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INLEIDING
Het jaar 2018 was voor SH-Jong bestuurlijk gezien een bewogen jaar. SH-Jong besloot
in mei 2018 terug te treden als deelnemer van de federatieve stichting Hoormij, na drie
jaar samenwerking. Het leverde voor ons niet de meerwaarde voor onze achterban op.
Uiteraard blijven we wel samenwerken op inhoudelijk vlak met FOSS en NVVS/Stichting
Hoormij. Daarover meer in het laatste hoofdstuk van dit jaarverslag.
Naast de bestuurlijke ontwikkelingen hebben we in 2018 gelukkig ook mooie en
bijzondere bijeenkomsten voor slechthorende jongeren georganiseerd. Absoluut
hoogtepunt daarvan was het Summercamp, waaraan 75 jongeren van 19 verschillende
nationaliteiten meededen.
Op het gebied van informatievoorziening krijgt het project Drank & Drugs steeds meer
vorm, de voorlichtingsfilmpjes over verslaving bij dove en slechthorende jongeren zijn
inmiddels bijna klaar, in 2019 kunnen deze ingezet worden ten behoeve van de doelgroep.
We gaven dit jaar voorlichtingen over omgaan met slechthorendheid aan jongeren en
professionals. We stonden met stands op congressen, vertelden onze ervaringsverhalen
aan jongeren en gaven tips aan ambulant begeleiders. Ook schoven we aan bij
overleggen met ambtenaren en bestuurders om de belangen van de doelgroep te
behartigen.
Ook is SH-Jong sinds het begin van het project (2017) betrokken bij ProjectYou2Work,
dat tot doel heeft om jongeren na hun opleiding te koppelen aan ervaringsdeskundige
buddy die hen begeleidt naar werk. De werving van jongeren en buddy’s is in 2018
opgestart en de eerste koppels zijn gevormd.
Al met al was het een bewogen, maar toch ook succesvol jaar. In dit jaarverslag lees je er
alles over. Op een impactvol 2019!
Bestuur SH-Jong

-3-

2018 IN FEITEN EN CIJFERS
SH-Jong is er om te zorgen dat slechthorende
jongeren met zelfvertrouwen en toekomstperspectief
in de maatschappij staan en ‘erbij horen’. Het
motto van SH-Jong is: ‘Geloof in je droom! Ook als
slechthorende kun je alles bereiken!’

111

29

SH-JONG
LEDEN

NIEUWE LEDEN
IN 2018

29

19

8

VOORLICHTINGEN

SH-Jong organiseert
bijeenkomsten waar
slechthorende jongeren elkaar
kunnen ontmoeten. Daarnaast
geven we voorlichting over
omgaan met slechthorendheid en
behartigen we de belangen van de
doelgroep.

BIJEENKOMSTEN

SH-JONG

IN 2018

DONATEURS

4%

12-15 jaar

Campagne Hear2Stay
Dag van het Gehoor
3 maart

13%

22%

16-20 jaar

18%

21-25 jaar
26-30 jaar

858

volgers

202

volgers

1003

43%

30 jaar of ouder
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volgers

CAMPAGNE DAG VAN HET GEHOOR
In samenwerking met andere belangenorganisaties organiseerde SH-Jong een campagne
rondom 3 maart, de Internationale Dag van het Gehoor. Het doel van deze campagne was
om aandacht te vragen voor het communiceren met slechthorenden en doven. SH-Jong
nam het initiatief tot de campagne.

Vlogger Sofie Hellemans
maakte een fantastische vlog
met tips om te communiceren
met doven en slechthorenden:
De post ontving 288 ‘gewone’ likes, 45 keer
‘geweldig’ en 2 keer ‘verbluft’ (in totaal dus
335 reacties). Bovendien werd het maar liefst
108 keer gedeeld en zijn er 50 opmerkingen
geplaatst. In totaal bereikte het bericht ruim
25.300 mensen! Bekijk hier de video!

