
 

Informatiebrief voor het verzamelen van ervaringsverhalen en 
beeldmateriaal die ingezet kunnen worden als voorlichtingsmateriaal door 
ISAAC- NF. 

 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Een grote doelgroep in Nederland en Vlaanderen heeft baat bij Ondersteunde Communicatie. Het 
gaat hierbij om mensen die vanwege uiteenlopende redenen niet goed (verstaanbaar) kunnen praten 
of gesproken taal kunnen begrijpen. Er is heel veel mogelijk om iedereen te kunnen laten 
communiceren, hoe groot de beperking ook is. Iedereen heeft ook recht om te kunnen 
communiceren op een manier die bij hem of haar past. Hier zet ISAAC-NF zich voor in. 
 
ISAAC-NF is de Nederlands/Vlaamse afdeling van een internationale vereniging die zich sinds 1989 
inzet voor mensen met een communicatieve beperking en hun omgeving. Daarbij brengen zij 
Ondersteunde Communicatie (OC) onder de aandacht. Onder OC worden alle strategieën, 
communicatievormen en hulpmiddelen verstaan, waarmee communicatie ondersteund of mogelijk 
gemaakt kan worden. 
 
Om OC nog beter onder de aandacht te brengen en te laten zien wat er te bereiken is met de juiste 
ondersteuning wordt er momenteel nieuw informatie- en voorlichtingsmateriaal ontwikkeld. Twee 
studenten aan de Fontys Paramedische Hogeschool, Eindhoven nemen deze taak op zich.  
 
Om interessant materiaal te ontwikkelen zijn wij op zoek naar mensen die ervaringsverhalen, 
beeldmateriaal of informatie willen delen met andere belangstellende. Door deze uit te wisselen 
werken wij samen naar betere communicatiemogelijkheden voor iedereen.  
 
In deze informatiebrief wordt uitgelegd wat er met het verzamelde materiaal zal gebeuren.  
 
Hoe worden de ervaringen, foto’s en informatie verschaft? 
Er is een format waar gebruikers en direct betrokkenen als ouders, ontwikkelaars en leveranciers van 
hulpmiddelen, professionals of andere personen die in aanraking komen met OC hun verhaal kunnen 
vertellen. We zijn op zoek naar uiteenlopende doelgroepen waarbij de communicatie wordt 
ondersteund, denk aan verstandelijke, lichamelijke en/of meervoudige beperkingen, afasie, 
dementie etc. Er kan tot 12 juni 2017 een fysieke of telefonische afspraak ingepland worden met 
studenten van Fontys om mondeling uw verhaal te vertellen (zie contactgegevens van de studenten 
onderaan). Aan de hand van notulen van dit gesprek, zorgen wij dan dat er een mooie tekst ontstaat. 
De teksten die geschreven worden, zullen wij ter controle verzenden naar u, voordat het 
gepubliceerd zal worden via de verschillende kanalen van ISAAC-NF, zoals de website, Facebook en 
een nieuwsbrief. 
 
Wanneer u geen ervaringsverhaal of informatie wilt delen, kunt u er ook voor kiezen om enkel een 
foto te delen waardoor er een impressie gegeven kan worden van de inzet van een hulpmiddel, 
methode, of strategie om de communicatie te ondersteunen. Ook hiervoor kan een afspraak 
ingepland worden. Wij komen dan langs op een voor u uitgekozen locatie om mooie foto’s te nemen. 
Uiteraard worden deze wederom eerst ter controle verzonden, voordat het gepubliceerd wordt. 
 
Waarvoor worden de ervaringen, foto’s en informatie gebruikt? 
De ervaringsverhalen, beeldmaterialen en informatie kunnen verspreid worden via diverse kanalen. 
Denk hierbij aan informatiefolders, informatieposters, de website van ISAAC-NF en Facebook. Het 
doel is om mensen te informeren over OC en een platform te bieden waar kennis en ervaring  



 

 
 
gedeeld kan worden. In het onderstaand toestemmingsformulier kunt u zelf aangeven waar uw 
materiaal verspreid mag worden.  
 
