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1. Introductie
1.1. Wettelijk kader en internationale regelgeving inzake
de rechten van personen met een beperking als
gelijkwaardig burger
Personen met een beperking worden geconfronteerd met discriminatie en
belemmeringen die hen ervan weerhouden elke dag op voet van gelijkheid met anderen
aan de samenleving deel te nemen. Hun wordt hun het recht ontzegd om deel uit te
maken van het algemene schoolsysteem, te worden tewerkgesteld, onafhankelijk te
leven in de gemeenschap, zich vrij te verplaatsen, te stemmen, deel te nemen aan sport
en culturele activiteiten, sociale bescherming te genieten, toegang te krijgen tot de
rechter, medische behandeling te kiezen en vrijelijk wettelijke verplichtingen aan te
gaan, zoals het kopen en verkopen van onroerend goed.
De laatste jaren is er een revolutionaire verandering in aanpak geweest, wereldwijd, om
de beschermingskloof te dichten en ervoor te zorgen dat personen met een beperking
dezelfde normen van gelijkheid, rechten en waardigheid genieten als alle anderen.
Het Verdrag inzake de rechten van personen met een beperking, dat in 2006 is
aangenomen en in 2008 in werking is getreden, betekende een 'paradigmaverschuiving'
van een traditionele, op liefdadigheid gerichte, medisch georiënteerde benadering van
de gehandicaptenproblematiek naar een benadering op basis van de mensenrechten

Misschien vindt u een lijst met de gevestigde wetten van het land op het gebied van de
bescherming van de rechten van mensen met een beperking op
https://dredf.org/legal-advocacy/international-disability-rights/international-laws.
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"De viering van de diversiteit en de machtiging van het individu
zijn essentiële mensenrechtenboodschappen. Het Verdrag
belichaamt deze boodschappen en brengt ze duidelijk over door
een volledig actieve rol in de samenleving voor personen met
een beperking voor ogen te hebben".
Louise Arbour
Voormalig Hoge Commissaris van de VN voor de mensenrechten

Ondanks de conventie die het dagelijks leven van mensen met een beperking moet
verbeteren, is er nog veel werk aan de winkel op het gebied van :
 Algemene

toegankelijkheid

Openbare

en particuliere gebouwen

Toegankelijkheid

van informatie (gebrek aan toegankelijke formaten)

 Onderwijs
Scholen
Sport

faciliteiten

 Werkgelegenheid
Vaak

richten ze zich op de beperkingn van een persoon en niet op de capaciteiten

van een persoon.
Niet-aangepaste

 Deelname

werkomgevingen

aan inclusieve vrijetijds- en jeugdactiviteiten

Activiteiten

zijn vaak niet toegankelijk of afgezonderd.

1. Introductie
1.2. Mensen met een beperking als actieve burgers
80 miljoen mensen met een beperking (ongeveer 15% van de Europese bevolking) hebben
dagelijks moeite om actief en zelfstandig te leven.
Autonomie betekent dat de persoon kan kiezen tussen:
 Waar

en met wie te leven;

 Welke

diensten te gebruiken;

 Wanneer

en hoe een geïnformeerde beslissing te nemen.

Er zijn veel initiatieven op EU-niveau die proberen bij te dragen aan het verhogen van
het actieve leven en het burgerschap van personen met een beperking. Een daarvan is
DISCIT, dat zich richtte op de volledige en effectieve participatie van personen met een
beperking in de samenleving en de economie. Zij publiceerden ook een Europese
beleidsnota "New Knowledge for an Inclusive and Sustainable European Social Model"
(Engelse PDF).

Sommige gebieden moeten worden aangepakt om te zorgen voor een grotere participatie
van mensen met een beperking in onze gemeenschap en de samenleving als geheel.
Stel jezelf de volgende vragen over jongeren met een beperking, en je zult ze
identificeren :
 Waar

en met wie wonen ze?

 Waar

werkt deze persoon en hoe verdient hij geld?

 Wat

doen deze jongeren overdag?

 Wat

is de kwaliteit van hun relaties die ze met anderen ontwikkelen tijdens hun
dagelijkse activiteiten?

 Wat

en met wie gaan deze mensen activiteiten van persoonlijk belang doen?

 Wat

is de gezondheid van het individu, zowel fysiek als emotioneel?

 Wat

zijn hun interesses en mogelijkheden om deel te nemen aan leren en persoonlijke
groei?

 Wat

is hun vermogen om weloverwogen beslissingen te nemen over hun leven?

Hoe organiseer je een sensibiliseringscampagne voor jongeren die zich inzet voor
actief burgerschap?
Ondanks het feit dat er op nationaal en Europees niveau veel initiatieven zijn die actief
burgerschap bevorderen, is de realiteit dat mensen met een beperking nog steeds te
maken hebben met veel obstakels die hun toegang tot inclusief onderwijs,
werkgelegenheid en het openbare leven belemmeren.
Het betekent dat er een grote ruimte is voor het voeren van bewustmakingscampagnes
die ertoe bijdragen dat zij als volledig actieve en participerende burgers in staat worden
gesteld om hun positie als volwaardige burgers te versterken.
Bedenk welk thema van uw campagne uw collega's zou interesseren. Het kan in verband
worden gebracht met:
 Het

vergroten van de betrokkenheid van uw vriend(inn)en met een beperking bij
community media programma's;

 Laat

hen hun mening en standpunt over sociaal belangrijke problemen die van invloed
zijn op alle jongeren, kenbaar maken;

 Laten

we meer mensen met een beperking aanmoedigen om een leidinggevende rol te
spelen in jongerenorganisaties.

1. Introductie
1.3. Ethische code*
Jeugdwerkers zetten zich in voor een ethische praktijk in hun werk met jongeren (met
maar ook zonder beperkingen).
Met name de volgende beginselen houden rekening met de behoeften van jongeren met
een beperking:
en vertrouwelijkheid: Geen enkel jeugdlid kan worden verplicht een
beperking te melden. Als vertrouwenspersoon kunt u als Jeugdwerker ook geen kennis
over iemands beperking openbaar maken zonder eerst om toestemming te vragen..