Op 3 maart gingen we de
straat op in Rotterdam. Samen
met de Stichting Plotsdoven
deelden we flyers uit en gingen
met mensen het gesprek aan
over slechthorendheid!
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Onze vrijwilliger Annet Verdoorn ontwierp een prachtige
flyer met communicatietips!
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BIJEENKOMSTEN EN KAMPEN
SH-Jong organiseert bijeenkomsten waar slechthorende jongeren elkaar kunnen
ontmoeten. Tijdens die bijeenkomsten is er gelegenheid om met elkaar ervaringen uit te
wisselen en van elkaar te leren. Onze overtuiging is dat jongen vooral graag plezier met
elkaar willen hebben en vrienden willen maken, en dat het uitwisselen van ervaringen dan
vanzelf gaat.
Wij spreken een brede doelgroep aan: jongeren van 12 tot en met 30 jaar. Dat is een
brede doelgroep en bovendien heeft iedereen andere interesses. Daarom organiseren
we verschillende soorten bijeenkomsten: borrels, huiskamerbijeenkomsten, weekenden,
sportieve activiteiten en creatieve activiteiten.
Dit jaar organiseerden we 8 borrels, 1 huiskamerbijeenkomst, 2 activiteiten speciaal
voor jongeren tot en met 16 jaar, 3 kampen en 4 activiteiten voor de hele doelgroep. En
natuurlijk de Toppersdag voor vrijwilligers. In dit hoofdstuk een aantal cijfers op een rijtje
en een verslag van de hoogtepunten.

Pinksterkamp
Herstweekend
Cocktailworkshop
Sinterkerst
Infodag
Flinstonegames
Toppersdag
Jongerenactiviteit
Nieuwjaarsactiviteit
0

10
Leden

20
Niet leden
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50
Vrijwilligers
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PINKSTERKAMP
Verslag van de deelnemers:
“De vrijdagavond startten we met
Levend Cluedo. De deelnemers moesten als
echte detectives uitzoeken wie een moord
gepleegd had, met welk wapen en in welke
kamer. In groepjes gingen ze aan de slag,
waardoor ze elkaar beter leerden kennen.
Na dit introductiespel hebben sommigen
het nog laat gemaakt, anderen gingen vroeg
naar bed: ze hadden immers nog een
lang weekend vol activiteiten voor de boeg.

Paardrijden op de manege

18 T/M 21
MEI
2018

ACCOMODATIE
GOED TE PAS

5 LEIDING
23 DEELNEMERS
4 TOLKEN

IN HAAKSBERGEN

De zaterdagochtend streden twee teams tegen elkaar in een drietal spellen. Oude kleren
was wel een must, schoon bleef je er niet van… Na de driekamp volgde een rondleiding
door de manege op de accommodatie, voor wie dat wilden. Als verrassing mochten de
echte liefhebbers nog een rondje op een paard rijden.
Bij terugkomst stond er een
groepsactiviteit voor iedereen op het
programma. De keukenprinsen en
keukenprinsessen konden hun hart
ophalen: we gingen met z’n allen
koken. De deelnemers werden
opgedeeld in een aantal groepen,
die elk een ‘Mystery Box’
kregen. Daarin zaten ingrediënten,
waarmee zij zelf een gerecht
moesten maken. Het recept zat er
niet bij, dus het was wel afhankelijk
van je groepsgenoten of je iets
acceptabels op tafel kon zetten.
Gelukkig slaagden de meeste
groepen erin om iets lekkers te
maken en uiteindelijk mocht
iedereen van elk gerecht eten.
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Maffiabazen in het centrum van Enschede en ruilen
in Haaksbergen

De zondag verlieten we de accommodatie om de omgeving te verkennen. Het was
stralend weer. ’s Ochtends deden we een spel in het centrum van Enschede. In weer
nieuwe groepjes, met elk een eigen – vaak vrij hilarische – groepsnaam, moesten we
op elkaar en de ‘geldwagen’ jagen. Je kon virtuele bommen voor elkaar neerleggen en
moest kluizen openen. De meest strategische zet was om een bom voor de McDonalds te
leggen, want daar belanden de meeste groepjes om een McFlury te halen.
Zondagmiddag was het tijd voor een ruilspel in het immer rustige en gastvrije
Haaksbergen. Een van de groepen mocht zelfs in de tuin een beker limonade komen
drinken, terwijl de vrouw des huizes de zolder leeghaalde voor antieke klokken en meer
ruilspullen. Tot slot de maandag, waarop een aantal SH-Jong’ers lieten zien journalist in
spé te zijn en er mooie kampjournaals werden gemaakt. Verder stond de maandag vooral
in het teken van afscheid: tot het volgende kamp!”
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HERFSTWEEKEND
Verslag van de deelnemers:

