogenda is een jaaragenda met 
pictogramstickers, bedoeld voor ieder-
een die beelden makkelijker verwerkt 

HULPMIDDELEN OM TE PLANNEN

Alle kinderen hebben be-
hoefte aan structuur. Maar 
kinderen met TOS en dove 
en slechthorende kinderen 
hebben hier vaak nog meer 
behoefte aan. Veel van onze 
kinderen hebben geen goed 
overzicht van wat er allemaal 
gaat gebeuren in een week 
en het vermogen om goed te 
plannen kan een probleem 
zijn. 

Volwassenen gebruiken een pa-
pieren of digitale agenda of een 
kalender om overzicht te houden 
en goed te kunnen plannen. 
Ook kinderen kunnen hier goed 
gebruik van maken. Maar dan 
moet de kalender en/of agenda 
wel geschikt zijn voor het kind. 

Is er behoefte aan meer struc-
tuur, zet dan een planbord in. 
Met behulp van pictogrammen 
wordt zo heel beeldend een 
week uitgebeeld. Het planbord 
is goed te gebruiken om met je 
kind een week door te spreken 
of terug te kijken op de week. 
Door de dagen van de week vi-
sueel te maken, wordt een week 
ook overzichtelijker.

Planborden
Stichting Doe Maar Zo! verkoopt een dagritme-
systeem, waarbij elke dag van de week zijn eigen 
kleur heeft. Het systeem is geschikt voor alle leef-
tijden. Het dagritmesysteem wordt opgebouwd 
met een magneetbord, gekleurde magneten om 
de dag aan te geven en verschillende pictomagne-
ten. Voor bijna elke activiteit is wel een pictogram 
te krijgen (denk aan douchen, eten, afwassen etc). 
Alle artikelen zijn los te bestellen. Zie ook: www.
doemaarzo.nl

 

Een wat kleinere weekplanner (iets groter dan 
A4-formaat) is de weekplanner van Gezinnig. 
Deze weekplanner is voor kinderen van 3-10 jaar 
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dan gesproken of geschreven taal. De agenda 
biedt een overzicht per week, waarbij alle tijdin-
formatie gevisualiseerd is; de dagen van de week 
hebben een vaste kleur en een eigen pictogram, 
feestdagen zijn afgebeeld etc. Afspraken en 
activiteiten kunnen worden weergegeven door 
pictogram- en/of fotostickers. Er zijn ook kalenders 
te koop via dezelfde website. Zie ook: https://www.
pictogenda.nl/shop/pictogenda-2020

Stichting Doe Maar Zo! heeft een schoolagenda 
ontwikkeld die duidelijk leesbaar en overzichtelijk 
is. De dagen zijn aangegeven in geschreven taal, 
pictotaal en kleur. De prikkelarme en kleurrijke 
schoolagenda van Stichting Doe Maar Zo! helpt 
leerlingen en studenten in alle soorten onderwijs 
met huiswerk, plannen en verkrijgen van overzicht.
https://www.doemaarzo.nl/schoolagenda

Andere handige agenda voor middelbare scholie-
ren (met gratis weekplanner wisbordje) is te koop 
via: https://www.mijnwerkplekje.nl/c-3442508/
leren-plannen/

Kalender
In bijna elk gezin hangt wel een kalender met een 
dag-, week of maandoverzicht. Hieronder een aan-
tal voorbeelden van kalenders die geschikt zijn voor 
kinderen die behoefte hebben aan het gebruik van 
pictogrammen.