 Vertrouwen

Jeugdwerkers werken samen met jongeren in hun sociale context. Een
breed scala aan contexten heeft invloed op het leven van jongeren, waaronder cultuur,
gezin, groepsgenoten, gemeenschap en samenleving. Jeugdwerk beperkt zich niet tot
het vergemakkelijken van veranderingen binnen de individuele jongere, maar strekt
zich uit tot de context waarin de jongere leeft.

 Achtergrond:

: De praktijk van Jeugdwerkers bevordert de gelijkheid van alle jongeren,
ongeacht factoren zoals leeftijd, geslacht, etniciteit, godsdienst, seksualiteit,
beperking, locatie of sociaal-economische status.

 Gelijkheid

* Based on “Code of Ethics for Youth Workers in WA”, 2014

Jeugdwerkers gaan ervan uit dat jongeren competent zijn in het
beoordelen en handelen naar hun interesses. De jeugdwerker pleit voor en machtigt
jongeren door machtsrelaties open en duidelijk te maken; door degenen die in een
machtspositie staan tegenover de jongere verantwoordelijk te houden; door
afhankelijkheid te voorkomen; en door de jongere te ondersteunen bij het nastreven
van hun legitieme doelen, interesses en rechten.

 Machtiging:

De Jeugdwerker vermijdt dat jongeren worden blootgesteld aan de kans op
verdere schade of letsel en is zich bewust van de veiligheid van anderen.

 Zorgplicht:

transparante relatie: De rol en de verwachtingen die tussen de Jeugdwerker en de
jongere worden gecreëerd, en de daaruit voortvloeiende relatie, zullen respectvol,
open en eerlijk zijn. De belangen van andere belanghebbenden worden niet voor de
jongere verborgen.

 Een

Jeugdwerkers zullen ernaar streven met anderen samen te werken om
de best mogelijke resultaten met en voor jongeren met en zonder een beperking te
bereiken.

 Samenwerking:

Jeugdwerkers hebben de verantwoordelijkheid om op de hoogte te blijven van
de informatie, middelen, kennis en praktijken die nodig zijn om hun verplichtingen
tegenover jongeren met en zonder beperkingen na te komen.

 Kennis:

Jeugdwerkers zijn zich bewust van hun eigen waarden en belangen, en
benaderen het verschil in de aanpak van degenen met wie ze werken met nederigheid
en respect.

 Zelfbewustzijn:

De jeugdwerkrelatie is een professionele relatie, bewust beperkt tot de
bescherming van de jongere. Jeugdwerkers zullen de integriteit van de beperkingen
van hun rol in het leven van de jongere behouden.

 Grenzen:

Ethisch jongerenwerk is in overeenstemming met het behoud van de
gezondheid en het welzijn van Jeugdwerkers.

 Zelfzorg:

Jeugdwerkers zijn loyaal aan de praktijk van het jeugdwerk en brengen het
niet in diskrediet.

 Integriteit:

2. Communicatie onder jongeren als sleutelfactor voor
bewustmaking
2.1. Wat betekent inclusieve communicatie?
U kunt inclusieve communicatie herkennen aan de hand van de volgende belangrijke
kenmerken :
 de

communicatiepartners zijn in staat om berichten, gedachten en gevoelens uit te
wisselen zonder belemmeringen;

 iedereen

is in gelijke mate betrokken bij de communicatie en kan zijn mening geven;

 de

communicatiepartners gebruiken verschillende communicatie-instrumenten om
informatie uit te wisselen, zoals :
 gesproken

taal,

 niet-verbale

gebaren,

 intonaties,
 schriftelijke

aantekeningen,

 pictogrammen

of andere beelden die de verbale spraak kunnen aanvullen of vervangen.

Een inclusieve communicatieaanpak moedigt het gebruik aan van :
die duidelijk, eenvoudig en geschikt is voor het niveau van begrip van onze
communicatiepartners;

 Spraak

 lichaamstaal
 tekenen

die de verbale woorden aanvult of vervangt, indien nodig;

/ gebaren die de mondelinge spraak vergemakkelijken of vervangen;

 ondertekening

woordvolgorde;

die wordt gedaan op hetzelfde moment als het spreken en in dezelfde

foto's, grafische afbeeldingen en symbolen die zowel de gesproken als
geschreven taal ondersteunen;

 afbeeldingen,

en onderwerpen die kunnen worden gebruikt om te staan voor mensen,
locaties, activiteiten of zelfs obstakels;

 objecten

benaderingen, zoals gespecialiseerde software, taal-apps die worden
gebruikt voor mensen met communicatieproblemen.

 interactieve

Enkele mythen over inclusieve communicatie:
Waar of niet waar?
 Inclusieve

communicatie is alleen nodig als we communiceren met mensen met een
beperking.

 Om

inclusieve communicatie te bereiken, moet je zijn opgeleid of een specialistische
kwalificatie hebben op het gebied van speciaal onderwijs.

 Inclusieve

communicatie is veeleisend en kostbaar, waardoor financiële steun nodig is.

De antwoorden:
 Inclusieve

communicatie is alleen nodig als we communiceren met mensen met een
beperking.
waar: Inclusieve communicatie moet iedereen betrekken, ongeacht hun gezondheid,
status of positie in de gemeenschap.

 Niet

 Om

inclusieve communicatie te bereiken, moet je zijn opgeleid of een specialistische
kwalificatie hebben op het gebied van speciaal onderwijs.
waar: Iedereen kan een inclusieve communicatiebenadering implementeren als ze
rekening houden met de behoeften van anderen.

 Niet

 Inclusieve

communicatie is veeleisend en kostbaar, waardoor financiële steun nodig is.

waar : De essentiële middelen voor inclusieve communicatie zijn informatie en
bewustzijn over de specifieke behoeften van elk individu. Het kan ondersteunende
technologie vereisen om de communicatie verder te vergemakkelijken.