19 T/M 21

“Op vrijdagavond startten we met de Grote SH-Jong
OKTOBER
Vrijdagavond Show. Het blauwe en het rode team
gingen de strijd aan in verschillende spelshows
2018
bekend van televisie. Zoals altijd was het een grote
chaos van door elkaar roepende kids, maar gezellig
was het wel. De avond werd uiteraard weer laat en
de weerwolven verslonden onschuldige burgers
KAMPHUIS
(redactie: weerwolven is een populair
SAMUEL NAARDEN
gezelschapsspel) tot ze werden ontmaskerd
(of niet, natuurlijk).
IN OORSTVORNE

5 LEIDING
30 DEELNEMERS
3 TOLKEN

Workshop visuele muziek
Zaterdagochtend bestond uit drie
verschillende activiteiten: de reclamespot,
tegeltjeswijsheden en visuele muziek.
Vooraf hadden de deelnemers opgegeven
welk van de drie activiteiten zij wilden doen.
Tijdens de workshop Visuele Muziek gingen
jongeren aan de slag om gezongen liedjes
te vertalen naar liedjes in gebaren
(signdancing of muziektolken). Een
bijzondere workshop onder begeleiding van
Jessica de Waard, leiding bij SH-Jong en
een van de initiatiefnemers van het
Songfestival in Gebaren.

Hunger games met waterbalonnen
In de middag speelden we een milde versie van de Hunger Games: waarbij we elkaar te
lijf gingen met waterballonnen. In een spannende strijd vochten de laatste overlevers van
team blauw en team rood met elkaar, waarna er uiteindelijk eentje overbleef. Daarna werd
opgewarmd met een douche, warme chocolademelk en thee.
In de avond waren er fantastische performances van de deelnemers aan de workshop
Visuele Muziek – sommigen bleken een natuurtalent en slaagden erin om niet alleen de
betekenis maar ook het gevoel van het liedje over te brengen.
Zondag begon de dag iets minder plezier met het opruimen en schoonmaken, maar
werd het leukste voor het laatst bewaard: in de middag gingen we lasergamen en
boogschieten. Een mooi einde van een heerlijk kamp!”
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INTERNATIONAAL SUMMERCAMP:
Elkaar begrijpen en versterken
Slechthorende jongeren uit de hele
wereld kwamen in de eerste week van
augustus samen voor het Summercamp
op een accommodatie in Veldhoven. In
totaal waren 76 jongeren bijeen uit
17 nationaliteiten, waarvan naast de
SH-Jong leden de meesten uit Scandinavië
en Canada. De activiteiten in deze week
stonden in het teken van ervaringen
uitwisselen, elkaar inspireren en het
optimaal inzetten van hulpmiddelen en
voorzieningen. En communiceren
in het Engels.

30 JULI
T/M

5 AUGUSTUS
2018

ACCOMODATIE

76 DEELNEMERS

DE BUITENJAN
IN VELDHOVEN

Hoe begon het? SH-Jong heeft enkele jaren geleden het project ‘Drempels Slechten’
uitgevoerd, samen met de NVVS en Kentalis. Vanuit dit project is ook de documentaire
‘Slechthorend. Nou en?!’ (2016) gemaakt. Hierin laten enkele slechthorende jongeren
zien hoe ze in het leven staan en wat er mogelijk is. Een film met als doel andere
slechthorende jongeren in hun kracht te zetten. Uit de gesprekken die naar aanleiding
van de film zijn gevoerd, kwam het plan naar boven om het begrip ‘empowerment’ in
internationaal verband te bespreken en in de praktijk te brengen. Het idee van een
Summercamp in Nederland was geboren! Een groep actieve SH-Jong’ers ging ermee aan
de slag samen met een bestuurslid van IFHOHYP (wereldorganisatie voor slechthorende
jongeren).