Deelname 
Het delen van materiaal is geheel vrijwillig. Het kan een mooie manier zijn om anderen te 
ondersteunen in hun zoektocht naar een natuurlijke en prettige manier van communiceren. Ook kan 
u als ontwikkelaar/leverancier of therapeut uw visie verspreiden. Wanneer u beslist informatie of 
beeldmateriaal te delen vult u de onderstaande toestemmingsverklaring in. Wanneer u zich bedenkt 
voorafgaand aan de publicatie over het delen van uw materiaal, is dit ten alle tijden mogelijk. 
Hiervoor hoeft u geen reden te geven. Ook wanneer u akkoord gaat met een publicatie maar u graag 
enkele aanpassingen ziet in het publicatiemateriaal, kunt u dit altijd doorgeven. Zie onderstaande 
contactgegevens; de eerste contactpersonen zijn de studenten. Na een publicatie ontvangt u digitaal 
het eindresultaat. 
 
Contactgegevens 
Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen of opmerkingen, mag u altijd contact met ons 
opnemen. De studenten van Fontys zijn de eerste contactpersonen t/m 12 juni 2017. 
 
  
Studenten Fontys Hogeschool (bereikbaar t/m 12 juni 2017) 
Contactpersoon: Amber van Goor 
e-mailadres:  a.vangoor@student.fontys.nl 
mobiel nummer: 06-34727889 
 
Contactpersoon: Maureen van Kaathoven 
e-mailadres:  m.vankaathoven@student.fontys.nl  
mobiel nummer: 06-23734106 
 
ISAAC-NF 
Contactpersoon: Stijn Deckers 
Functie:  Voorzitter 
e-mailadres:   info@isaac-nf.nl 
website:  http://isaac-nf.nl/  
facebook:  https://www.facebook.com/ISAACnf/ 
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Toestemmingsverklaring voor het verzamelen van ervaringsverhalen en 
beeldmateriaal die ingezet dienen te worden als voorlichtingsmateriaal door 
ISAAC-nf. 

Hieronder geef ik toestemming om mijn verhaal, informatie of beeldmateriaal te verspreiden via 
diverse ISAAC-nf kanalen. 
 
Naam deelnemer/ deelnemende instantie:     Datum: ___/___/____ 
 
Ik heb de informatie voor deelnemers gelezen, hierbij kon ik aanvullende vragen stellen. Deze vragen 
zijn naar tevredenheid beantwoord. Ik heb voldoende tijd gehad om te beslissen of ik mijn materiaal 
wil delen. 
 
Ik weet dat deelname geheel vrijwillig is. Ik weet dat ik op ieder moment, voor de publicatie kan 
beslissen om het materiaal niet te laten publiceren. Daarvoor hoef ik geen reden te geven. Ik weet 
dat voor de publicatie van mijn materiaal er nogmaals om toestemming gevraagd wordt. 
 
Ik geef toestemming om de gegevens te gebruiken voor de doelen beschreven in de informatiebrief. 
Ik ga akkoord met het verspreiden van mijn materiaal via een of meerdere kanalen. 

 
 
Wenst u een kopie van het ontvangen materiaal of notulen voorafgaand aan de publicatie? 
 
� Nee 
 
Wenst u een digitaal kopie van het eindproduct zoals deze gepubliceerd is? 
 
� Nee 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Ik verklaar hierbij dat ik bovenstaande gegevens grondig heb gelezen. Ik begrijp wat het doel van het 
verzamelen en verspreiden van het materiaal is. Ik geef toestemming om mijn materiaal in te zetten 
voor deze doeleinden. 
 
Naam (contactpersoon):     Datum: ___/___/___ 
 
Handtekening: 
 

Ik ga akkoord: 

� Met de mogelijkheid tot verspreiding via alle onderstaande kanalen. 

Ik ga niet akkoord met de verspreiding via de volgende kanalen: 

� Facebook 
� Website 
� Folder 
� Poster 

� Nieuwsbrief 
� Tijdschrift 
� Linkedin 
� Twitter 
 

� Ja 

� Ja 