 Niet

2. Communicatie tussen jongeren als sleutelfactor voor
bewustwording
2.2. Alternatieve middelen voor communicatie
Verbale communicatie is niet de enige manier om interactie tot stand te brengen. Enkele
van de meest gebruikte methoden voor alternatieve communicatie zijn :
 Symbool

ondersteunde communicatie

Communicatie via symbolen kan het begrip vergemakkelijken.
Hoe zou u symbolen gebruiken in uw activiteiten voor jongerenorganisaties?

 Augmentatieve

en alternatieve communicatie (AAC)

AAC omvat alle vormen van communicatie, anders dan traditionele spraak, die worden
gebruikt om gedachten, behoeften, wensen en ideeën tot uitdrukking te brengen.
We gebruiken allemaal AAC wanneer :
 we

gezichtsuitdrukkingen maken of gebaren,

 We

symbolen of afbeeldingen gebruiken,

 we

gebarentaal gebruiken,

 we

lichaamstaal gebruiken.

Op hoog technologisch niveau kan AAC-software een persoon met een spraakverlamming
helpen om door symbolen opnieuw te "spreken". Een zeer bekende gebruiker van
dergelijke AAC-software was professor Stephen Hawking (1942-2018) die verklaarde:
"We hebben een morele plicht om de belemmeringen voor deelname weg te nemen en om
voldoende financiering en expertise te investeren om het enorme potentieel van mensen met
een beperking te ontsluiten".

 Haptische

communicatie.
Haptische communicatie communiceert via aanraking. Haptische communicatie is erg
nuttig wanneer we communiceren met doofblinde mensen en mensen met ernstig
gehoorverlies.
Communicatie door aanraking wordt meestal alleen uitgevoerd door getrainde
beoefenaars / persoonlijke assistenten / zorgverleners.
Haptische signalen worden 'getrokken' op delen van het lichaam zoals :
 bovenste deel
 handpalm
 Arm

van de achterkant

Een alternatieve maar veel minder gebruikte methode is de "Keller-methode". De
persoon die doofblind is plaatst zijn duim op de kin van de ander en zijn vingers op de
wang van de andere persoon om de trillingen van de stem van de persoon en de
beweging van zijn lippen te voelen (zie video voor demonstratie door Helen Keller en
Anne Sullivan zelf)

2. Communicatie tussen jongeren als sleutelfactor voor
bewustwording
2.3. Toegankelijke tekstopmaak
Wanneer u schriftelijk materiaal voorbereidt met betrekking tot uw bewustmakingscampagne,
moet u onthouden dat alle mensen met en zonder beperkingen in staat moeten zijn om ze
te lezen.
Er zijn enkele basisaanbevelingen voor het maken van een toegankelijke tekstindeling die u
mogelijk in overweging neemt.
 Lettergrootte

- minimaal 12 punten, 14 punten ideaal

 Contrast

- voor blinden en slechtzienden, zwart op wit; voor dyslectisch, donkerblauw op
lichtblauw of zwart op geel (zwart op lichtgeel (RGB 255, 254, 227)

 Type

letter - gebruik schreefloze lettertypen; voor blinden en slechtzienden, Arial, Universe, New
Century Schoolbook; voor dyslectici, zonder schreef, zoals Arial of Comic Sans (d.w.z. Read Regular
is een lettertype dat speciaal is ontworpen voor dyslectici,
http://www.readregular.com/english/dyslexia.html)

 Letterstijlen
 Ruimte

- vermijd hoofdletters, onderstrepingstekst en cursieve tekst

tussen zinnen - 1,5 tot 2

 Gebruik

vet om te markeren in plaats van cursief of onderstreept

 Uitlijning

– links: vermijd uitgelijnde tekst – dit leest moeilijk voor zowel mensen met
dyslexie alsook mensen met visuele problemen

 Lijnlengte

- tussen 60 - 70 letters per regel; lijnen die te kort of te lang zijn, vermoeien de
ogen. Hetzelfde geldt voor de lengte van zinnen en alinea's

 Alinea's

- extra lijn (en) tussen alinea’s

 Kolommen

- duidelijke marge tussen kolommen; als de ruimte dit niet toestaat, gebruik dan
een verticale regel

 Tekst

instellen - vermijd montage van tekst rond afbeeldingen als dat betekent dat lijnen op
verschillende plaatsen beginnen. Zet de tekst horizontaal in plaats van verticaal. Vermijd het
instellen van tekst op afbeeldingen

 Navigatiehulpmiddelen

- moeten altijd op dezelfde plaats verschijnen. Laat ruimte tussen de
alinea's. Inhoudslijst en regels om secties van elkaar te scheiden zijn handig

 Schrijfstijl

- korte eenvoudige zinnen, duidelijk en beknopt

Handige links voor meer informatie over documenttoegankelijkheid:
 Toegankelijk

materiaal (gedrukt en online):
https://www.abilitynet.org.uk/quality/documents/CodeofPractice.pdf

 Toegankelijkheid

van documenten: https://support.office.com/en-us/article/makeyour-word-documents-accessible-d9bf3683-87ac-47ea-b91a-78dcacb3c66d

 Symbool

ondersteunde communicatie: http://www.sclera.be/en/vzw/home

 Letterbeelden

voor Dyslexic: https://www.dyslexic.com/blog/quick-guide-makingcontent-accessible/

 Toegankelijkheid

van Adobe PDF: https://helpx.adobe.com/acrobat/using/createverify-pdf-accessibility.html

2. Communicatie tussen jongeren als sleutelfactor voor
bewustmaking
2.4. Alternatieve formaten
Alternatieve formaten van gedrukte materialen bieden kan nuttig zijn::
 Audioboeken

(MP3 / Daisy-formaten)

 Tekst

overbrengen naar audio kan eenvoudig worden gedaan met verschillende (gratis)
(online) software: het is ingebed in sommige PDF-readers (ADOBE),
ODT naar mp3 converters, Docx naar mp3, etc.

