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Uitgangspunten OCUitgangspunten OC

�� Communicatie is overal Communicatie is overal 

�� Elk levend wezen kan niet Elk levend wezen kan niet 
anders dan in wisselwerking anders dan in wisselwerking 
treden met zijn omgeving treden met zijn omgeving 

�� Communicatie berust op Communicatie berust op 
wisselwerking tussen wisselwerking tussen 
verschillende actoren en verschillende actoren en 
factoren die elkaar befactoren die elkaar beïïnvloeden nvloeden 
(ondersteunen of belemmeren)(ondersteunen of belemmeren)



Ondersteuning gaat uit vanOndersteuning gaat uit van

�� Actieve betrokkenheid van alle Actieve betrokkenheid van alle 
deelnemers aan het deelnemers aan het 
communicatieprocescommunicatieproces

�� Flexibel aansluiten bij de best Flexibel aansluiten bij de best 
toegankelijke communicatietoegankelijke communicatie--vormenvormen

�� Inventarisatie van belemmerende en Inventarisatie van belemmerende en 
bevorderende factoren in sociale, bevorderende factoren in sociale, 
natuurlijke en culturele omgevingnatuurlijke en culturele omgeving

�� Ervaren bruikbaarheid in dagelijks Ervaren bruikbaarheid in dagelijks 
levenleven



ToineToine

�� Doof geborenDoof geboren

�� Lichte verstandelijke beperkingLichte verstandelijke beperking

�� Laat onderkendLaat onderkend

�� Nauwelijks naar school geweestNauwelijks naar school geweest

�� Thuisomgeving vooral gericht op Thuisomgeving vooral gericht op 
materiele verzorgingmateriele verzorging

�� Werkomgeving niet ingesteld op Werkomgeving niet ingesteld op 
zijn communicatiemogelijkhedenzijn communicatiemogelijkheden



PerPer--Olaf HEDVALLOlaf HEDVALL
�� De AktieDe Aktie--diamant: model voor diamant: model voor 

observatie/analyse van observatie/analyse van 
toegankelijkheid, tijd en plaatstoegankelijkheid, tijd en plaats--
gebondengebonden

persoon doel

resultaat

Sociale 
omgeving

plaats

tijd

Natuurlijke 
en 
gemaakte 
omgeving



ActieActie--diamantvermenigvuldigddiamantvermenigvuldigd

�� Communicatie betreft altijd Communicatie betreft altijd 
tenminste twee partners, dus tenminste twee partners, dus 
twee van de voorgaande twee van de voorgaande 
interactieinteractie--patronen, die elkaar patronen, die elkaar 
over en weer beover en weer beïïnvloedennvloeden

�� Let op: Partners hebben niet Let op: Partners hebben niet 
altijd hetzelfde doel, als ze met altijd hetzelfde doel, als ze met 
elkaar willen communiceren.elkaar willen communiceren.



observatie/analyse volgens observatie/analyse volgens 
actieactie--diamantdiamant

�� Persoon 1Persoon 1: Toine met zijn : Toine met zijn 
mogelijkheden, beperkingen, mogelijkheden, beperkingen, 
levenservaring, wensen, verlangens, levenservaring, wensen, verlangens, 
communicatiedrangcommunicatiedrang

�� Persoon2:Persoon2: communicatiepartner, communicatiepartner, 
begeleider met eigen mogelijkheden, begeleider met eigen mogelijkheden, 
levenservaring, wensen, verlangens levenservaring, wensen, verlangens 
etc.etc.

�� Evenals Toine is de begeleider deel Evenals Toine is de begeleider deel 
van het probleem en deel van de van het probleem en deel van de 
oplossingoplossing



ActieActie--diamant :Natuurlijke en diamant :Natuurlijke en 
““cultureleculturele”” omgeving:omgeving:

�� WeersomstandighedenWeersomstandigheden
�� CommunicatievormenCommunicatievormen
�� WetgevingWetgeving
�� Gebouwen en inrichtingGebouwen en inrichting
�� werktuigenwerktuigen
�� VervoerVervoer
�� HulpmiddelenHulpmiddelen



ActieActie--diamant: diamant: 
sociale omgevingsociale omgeving

�� Familie en kennissen thuisFamilie en kennissen thuis
�� Medebewoners en begeleiders Medebewoners en begeleiders 

KwecooKwecoo--huishuis
�� CollegaCollega’’s op werks op werk
�� WinkeliersWinkeliers
�� FitnessclubFitnessclub
�� WandelclubWandelclub
�� Etc,etcEtc,etc



ActieActie--diamant: doeldiamant: doel

�� Ik weetIk weet

�� Ik kanIk kan

�� Ik wilIk wil

�� Ik kiesIk kies

�� Gedreven door mijn ervaring, Gedreven door mijn ervaring, 
wensen en verlangens, bewensen en verlangens, beïïnvloed nvloed 
door de vele facetten van de door de vele facetten van de 
actiediamant, bereik ik een resultaat.actiediamant, bereik ik een resultaat.


