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Wat is communicatie? 

 
• Communicatie is alle gedrag in een situatie 

van interactie.  
 

• Een situatie waarin mensen contact hebben 
met elkaar  
 

• Betekenis van de code afhankelijk van de 
ervaring!!  

  
In het bijzonder bij mensen met een 
communicatieve en verstandelijke 
beperking 
 

 



   Ontstaan van de 

 Weerklankmethodiek  

 
  
 Op basis van ervaring van de begeleiding  
 en behandeling van mensen met een  
 meervoudige beperking 
 (meestal met een auditieve 
 beperking, verstandelijke  
 beperking al dan niet in combinatie  
 met een lichamelijke, visuele beperking 
 of een stoornis binnen het autistisch 
   spectrum) 
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Totale Communicatie 

 
• Totale Communicatie is een basishouding 

een visie op respectvolle bejegening. 
 

• De intentie hebben om de ander te willen 
begrijpen en daarbij gebruik maken van 
die uitingsvorm(en) op maat, afhankelijk 
van de mogelijkheden van de cliënt en van 
zijn sociale netwerk. 
 

• Alle uitingsvormen zijn gelijkwaardig. 
 

• Respect voor de eigenheid en ruimte voor 
autonomie. 
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    Weerklankmethodiek toepassing   
    van TC in de praktijk. 

 
• Voordat je tot keuzes komt voor de juiste  
   bejegening, werkwijze en  de juiste keuze  
   voor de communicatievorm(en) ga je eerst: 
 
• In kaart brengen wat de cliënt begrijpt aan 
   communicatie en hoe hij zelf 
   communiceert; 
 
• Samen met de sociale  
   omgeving met behulp van een  
   communicatieprofiel 

 
 



Het maken van een 

communicatieprofiel 

 
Communicatieprofiel;  
 

• Persoonsbeeld  

• Communicatieschema aan de hand van 
communicatiemodel 

• Ervaringenschema op basis van 
ervaringsordening 

• Functieschema 



 

Analyse van gedrag met behulp van een 

signaleringsplan 

 

 

 
 



 
 
• Vervolgens breng je in kaart hoe de 
   omgeving communiceert met de cliënt en  
   voor welk taalaanbod wordt gekozen     
   (Nederlandse gebarentaal of Nederlands  
    gesproken taal ondersteund met gebaren) 
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Het communicatieplan 

 
 Vervolgens wordt het communicatieplan 

geïmplementeerd door; 
 
• Instructie in de diverse milieus 
 
• Het opstellen en uitvoeren van 

signaleringsplan 
 

• Methodisch vullen van concepten (op basis 
   van ervaringen)met de toevoeging van de 
 juiste communicatievorm(en) 
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Enkele producten gebaseerd op 

Weerklankmethodiek 

   

  Doodboek  

  Levensboek 

  Ik-project 

  Toolkit Totale Communicatie Lichaam & 

       seksualiteit 

 

 Gebaren volgens Weerklankmethodiek 

   
    



 Communiceren op situatieniveau  

  
Cliënten communiceren alleen binnen het hier en nu 
en met betrekking tot henzelf. 
  
Signalen worden onbewust of bewust overgedragen 
via de situatie waarin iemand zich bevindt. 
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Gebaren op situatieniveau 

 
  
Losse gebaren over dagelijks terugkerende thema’s 
combineren met: 
 
•Gebaren / classifiers in de richting van 
 of wijzen en kijken in de richting van 
 
•Bevestigen en (in mindere mate) ontkennen  
 
•Mimiek en lichaamshouding 
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  Julian 

 
 Kan communiceren op situatieniveau  
 
 Communicatie door middel van; 
 gedrag 
 ruimtegebruik 
 geluiden 
 gesproken taal ondersteund met losse 

gebaren 
  
 
 Bejegening en communicatievorm 

afhankelijk van de emotionele toestand en 
motivatie 
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Julian 

 
 



Communiceren op signaalniveau 

 
Communicatie kan plaatsvinden buiten de 
daadwerkelijke situatie, ook (vlak) voor of na een  
gebeurtenis kan hierover worden gecommuniceerd 
via vaste – individuele – codes. 
  
Cliënt kan begrippen onthouden en oproepen. 
  
Begrippen hebben betrekking op het dagelijks leven 
en hebben veelal een beperkte inhoud. 
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 vervolg signaalniveau 

 
Cliënt kent bij één vorm één betekenis en kan 
inhoud niet zelf generaliseren naar gelijksoortige 
contexten. 
 
Cliënt kan met hulp van de omgeving aan een vorm 
meerdere betekenissen gaan verbinden 
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Gebaren op signaalniveau 

 
Korte, eenvoudige zinnen over ervaringen van de 
Cliënt 
 
Combineren met: 
•Gebaren / classifiers in de richting van 
of wijzen en kijken in de richting van 
niet zichtbare objecten, activiteiten  
 
•Directionele werkwoordgebaren 
ook – met visualisatie – buiten de daadwerkelijke 
situatie 
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Niels 

 
 Communiceert op situatieniveau 2, 

signaalniveau 1 en 2 
 
 Ordent zijn omgeving voornamelijk 

lichaamsgebonden 
 
 Communicatie door middel van: 
 Voorwerpen 
 Gesproken taal ondersteund met losse  
 gebaren 
 Gedrag 
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   Oscar 

 
 Kan communiceren op situatieniveau en 

signaalniveau  
 
 Communicatie door middel van; 
 Gedrag 
 Nederlandse gebarentaal  
 Foto’s 
 Voorwerpen  
   
 Inzet van de communicatievormen 

afhankelijk van de emotionele toestand en 
motivatie! 
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Oscar 



Communiceren op symboolniveau 

 
Cliënt communiceert via vaste codes en kan aan 
deze codes veel begrippen en contexten verbinden. 
  
Cliënt kan communiceren over gebeurtenissen 
verder weg in afstand of tijd  
(in het verleden of in de toekomst). 
  
Communicatie over eigen ervaringen of ook over  
Informatie waarmee geen bewuste ervaring is  
opgedaan. Ook abstracte begrippen kunnen worden  
toegevoegd 
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Gebaren op symboolniveau 

 
Zinnen of verhalen combineren met: 
 
•  Gebaren / classifiers in de richting van 
 of wijzen en kijken in de richting van 
 ook (ver) buiten de daadwerkelijke situatie 
 
• Directionele werkwoordgebaren 
 ook (ver) buiten de daadwerkelijke situatie 

 
• Vragen, ontkennen 
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   Sryani 

 
 Communiceert op signaalniveau en 

symboolniveau  
 
 Communicatie door middel van: 
 Nederlandse gebarentaal 
 Pictogrammen 
 Foto’s 
 
 Inzet afhankelijk van de situatie en haar 
 emotionele toestand (hoe ze zich voelt!) en 
   motivatie 
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Sriyani 



 Tot slot! 

 

 Gebaren hebben gehoor gevonden binnen de  
 de zorg voor verstandelijk gehandicapten de  
 afgelopen 20 jaar  
 
 Gebaren zijn volwaardig onderdeel van OC 

geworden 
 
 Producten zijn ontwikkeld om de toegang tot  
 de gebaren te blijven vergroten voor cliënten 
 en hun omgeving! 
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