 Braille

voor mensen met een visuele beperking

bestaat gratis software om tekst over te zetten naar Braille: ODT2Braille voor
OpenOffice.org Writer

 Er

Veel jongeren met een visuele beperking weten NIET hoe Braille moet worden
gelezen. Vraag daarom altijd voordat je verkeerd aanneemt.

 Opmerking:

 Grote

afdruk

 Hierdoor

 Tactiel
 Met

kunnen mensen met verminderd zicht de karakters lezen.

papier(3T)
dit “zwel papier” kunt u haptische diagrammen maken, enz.

2. Communicatie tussen jongeren als sleutelfactor voor
bewustwording
2.4. Gedeelde verantwoordelijkheid in communicatie
Alle partijen delen de verantwoordelijkheid om effectief en op dezelfde manier met
elkaar te communiceren.
De persoon met een beperking moet ook inspanningen leveren om de nodige informatie
over zijn / haar communicatiebehoeften te verstrekken.
 "Ik

sta altijd open voor het beantwoorden van vragen die je hebt."

 "Als

ik je vraag beschamend vind, zal ik je dit laten weten.”

Peers kunnen bemoedigende uitspraken doen zoals:
 “Ik

zou het op prijs stellen als u me meer zou vertellen over uw specifieke behoeften. '

 "Vertel
 "Is

me alsjeblieft hoe ik je kan helpen."

er iets dat moet worden overwogen?”

BELANGRIJK: ga er nooit vanuit dat u het beter weet dan de persoon met een beperking!
Eerst vragen!

3. De maatschappij omarmen: sociale, ecologische of ethische
kwesties waar jeugdwerkers rekening mee zouden moeten
houden
3.1. Communicatie: uitdagingen
 Communicatie
 Hoe

etiquette

te communiceren met mensen met een beperking

 Fysieke

beperking

 Visusstoornis
 Slechthorendheid
 Spraakgebrek
 Verstandelijke

 En

beperking

wat als een geleidehond erbij betrokken is?

Communicatie etiquette




Onze interactie met mensen met een beperking zou moeten zijn :


gebaseerd op respect en hoffelijkheid;



een positieve taal gebruiken waarbij de nadruk ligt op de persoon, en niet op de beperking
(bijvoorbeeld "persoon met een visuele beperking" in plaats van te verwijzen naar "de
blinde");



geïndividualiseerd, omdat niet iedereen hetzelfde is of dezelfde capaciteiten heeft;



gebruik van een leeftijdsgebonden toon (volwassenen moeten als volwassenen worden
behandeld);



de persoon met een beperking aanspreken, en niet de begeleidende verzorger.

Fouten maken ... Het zal gebeuren en het is geen drama.


In geval van twijfel, vraag de persoon.



Kijk naar de persoon bij het adresseren en richt ze op hun naam.



Bied hulp als het nodig lijkt maar wacht op acceptatie en instructie voordat je verder
gaat.

Communiceren met mensen met fysieke beperkingen
 De

persoonlijke ruimte van een persoon kan hun rolstoel en krukken omvatten. Raak de
rolstoel van een persoon daarom niet aan en duw niet met hun krukken of wandelstok
zonder hun expliciete toestemming.

 Breng

oogcontact tot stand op zoveel mogelijk niveau op hetzelfde niveau. Probeer
daarom iets te vinden om op te zitten om op ooghoogte met hen te zijn.

 Kijk

en spreek rechtstreeks met de persoon in plaats van via de persoonlijke assistent
die mogelijk ook aanwezig is.

 Spreek

nooit over de persoon alsof hij of zij onzichtbaar is, niet kan begrijpen wat er
wordt gezegd of niet voor zichzelf kan spreken.

Wanneer u face-to-face communiceert met een rolstoelgebruiker, zou u dat moeten
doen:
 Positioneer

uzelf zodat de persoon gemakkelijk F2F-contact met u kan onderhouden.

 Als

u een langer gesprek hebt met mensen in een rolstoel, moet u een positie innemen
waardoor beide gemakkelijk oogcontact kunnen onderhouden.

 Houd

er rekening mee dat de rolstoel deel uitmaakt van de persoonlijke ruimte die op
dezelfde manier moet worden gerespecteerd als de persoon zelf. Buig dus niet op de
rolstoel.

 Zet

mensen met een beperking niet op een voetstuk of spreek niet in betuttelende
bewoordingen alsof hun normale, alledaagse activiteiten uitzonderlijk zijn.

 Respecteer

altijd de waardigheid, individualiteit en het verlangen naar
onafhankelijkheid van de persoon. Als hulp nodig is in een bepaalde situatie, assisteer
niet zonder eerst te vragen.

 Bied

hulp als het individu moeite lijkt te hebben om een deur te openen.

 Patroniseer

kloppen.

 Als

nooit mensen die rolstoelen gebruiken door ze op hun hoofd of schouder te

u de persoon belt, laat u de telefoon langer dan normaal bellen om de persoon
extra tijd te geven om de telefoon te bereiken.

Communiceren met mensen met een visuele beperking
 Spreek

met het individu wanneer je hem of haar benadert.

 Als

u de persoon kent: neem eerst de hand van de persoon wanneer u hem / haar begroet.

 Als

u de persoon niet kent: geef duidelijk aan wie u bent en spreek op een normale toon.

 Gebruik

woorden die het begin en het einde van het gesprek markeren, bijvoorbeeld:
"Ik zou willen zeggen" en "Dit is alles wat ik wil zeggen", zoals van toepassing.

 Spreek

duidelijk en met een normale stem. Het is niet nodig om uw stem te verheffen.

 Bedenk

dat mensen met een visuele beperking niet kunnen vertrouwen op dezelfde
visuele aanwijzingen als mensen zonder visuele beperking. Zorg ervoor dat je alle
gedachten of gevoelens verbaliseert.

 Wanneer

u een kamer binnengaat of verlaat, zegt u iets dat uw aanwezigheid aangeeft
of dat u vertrekt. Dit zorgt ervoor dat de persoon met een visuele beperking niet in
verlegenheid zal worden gebracht door tegen een lege ruimte te spreken.