Via pictogenda is een wandkalender te koop met 
een groot aantal pictogramstickers.
Zie ook: www.pictogenda.nl
Stichting Doe Maar Zo heeft ook een heel over-
zichtelijke kalender. Pictogramstickers kunnen erbij 
besteld worden. Zie ook: www.doemaarzo.nl

Gratis pictogrammen downloaden:
www.slera.be/nl/picto/downloads
www.pictoselector.eu
www.pictomaat.nl (alleen nog maar voor vragen 
via info@pictomaat.nl)

Overig
Om goed te kunnen plannen moet je ook een 
idee hebben van tijd. Natuurlijk kun je hier-
voor een klok gebruiken. Als klokkijken toch 
nog wat lastig is, of vergeten wordt, dan kun 
je ook gebruik maken van een kookwekker of 
een timer. Een handig hulpmiddel dat veel op 
scholen wordt gebruikt, is de kleurenklok. Bij de 
kleurenklok wordt via kleurtjes duidelijk hoelang 
een taak gedaan moet worden (verkrijgbaar als 
tafelmodel en als horloge). Het gebruik van de 
klok geeft structuur. Zie: www.kleurenklok.nl.

Pasje
Voor jongeren met een communicatieprobleem 
is er het Com-Pas; dit is een geplastificeerd 
kaartje (te bestellen op https://www.com-pas.
nl/). Op het kaartje staat dat je problemen hebt 
met spraak of taal. Je kan het kaartje in moeilijke 
situaties aan anderen geven. Ze kunnen dan 
lezen hoe ze jou kunnen helpen met communi-
ceren.
De pas is ook digitaal te krijgen via een app op 
de smartphone. De app bevat informatie over 
jouw problemen met spraak of taal. Je kan de 
app in moeilijke situaties aan anderen laten zien, 
zodat zij weten hoe ze jou kunnen helpen met 
communiceren. Je kunt het filmpje bekijken op 
https://youtu.be/NBhplx4WOHs

Karla van der Hoek
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Wil je meer weten over één van de genoemde onderwerpen of heb je zelf een interessant nieuwtje waar ook  
andere ouders hun voordeel mee kunnen doen? Bel of mail ons: 030 - 290 0360 of info@fodok.nl. 
Zie ook www.fodokfoss.nl.

INFO GOED OM TE WETEN...FOLIOLIO

NIEUW BOEK HOOFD VOL TOS
Tijdens Wereld TOS Dag op vrijdag 
18 oktober is het boek Hoofd vol 
TOS gelanceerd, een overlevings-
gids voor jongeren met een taalont-
wikkelingsstoornis (TOS).
Er zijn al boeken over en voor 
jongeren met TOS, maar dit is het 
eerste boek dat gemaakt is door 
jongeren met TOS zelf. Veerle 
Stevens, Jérôme Vergne en Beau 
Verhaar vertellen over hun da-
gelijks leven met TOS en hoe ze 
daarmee omgaan. De informatie, 
afbeeldingen, handige tips, leuke 
weetjes en quizjes maken het boek 
heel herkenbaar én bruikbaar. Een 
echte overlevingsgids dus. Het boek 
Hoofd vol TOS is voor € 17,50 te 
koop bij uitgeverij Pica.

MBO-SCHOOL SPECIAAL VOOR DOVEN, SLECHT-
HORENDEN EN STUDENTEN MET TOS
Op de campus van het Koning Willem I College 
in Den Bosch bevindt zich een mbo-school 
speciaal voor doven en slechthorenden én voor 
studenten met een taalontwikkelingsstoornis 
(TOS): BBO De Schalm. 
De school biedt administratieve 
opleidingen aan op niveau 2 en 3 in de 
beroepsbegeleidende leerweg (bbl). 
Op De Schalm zitten veel studenten voor wie 
het regulier onderwijs niet de juiste keuze 
is. Maar er komen niet alleen studenten die 
doorstromen vanuit het vmbo of vso. Er zijn 
ook zij-instromers, mensen die willen om- 
of bijscholen. Dat zijn bijvoorbeeld dove of 
slechthorende personen die ouder zijn dan 
30 jaar, en geen recht meer hebben op een 
gebarentolk in het onderwijs. Of studenten 