Spetterend programma
het programma van Summercamp is gevarieerd. Culturele overeenkomsten en verschillen
worden gedeeld aan de hand van stellingen. Eén van de uitdagingen is een reis door
Nederland. Hierbij mag je geen gebruik maken van je mobiel. Het is juist de bedoeling om
mensen aan te spreken en vragen te stellen. En er zijn verschillende workshops. Het spel
Geroezemoes, een door SH-Jong uitgebracht kaartspel waarin je jezelf beter leert kennen,
is speciaal voor deze gelegenheid in het Engels vertaald. En er zijn workshops over nonverbale communicatie, hoe je een community bouwt en hoe je op een positieve manier
voor jezelf opkomt. Bij het zien van de documentaire ‘Slechthorend. Nou en?!’, voor de
gelegenheid voorzien van Engelse ondertiteling, zijn enkele deelnemers emotioneel. Het
is herkenbaar en sommige fragmenten roepen herinneringen op aan minder leuke tijden.
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Sport, spel, ontspanning

Op het camp is ook aandacht voor sport, spel en ontspanning. Denk aan zelfverdediging,
dansen, improvisatietheater, ‘action painting’ en yoga. Een bezoek aan de Efteling, het
hangen aan een klimwand en het behouden van een bonte avond kunnen natuurlijk niet
ontbreken. Voor Nederlandse jongeren vanaf 12 jaar is een speciale dag georganiseerd.
Tien deelnemers doen mee aan de spel- en sportactiviteiten. Dagelijks zijn vlogs gemaakt
en verspreid via sociale media.

Toegankelijkheid

Er is veel aandacht voor de toegankelijkheid van het Summercamp. Zo is de locatie
akoestiekvriendelijk gemaakt door geluiddempende materialen en door draadloze
toepassingen is de verstaanbaarheid verhoogd. Twee schrijftolken zetten het gesproken
Engels om in tekst. De deelnemers konden de teksten lezen op het grote scherm en
tablets. Deelnemers hebben het als zeer positief ervaren. We kijken het trots terug op het
Summercamp.

Tips & Tricks

Het Summercamp levert een grote hoeveelheid tips & tricks op. Belangrijk is steeds
een constructieve en assertieve houding, een open en positieve instelling en gebruik
(leren) maken van nieuwe technologieën. De resultaten gebruikt SH-Jong voor
belangenbehartiging.
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PROJECTEN,
BELANGENBEHARTIGING EN
VOORLICHTING
ProjectYou2Work
ProjectYou2Work ondersteunt dove en slechthorende jongeren (tot 27 jaar) bij het vinden
van een baan. Elke jongere krijgt persoonlijke begeleiding en onderneemt activiteiten
die hem of haar dichterbij de ideale baan brengen. In 2018 is het project uitgewerkt, de
projectcoördinator aangesteld en de promotie voor het project opgestart.
Het ProjectYou2Work wordt gesteund door het Oranjefonds en het eerste idee is mede
vormgegeven door SH-Jong. Samen met Nederlandse Dove Jongeren zit SH-Jong in de
stuurgroep van het project. Het past precies bij het motto van SH-Jong: “Durf te dromen!
Ook als slechthorende kun je vrijwel alles bereiken!”

Project Drank & Drugs

Het project Drank & Drugs heeft tot doel om een coaching pakket voor en met dove
en slechthorende jongeren samen te stellen met voorlichting over het gebruik van
verdovende middelen. In 2018 zijn voorlichtingsvideo’s geproduceerd en is een start
gemaakt met een handleiding voor de inzet tijdens voorlichtingsbijeenkomsten. In 2019
willen we met de ontwikkelde producten de doelgroep ondersteunen.