 Als

iemand wordt vergezeld door een geleidehond, moet je hem niet aaien, voeden of
anderszins afleiden terwijl hij in een harnas zit. Een hond in een harnas werkt.

 Raak

nooit een diensthond aan of leid hem af zonder eerst de eigenaar te vragen.

 Houd

er bij het praten in een groep rekening mee dat u uzelf en de persoon met wie u
spreekt, identificeert.

 Als

u een stoel aanbiedt, plaatst u de hand van de persoon voorzichtig op de rugleuning
of arm van de stoel, zodat de persoon de stoel kan vinden.

 Probeer

niet het individu te leiden zonder het eerst te vragen; sta toe dat de persoon
uw arm (elleboog of zelfs schouder afhankelijk van de persoonlijke voorkeur van de
persoon met een visuele beperking) vasthoudt en haar of zijn bewegingen controleert.

 Geef
 Wees

bij het naderen van stappen aan hoeveel stappen de persoon die u leidt leidt.

beschrijvend bij het geven van aanwijzingen; verbaal de persoon informatie
geven die visueel duidelijk is voor mensen die kunnen zien.

Communiceren met mensen met een auditieve beperking
 Hij

/ zij draagt een gehoorapparaat

 Gebruik

korte zinnen.

 Als

u zich in een openbare ruimte met veel lawaai bevindt, kunt u overwegen naar een
rustige of privélocatie te gaan.

 Als

u iemand belt die slechthorend is, laat u de telefoon langer dan normaal bellen. Spreek
duidelijk en wees bereid om de reden voor de oproep te herhalen en wie je bent.

 Hij

/ zij gebruikt gebarentaal

 Wek

eerst de aandacht van de persoon voordat u spreekt. Probeer een zachte tik op de
schouder, een golf of een ander visueel signaal om aandacht te krijgen.

 Hij

/ zij gebruikt liplezen

 Kijk

en spreek rechtstreeks met de persoon in plaats van via de tolk in gebarentaal, die
mogelijk ook aanwezig is. Zorg wel voor oogcontact.

 Zorg

dat je mond zichtbaar is. Vermijd roken of kauwgom. Vergeet niet om je mond niet te
bedekken met je hand of een ander voorwerp terwijl je praat, want sommigen zullen liplezen
toepassen.

 Kijk

tijdens het spreken rechtstreeks naar de persoon en spreek gelijkmatig, niet te snel /
langzaam / hard.

 Overdrijf

je mondbewegingen niet, want dit zal het moeilijker maken om liplezen.

Communiceren met mensen met een spraakstoornis
 Concentreer
 Wees

je op wat de persoon zegt.

geduldig. Neem zoveel tijd als nodig is.

 Spreek

niet voor het individu of probeer haar of zijn zinnen af te maken.

 Probeer

vragen te stellen die alleen korte antwoorden of een hoofdknik vereisen.

 Als

je iets niet begrijpt, zegt het individu, doe niet alsof je dat doet! Vraag in plaats
daarvan de persoon om te herhalen wat hij of zij heeft gezegd en herhaal het dan
opnieuw om ervoor te zorgen dat u het goed begrepen hebt.

 Soms

kan de persoonlijke assistent van de persoon het gemakkelijker maken om door te
geven wat de persoon zegt.

 Als

je moeite hebt het individu te begrijpen, overweeg dan om te schrijven als een
alternatief middel om te communiceren. Vraag de persoon echter eerst of dit
acceptabel is.

Communiceren met mensen met een verstandelijke beperking
 Voordat

u gaat praten, moet u ervoor zorgen dat u de aandacht van de persoon hebt:
probeer hun naam te gebruiken of neem oogcontact om ervoor te zorgen dat u hun
aandacht hebt.

 Houd

uw vragen eenvoudig en uw antwoorden gemakkelijk te begrijpen.

 Vergeet

niet dat je lichaamstaal belangrijk is, omdat mensen met een verstandelijke
beperking vaak op visuele aanwijzingen vertrouwen.

 Wees

voorbereid op het gebruik van visuele informatie of om visuele informatie te
ontvangen van mensen met een verstandelijke beperking.

 Wees

specifiek en direct. Vermijd praten met abstracts, acroniemen, metaforen of
woordspelingen.

 Gebruik

korte zinnen en eenvoudige uitdrukkingen.

 Behandel

de persoon als een volwassene.

 Wees

bereid om te herhalen wat je zegt, mondeling of schriftelijk.

 Als

u zich in een openbare ruimte met veel afleiding bevindt, overweeg dan om naar
een rustige of privélocatie te gaan.

 Wees

geduldig, flexibel en ondersteunend. Neem de tijd om het individu te begrijpen
en zorg ervoor dat het individu u begrijpt.

 Biedt

hulp bij het invullen van formulieren of het begrijpen van geschreven instructies
en geeft extra tijd voor het nemen van beslissingen. Wacht echter tot de persoon het
aanbod van hulp accepteert. Niet "over-assisteren" of betuttelend zijn.

Communiceren met iemand die een gids, gehoor of hulpdier heeft
 Wanneer
 het

u iemand ontmoet met een gids, zoals een hoor- of assistentiehond:

is belangrijk om te onthouden dat de hond aan het werk is

 Houd

in gedachten dat, hoewel het kan lijken dat de hond op dat moment geen taak uitvoert,
de hond nog steeds op oproep is en de volle aandacht moet geven aan de begeleide persoon.

 Een

paar tips :

 Praat

eerst met de persoon.

 Houd

in gedachten dat de hond een heel belangrijke taak heeft te doen.

 Weet

dat de hond graag werkt en goed wordt behandeld.

 Vergeet
 Leer

 Houd

niet dat de hond hoog opgeleid is.

anderen dat de hond aan het werk is.

er rekening mee dat gids-, gehoor- en assistentiehonden zijn toegestaan op
openbare plaatsen en op openbare personenauto's.

 Praat

niet met de hond of bel hem niet of maak geen geluiden.

