
Communica e en de toegang daartoe is een recht en 
basisbehoe e  van  elke mens.  Zonder  communica e 
kun  je  je wensen,  vragen  en  ideeën niet  uiten  en  is 
aanslui ng vinden bij anderen erg moeilijk. Niet kun ‐
nen praten kan leiden tot frustra e en zelfs agressie. 

Voor  men   sen  die  niet  of  nauwelijks  kunnen  praten 
kan OC  een oplossing  bie den. Daarmee worden  alle 
manieren  van  communi ce ren  bedoeld  die  naast 
spraak  ingezet  kunnen wor den  zoals  gebaren,  picto ‐
grammen,  verwijzende  voor wer pen,  lichaams taal 
e.d.  (zie figuur hieronder). 

Een groot deel van de ouders, begeleiders en pro fes ‐
sionals  van  personen  die  niet  kunnen  spreken weet 
echter niet eens wat OC is. Ze hebben er geen besef 
van  wat  het  voor  hun  kind/client  kan  opleveren  en 
hoe zij dit kunnen aanleren. Juist doordat deze doel ‐
groep zo a ankelijk is van (de kennis van hun) omge ‐
ving  zorgt  dit  gebrek  aan  kennis  ervoor  dat  veel 

Verschillende manieren voor Onderstende Communica e

Doel
Het doel van het gehonoreerde project is het toe gan ‐
kelijk  maken  van  Ondersteunde  Communica e  (OC) 
voor mensen die geen of een beperkt  spraak vermo ‐
gen  hebben  en  hun  naasten.  Specialisten  en  erva ‐
rings deskundigen  zullen  voor  dat  doel  voor lich  ng 
ge ven aan pro fessionals en ouders die betrok  ken zijn 
bij  scholen  en  instellingen  voor  kin deren  of  vol was  ‐
senen die niet of niet goed genoeg kun nen spre ken.

Aanleiding
Het  project  is  voortgekomen  uit  gesprekken  tussen 
(bestuurs)  leden  van  de  vereniging  ISAAC‐NF  (mevr. 
M.  ten  Hooven‐Radstaake  en  mevr.  M.  Tousssaint)   
en de vASN (R.M. Heethaar en C.L.J. van der Hall).

ISAAC‐NF hee  als missie om communica e moge lijk ‐
heden  voor  mensen  met  complexe  commu ni ca  e  ‐
beper kin gen  te  op maliseren  en  zal  ook  een  finan ‐
ciële bijdrage leveren.

Onze  vereniging  hee   voordat  het  coronavirus  zijn 
intrede deed OC‐cursussen gegeven die veel belang ‐
stelling  en  waardering  kregen  en  in  een  duidelijke 
behoe e bleken te voorzien.

Achtergrond
Kinderen  en  volwassenen  met  een  beperking  doen 
onvoldoende mee  in  de  samenleving,  terwijl Neder   ‐
land  het  VN‐verdrag  voor  de  Rechten  van  per so nen 
met  een  Handicap  hee   gera ficeerd.  Kort  samen ‐
gevat  staat  daarin  dat  Nederland  zich  hard  moet 
maken voor een gelijke posi e van mensen met een 
beperking,  in  vergelijking  met  mensen  zonder  een 
beperking. 
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poten e verloren gaat en veel intelligen e verborgen 
blij . Hoe kun je laten weten wat je wel en niet snapt 
en  hoe  kun  je  vragen  stellen,  als  je  geen  commu ‐
nica e middel hebt om dit  te uiten?  In de zorg voor 
mensen met een beperking worden veel keuzes voor 
hen gemaakt, wordt veel voor hen besloten en over 
en namens hen gecom mu niceerd.

Het wordt hoog  jd dat er met hen gecommuniceerd 
wordt en dat ze de middelen krijgen om zich te laten 
horen. Dit kan alleen gerealiseerd worden als wij als 
omge ving op een adequate manier OC inze en in de 
com munica e met  hen.  Op  deze manier  kun nen  zij 
hun  stem  te  laten  horen  en  ac ever  mee be slissen 
over hun eigen leven (empowerment/eigen regie). 

Dit  project  wil  de  toegangkelijkheid  daartoe  vergro ‐
ten. Komende maand wordt de Leidraad onder steun ‐

Nieuw raster voor een tablet
In onze nieuwsbrief nr. 22 van oktober 2020 bericht ‐
ten  we  u  dat  het  gebruik  van  een  raster  over  een 
tablet  kan  hel pen  met  het  gerichter  aanwijzen  van 
het  goede  picto gram  om  te  kunnen  communiceren. 
Zo'n ras ter voor komt dat er verkeerde picto gram men 
wor den aan ge wezen. Ze werden met een 3‐D prin ter 
gemaakt  en  leden  konden  ze  tegen  een  zeer  vrien ‐
delijke prijs bestel len via onze vereniging.

Inmiddels is de ont wik keling verder gegaan en is deze 
prijs nog ver der gezakt naar € 17.50 excl. verzend kos ‐
ten.  De  nieu we  rasters  zijn  nog  beter  van  kwaliteit, 
zijn van zeer dun plexi glas en volledig doorzich g. Zij 
worden vervaardigt bij het bedrijf TinkerinQ, dat zich 
specialiseert  in  o.a.  lastersnijden  en  laser‐  en  3D‐
prin ten.

De rasters zijn nog steeds te bestellen via deze link:
h ps://docs.google.com/forms/d/
184bNp_xrYHKqwGlCqlJFTdOMUy0Ix8AwgYqgZMnzP
Q0/viewform?edit_requested=true
Leest  u  alstublie   goed  de  informa e  en  instruc es 
die daarin vermeld staan.

We willen de firma TinkerinQ en Jo Knippenberg heel 
erg bedanken voor hun inzet om deze rasters te ont ‐
werpen en te produceren.

de  communica e  verstuurd  naar  instellingen  voor 
men sen  met  een  verstandelijke  beperking,  speciaal 
onder wijsscholen  en  KDC's.  Zij  krijgen  allen  een  uit ‐
no diging  zich aan  te melden voor de gra s voor lich ‐
ng. 

Via  de  vASN  en  de  ISAAC‐NF  zullen  we  deze  uit no ‐
diging ook versturen per mail, houdt uw inbox dus in 
de gaten!

Er  is plek voor 40 voorlich ngen, evenredig verdeeld 
over  de  typen  instellingen.  Inzet  is  om  te  starten  in 
oktober, maar  de  start  is  a ankelijk  van  de  corona ‐
maatregelen  aangezien  de  scholing  op  de  loca es 
zelf gegeven zal worden.

Wij  wensen  de  projectmedewerkers  en  deelnemers 
veel succes met  deze belangrijke ac viteiten.

Coronavrije overhandiging van het eerste nieuwe raster 

door dhr. Harry Binnema van de fa. TinkerinQ aan Maartje 

ten Hooven‐Radstaake
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