met een TOS die een reguliere beroepsopleiding 
veel te onrustig vinden. 
Doordat De Schalm officieel niet onder speciaal 
onderwijs valt, hoeven studenten geen indicatie 
of arrangement te hebben om er een opleiding 
te kunnen volgen. ‘Wettelijk gezien zijn wij 
een reguliere mbo-school,’ legt Hans Gijsbers, 
schoolleider en docent van De Schalm uit, ‘maar 
dan alleen voor doven, slechthorenden en 
studenten met een TOS.
Eén van de voorwaarden om tot De Schalm 
te worden toegelaten is dat je een baan of 
stageplek bij een erkend leerbedrijf moet 
hebben. Vanuit die werksituatie kom je als 
student één dag per week naar school voor 
theorielessen. De rest leer je op je stage- of 
werkplek. 
Bij De Schalm volgt iedere student een 
maatwerktraject. Dat betekent dat het 
onderwijs is toegesneden op ieders persoonlijke 
situatie. ‘We hanteren ook geen vaste 
startdatum,’ voegt Hans toe. ‘Bij de meeste 
scholen kun je op twee momenten in het 
jaar – in september en februari – starten met 
je opleiding. Op De Schalm kun je instromen 
wanneer je wilt.’
Zie www.kw1c.nl/afdeling/823/bbo-de-schalm
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STICHTING JINPA - EEN BIJZONDER OUDERINITIATIEF 

Links: huiskamer Jinpa,  

rechts Joey en Carola

Stichting Jinpa is een initiatief van 
en door ouders uit de EMB/CMB-
doelgroep (ernstig meervoudig 
beperkt/communicatief meervou-
dig beperkt). Stichting Jinpa biedt 
dagbesteding, wonen en logeren in 
de nabije toekomst (2020). Op dit 
moment bieden wij al wel cursus-
sen over begeleidingsmethoden 
en communicatiemethoden voor 
EMB/CMB in ons kenniscentrum. 
We leiden (ambulante en vaste) be-
geleiders en ouders op: we helpen 
met het opzetten van een dagpro-
gramma, we geven cursussen en 
hulp over begeleidingsmethodieken 
en helpen met het opzetten van 
Concept Ondersteunende Com-
municatie. Stichting Jinpa richt 
zich op mensen met EMB/CMB, 
die niet of nauwelijks gesproken 
taal gebruiken (spraak-taalstoornis 
hebben, naast ernstig verstandelijk 

beperkt en/of ASS). We willen 
met Jinpa bijvoorbeeld ouders, 
die hun EMB-kind thuis hebben, 
ondersteunen. Daarnaast brengen 
we ouders en verzorgers met 
elkaar in contact. Ouders houden 
bij Jinpa volledig regie en alles 
wordt betaald uit het eigen PGB 
(Persoonsgebonden Budget).

Wat ons verschillend maakt, is 
bijvoorbeeld het feit dat ouders 
de volledige regie houden, zelf de 
methodes leren, zelf begeleiders 
inhuren en dat alles uit het PGB 
komt (en niet uit ZIN - Zorg in 
Natura). Daarnaast richten wij ons 
met name op concept ondersteu-
nende communicatie en com-
municatieniveaus (dus het helpen 
met leren communiceren), waarbij 
activiteiten in de dagbesteding 
daaraan bijdragen/ondersteunend 

zijn. De nadruk ligt dus op communicatie en niet op ‘de dag 
doorkomen’. We gaan in de toekomst meer plekken creëren 
om kinderen een veilig thuis te bieden. Tot die tijd kan men 
terecht in ons kenniscentrum om hulp te krijgen en andere 
ouders/ begeleiders te ontmoeten. Dit kan ook online voor 
mensen die verder bij ons vandaan wonen.  
Zie www.jinpa-huis.nl/

Cindy Bloemberg
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Foto-impressie van de landelijke dag Samen Verder! op 2 november. (Foto’s Eva Prevaes)
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