 Raak

de hond niet aan zonder toestemming te vragen en te ontvangen

 Wees

niet beledigd als je wordt gevraagd om de hond niet te aaien.

 Geef

de hond niet te eten.

 Geef

geen bevelen aan de hond omdat dit het werk van de eigenaar is.

 Wees

niet beledigd als de persoon weigert om over de hond te kletsen.

3. De maatschappij omarmen: sociale, ecologische of ethische
kwesties waar jeugdwerkers rekening mee zouden moeten
houden
3.2. Communicatie: openbare omgeving
 Communicatie

in openbare omgevingen kan bestaan uit bioscoop, station, stadions,
enz. Soms zijn ze :
 Zijn

lawaaierig: zoek een rustige omgeving, waar de communicatie gemakkelijker is voor alle
betrokkenen, vooral wanneer u deel uitmaakt van een groep

 Gebrek
 Vereis

 Het

aan privacy: het is geen goede plek om iets zeer persoonlijks te bespreken.

stilte: schreeuwen in een bioscoop is geen goed idee.

maken van aanpassingen kan een uitdaging zijn vanwege

 de

aard van de sociale normen: stilte in een opera, theater, bioscoop

 sensorische

gevoeligheden: licht- en geluidsinstellingen, geluidsweergave, enz.

3. De maatschappij omarmen: sociale, ecologische of ethische
kwesties waar jeugdwerkers rekening mee zouden moeten
houden
3.3. Communicatie: privé omgeving
 Bij

het huis van de persoon met een beperking

 Over

 Bij

het algemeen kan de instelling zo toegankelijk mogelijk worden gemaakt

een ontmoeting bij iemand anders thuis

 Noodzaak
 Fysieke

van toegankelijkheidsproblemen

toegankelijkheid



Is er een oprit beschikbaar als er maar een paar trappen zijn



Is er een voldoende ruime lift beschikbaar voor rolstoelgebruikers en / of veel trappen



Kunnen gevaarlijke obstakels worden verwijderd

3. De maatschappij omarmen: sociale, ecologische of ethische
kwesties waar jeugdwerkers rekening mee zouden moeten
houden
3.4. Communicatie: schoolomgeving
 Zorgen
 Zie

voor inclusieve communicatie in de klas
vorige regels over verschillende soorten inclusieve communicatie

 Bevordering
 Hoe

van intervisie bij schoolactiviteiten

dergelijke inclusieve peer-interacties via te faciliteren :



Bewustwordingscampagne bij leeftijdsgenoten



Voorbeelden / Verklaringen

3. De maatschappij omarmen: sociale, ecologische of ethische
kwesties waar jeugdwerkers rekening mee zouden moeten
houden
3.5. Communicatie: werkomgeving
 Zorgen
 Zie

voor inclusieve communicatie op de werkvloer
vorige regels over verschillende soorten inclusieve communicatie

 Bevordering
 Hoe

van interactie tussen vakgenoten in werkactiviteiten

dergelijke inclusieve peer-interacties via te faciliteren:



Bewustwordingscampagne onder collega's



Voorbeelden / Verklaringen

3. De maatschappij omarmen: sociale, ecologische of ethische
kwesties waar jeugdwerkers rekening mee zouden moeten
houden
3.6. Communicatie: vrijetijdsactiviteiten
 Zorgen
 Zie

voor inclusieve communicatie in jeugdorganisaties
vorige regels voor verschillende soorten inclusieve communicatie

 Bevordering
 Hoe

 Het

van interacties tussen collega's in vrijetijdsactiviteiten

dergelijke inclusieve peer-interacties te faciliteren :



Bewustwordingscampagne onder jeugdleden



Voorbeelden / Verklaringen

project "Vrije tijd als een positivistische peer-pedagogie voor jongeren"
(PositiveLeisure4Youth) - 2017-2-BG01-KA205-036419 (01.09.2017 - 31.08.2019)
creëerde een reeks richtlijnen, hoe ervoor te zorgen dat vrijetijdsactiviteiten inclusief
kunnen zijn, en voor iedereen toegankelijk.

3. De maatschappij omarmen: sociale, ecologische of ethische
kwesties waar jeugdwerkers rekening mee zouden moeten
houden
3.7. Communiceren over een evenement
Toegankelijke


communicatie

Toegankelijk verspreidingsmateriaal (alternatieve formaten, dus niet
alleen gedrukt, maar ook elektronisch (mp3-bestand, enz.))


Video's: gemakkelijk ondertitels te lezen



Audio: transcript in alternatieve formaten (toegankelijke PDF, gedrukt,
braille, gemakkelijk leesbaar)



Gedrukt: pas toegankelijkheidsaanbevelingen toe zoals eerder gepresenteerd



Zorg voor een WCAG 2.0-conforme website.



Geef een contactpunt (telefoonnummer en alternatieven zoals een mobiel
nummer voor sms / Whatsapp / Skype / Viber, e-mailadres, faxnummer of
postadres, Facebook-pagina met Messenger-optie);



Zorg ervoor dat uw personeel bij het contactpunt vragen over
toegankelijkheid kan beantwoorden.

Overweeg

ook het volgende :

Deelnemers met
gehoorproblemen

Deelnemers met
leerproblemen

Deelnemers met
lichamelijke
beperkingen

Deelnemers met
visuele beperkingen

• Britse gebarentaal
tolken
• Doofblinde
communicatoren en
gidsen
• Noot afnemers
• Toespraak tot
tekstmelders
(palantypisten)
• Snelheid
tekstverwerkers

• Schriftelijke
communicatie in een
gemakkelijk leesbaar
formaat aanbieden
• Stimuleren van het
gebruik van symbolen
en afbeeldingen in
presentaties
• Stuur mensen
eventuele papieren
ruim van tevoren
(indien mogelijk 2
weken voor een
vergadering).

• Zorg voor vrije ruimte • Neem regelmatig
voor
pauzes in en zorg
rolstoelgebruikers aan
ervoor dat deze lang
de voorzijde, met een
genoeg zijn. Mensen
gemakkelijke uitgang.
die hulphonden
gebruiken hebben tijd
nodig om ze tijdens
de pauzes mee naar
buiten te nemen.