Belangenbehartiging & voorlichting

Binnen SH-Jong is belangenbehartiging een thema dat met name de verantwoordelijkheid
is van het bestuur. Daarnaast is er ook een commissie Voorlichting die voorlichtingen
voor jongeren organiseert. Het bestuur in 2018 bestond uit drie leden (inmiddels zijn dat
er zes) en lag voor hen de focus op de afhandeling rondom de uittreding als deelnemer uit
de Stichting Hoormij. Toch hebben zij daarnaast het volgende ondernomen:
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Convenant samenwerking FOSS, FODOK, NDJ en SH-Jong

Samen met bovengenoemde partijen heeft SH-Jong een convenant opgesteld om
samen op te trekken om de gedeelde belangen van de achterban te behartigen. In eerste
instantie is het doel om een gedeelde agenda op te stellen om de positie van dove en
slechthorende kinderen (en kinderen met een taalontwikkelingsstoornis) te verbeteren. In
de loop van 2019 zal dit verder vorm krijgen.

Gesprek met staatssecretaris Economische Zaken met betrekking
tot beeldbemiddeling voor doven en slechthorenden
SH-Jong was bij het overleg met staatssecretaris Mona Keijzer op 13 juli. Het
Platform Doven, slechthorenden, tos was die dag uitgenodigd voor een gesprek met de
staatssecretaris en ambtenaren van Economische Zaken om te spreken over de kwaliteit
en bereikbaarheid van beeldbellen voor doven en slechthorenden. Een verruiming van de
openingstijden is gerealiseerd, maar helaas is 112 nog niet 24 uur per dag bereikbaar.
Aanwezigheid bij platformbijeenkomsten Platform doven, slechthorenden, tos
In 2018 is dit Platform tweemaal bijeengekomen. SH-Jong vindt samenwerking met
de andere belangenorganisaties voor doven en slechthorenden zeer belangrijk en is
altijd aanwezig. Standpunten en voortgang rondom belangenbehartigingszaken, zoals
tolkvoorziening, ondertiteling en andere toegankelijkheidszaken, worden tijdens dit
platform besproken. SH-Jong levert dan input namens haar achterban.

Presentaties en voorlichtingen ten behoeve van onze doelgroep

We vinden het belangrijk om onze inspraak te doen gelden rondom de ambulante
dienstverlening voor slechthorenden op de middelbare school. In 2018 lieten we de
documentaire ‘Slechthorend. Nou en?!’ zien aan ambulant begeleiders uit heel Nederland,
bijvoorbeeld tijdens een bijscholing dag door de Expertisegroep Auditieve Beperking.
Ook hebben ervaringsdeskundige vrijwilligers van SH-Jong hun verhaal gedeeld
tijdens voorlichtingen voor ouders van slechthorende kinderen. In 2019 hopen we
praktische trainingen aan te bieden aan jongeren op middelbare scholen via ambulante
dienstverlening.
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ORGANISATIE SH-JONG
Bestuur SH-Jong

Stan van Kesteren 		
Voorzitter, portefeuille: Samenwerkingen
Ellen Revenberg 		
Vicevoorzitter, portefeuille: Coördinator uitvoerende commissie
Chantal Govaart 		
Secretaris, portefeuille: Internationale Zaken
Mikael de Vries		
Penningmeester, portefeuille: Fondsenwerving
Tom de Beer			
Algemeen bestuurslid, portefeuille: Projecten &
				Belangenbehartiging
Robin van den Bosch
Juniorbestuurslid, portefeuille: Ledenwerving &
				Vrijwilligersbeleid
Contact met bestuur? Mail bestuur@shjong.nl.

Uitvoerende commissie
Ellen Revenberg		
Gaby Vos			
Amber van Buuren 		
Jeanine Ottink		

Coördinator weekendactiviteiten
Coördinator dagactiviteiten
Coördinator Voorlichting
Coördinator Media
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Organogram SH-Jong

Algemene
Ledenvergadering

Bestuur
SH-jong

Coordinator
uitvoerende
commissie

Media (PR)

Voorlichting

Dagactiviteiten

Overige
vrijwilligers
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Weekendactiviteiten