Toegankelijk
 Zorg

vervoer

waar mogelijk voor toegankelijk vervoer van en naar de campagneactiviteiten.

Toegankelijke

campagneplaats (bijv. evenementengebouw)

 Om

te kunnen rollen: Deurstappen in de hele ruimte van het evenement moeten laag zijn,
terwijl kleine treden overbrugd moeten worden met (professionele) hellingbanen.

 Minimaliseer

de kabels op de vloer om de veiligheid en mobiliteit voor gasten die een rolstoel
gebruiken of slechtzienden te verbeteren.

 Plan

de ruimte van tevoren, samen met de gebruikers met een beperking, hun persoonlijke
hulp en de dienstverleners, zoals signaaltolken.

 Zorg

ervoor dat het technisch team bij de start van de activiteit in de ruimte aanwezig is
voor last minute aanpassingen.

Goede

bron

 Toegankelijke

evenementen: Een gids met goede praktijken voor personeel dat evenementen
in het hoger onderwijs organiseert https://www.tcd.ie/disability/assets/doc/pdf/Accessible_Events.pdf

4. Organisatie van de campagnes - acties, middelen en
activiteiten
4.1. Onderdelen van een campagne
Planning  Onderwerp van de campagne
Waarom
Wat
Voor

wie

Hoe
 Evenement
 Mailing
 Conventionele
 Sociale

media

media

Realiseer  Organiseer de campagne
Praktisch
 Toegankelijk


verspreidingsmateriaal

Inclusief alternatieve indelingen, zowel gedrukt als digitaal (mp3-bestand, enz.)

 Toegankelijke


Maak alle afspraken voor deelnemers met gehoorproblemen, leerproblemen, visuele problemen,
lichamelijke beperkingen

 Bereik






locatie

de doelgroep

Vorm je bericht "Wie?" "Waarom?" "Wat?" enz

Kies je media

Spreek een tijdlijn af en houd u eraan

Evaluatie  Feedback van het publiek.
Huidige

status van communicatie en interactie

Kwantitatieve

doelen gerelateerd aan communicatie en interactie (hoeveel
interactie zal plaatsvinden)

Kwalitatieve

doelen gerelateerd aan communicatie en interactie (hoe de
interactie effectief zal zijn)

Verzamel

gegevens van een aantal geïntegreerde benaderingen, inclusief
traditionele en nieuwe media

Observeer

veranderingen in het bewustzijn bij de belangrijkste
belanghebbenden (begrip van de problemen, attitudes en observeerbaar
gedrag)

Identificatie van de uitdaging.
Uw eerste belangrijke beslissing is om het centrale probleem van uw
campagne te bepalen. Dit zal helpen om strategieën, tijdschaal, middelen en
uw doelgroep te bepalen. Deze zijn nodig om het effectief te leveren.
Stel uzelf de volgende vragen :
Waarom?
Wat?
Voor

wie?

Overeenstemming over het probleem klinkt vrij eenvoudig..
Er zijn zoveel dingen die de volledige participatie van mensen met een beperking verhinderen
en zoveel voorbeelden van veranderingen die kunnen worden aangebracht om levens te
verbeteren.
Het is belangrijk om je te concentreren op één kwestie en ervoor te zorgen dat je handelt op
basis van consensus.

Om dit te doen:
eef

uw groep de tijd om alles volledig te bespreken. Ervoor zorgen dat
iedereen het eens is met de focus van de campagne of deze accepteert.

Zorg

ervoor dat iedereen het eens is over de beste manier om verder te
komen.

Bewustmaking van het grote publiek ( mensen met een beperking en zonder
beperking) van het belang van een beperking door een positieve erkenning van
vaardigheden, behoeften en rechten te bevorderen. Kerninitiatief:
Toegankelijke interactie tussen jongeren.
De doelstellingen van een bewustmakingscampagne zijn onder meer:
meer

kennis over het dagelijks leven van mensen met een beperking

meer

kennis over problemen met invaliditeit;

het

corrigeren van onjuiste ideeën over mensen met beperkingen;

een

meer accuraat vocabulaire bevorderen in termen van beperkingen;

positieve

publiciteit voor jeugdorganisaties die met kansarme mensen werken.

We moeten ervoor zorgen dat we de nadruk leggen op volledige mensenrechten
en niet op liefdadigheid.

Effectieve campagnes zijn opgebouwd rond duidelijke berichten.
Geef

het probleem, de voorgestelde oplossing (via het campagnedoel) en de
actie die het publiek kan nemen om het campagnedoel te bereiken.

Een

effectief bericht trekt de aandacht van de doelgroep, is gemakkelijk te
begrijpen en te onthouden en vereist geen verdere uitleg.

Een effectief bericht zou moeten:
Resoneren

met de doelgroep (en) en een blijvende indruk nalaten.

Het

probleem duidelijk en eenvoudig aangeven, op een manier die zonder
overdrijven aantoont dat het een serieus probleem is dat dringende actie
vereist.

Een

oplossing voorstellen.

Het

publiek uitnodigen om een specifieke actie te ondernemen.

Wat de doelstellingen en tijdschaal van uw campagne ook zijn, er moet een
consistente kernboodschap zijn:
Moedig

mensen aan om de problemen te bespreken;

Bevorder
Bouw

de opname van individuele verschillen;

praktisch bewustzijn en kennis bij collega's, personeel;

Stimuleer

het publiek om mensen met een beperking als gelijkwaardige leden
te beschouwen;

Markeer
Geef

en behandel mensenrechtenschendingen;

voorbeelden van goede praktijken uit uw eigen land;

Zoek

naar perspectieven van mensen met een reeks verschillende
beperkingen;

Verstrek

toegankelijke en gemakkelijk te begrijpen informatie in lokale
duidelijke taal;

Krijg

steun van de media en andere professionele groepen.

Voorbeelden van bewustmakingsactiviteiten kunnen zijn :
Bewustwording

weken of dagen, voor of na een belangrijke gebeurtenis.

Publieke

onderscheidingen aan gemeenschappen voor het bevorderen van de
toegang tot vervoer, onderwijs, werk, huisvesting, vrije tijd, enz.

Openbare

lezingen / ondertekeningen van verklaringen en exposities van
foto's, cartoons of foto's door personen met een beperking over hun leven.

Vieringen,

zoals de verjaardag van de start van uw organisatie of van de
internationale dag van bewustzijnsbewustzijn.

Radio-talkshows

om publieksparticipatie aan te moedigen

Conferenties

om Jeugdwerkers en jongeren met een beperking samen te
brengen om kwesties te bespreken.

Enquêtes

over toegankelijkheid in gemeenschapsvoorzieningen

Workshops,

conferenties, kunstvoorstellingen, sportevenementen enz.

Link naar een ander evenement (“piggy bag”):
Algemene

Vergadering van de Verenigde Naties
uitgeroepen tot 3 december worden aangewezen
als de jaarlijkse "Internationale Dag van
Bewustzijn van mensen met een beperking".

Europese

dag van mensen met een beperking.

Verschillende

evenementen wereldwijd en
nationaal / lokaal / regionaal.

Een

evenement in de buurt van de datum van een
groot evenement kan meeliften op zijn bereik en
publiek.

Selecteer je doelgroep:
Nadat

u het probleem en het tijdschema hebt gekozen, moet u de mensen die
u via de campagne wilt bereiken, heel zorgvuldig identificeren.

Als

u de openbaarvervoersdiensten probeert te verbeteren, moet u dat doen:

 Bewustmaking
 Breng

bij het grote publiek - zowel lokaal als regionaal,

nieuwe ideeën of goede voorbeelden uit andere steden of landen,

 Bevordering

van verandering in wetgeving inzake toegankelijkheid door te spreken met
politieke vertegenwoordigers,

 Streven

naar verhoogde financiering van het systeem door dienstverleners.

Maak een actieplan :
Ontwikkel

een actieplan voor het organiseren van een campagne, waaronder:
stappen voor implementatie, een tijdlijn, rollen en verantwoordelijkheden,
doelen stellen en doelrealisatie.

Campagnes

kunnen een enorm scala aan activiteiten omvatten. Bijvoorbeeld:

 alles

waarbij jongeren met een beperking betrokken zijn, iets begrijpen, leren of iets nieuws
doen;

 de

toekomst bedenken;

 uitwerken
 of

Dit

hoe iets in hun leven kan veranderen;

met iemand anders praten over wat ze hebben gedaan.

actieplan beoogt een overzicht te bieden van de kenmerken van effectieve
jeugdcampagnes (dat wil zeggen attitudes, kennis en gedragingen
veranderen).

Voorbeeld actieplan :
Stappen voor
implementatie
Planning en monitoring

Tips
Uitgevoerd aan het begin van de campagne, zou dit moeten helpen om
op zijn minst de volgende aspecten te verduidelijken:
• Problemen met doelgroep (en);
• Behoeften van de doelgroep (en);
• De beste kanalen en manieren om te communiceren en de boodschap
naar de doelgroep te verspreiden;
• De inhoud van het bericht.
Verkennend onderzoek kan worden gebruikt om de doelgroepen /
kanalen van de campagne te identificeren.

Doelstelling

• SMART (specifiek, meetbaar, realiseerbaar, realistisch,
tijdgebonden);
• Korte en lange termijn;
• Relevant voor individuele, nationale en / of Europese doelstellingen
van beleidsterreinen voor jeugdonderwijs en gehandicaptenbeleid.

Stappen voor implementatie

Tips

Doelgroep

Dit helpt om de behoeften van de doelgroep te identificeren
en om respectievelijk duidelijke doelen te identificeren en
campagne-inhoud voor te bereiden die specifieker en
geschikt is voor de groep.

Bericht

Moet zodanig worden ontwikkeld dat de aandacht van de
doelgroep wordt getrokken, stel een acceptabele oplossing
voor om het probleem op te lossen en motiveer ze voor
sociale verandering

Betrokkenheid van
belanghebbenden

Campagneontwikkelaars moeten van plan zijn om
verschillende relevante belanghebbenden bij de campagne te
betrekken:
• Beleidsmakers
• Jeugdwerkers, trainers
• Jeugdorganisaties
• NGO's die werken met / voor mensen met een beperking
• vrijwilligers
• Andere relevante groepen

Motivatie van het personeel

Gemotiveerde medewerkers en betrokken stakeholders
dragen bij aan de duurzaamheid en het succes van de
campagne.

Stappen voor
implementatie

Tips

Communicatie kanalen

Dit zou helpen om de doelgroep maximaal te bereiken.

Beheer van hulpbronnen

• Gepland en goed beheer van menselijke en financiële middelen
• Opgestelde strategieën / plannen om extra financiering te
verzamelen
• Breed bereik van diensten
• Continue monitoring en evaluatie van de campagne om deze
hernieuwbaar en kosteneffectief te maken

Multisectoraal is een
voorbeeld van
terminologie die zeer
formeel voor de
doelgroep is

Harmonie in campagnes en nationale / internationale doelen is nuttig
en kan nuttig zijn in termen van het vergroten van de zichtbaarheid en
invloed van de campagne en bij het vinden van nieuwe
financieringsmogelijkheden, supporters en partners, etc.

ALLE stappen zijn met elkaar verbonden.
Elke

indicator is belangrijk voor het succes van de campagne en om een hoge
kwaliteit te garanderen.

De

hoeveelheid expertise en het aantal belanghebbenden dat bij de campagne
betrokken is, kan van invloed zijn op de zichtbaarheid en invloed van de
campagne.

Duurzame

menselijke en financiële middelen en continue monitoring kunnen
bijdragen aan het vergroten van de flexibiliteit en het aanpassingsvermogen
van de campagne.

Deze onderlinge verbondenheid benadrukt het belang van een alomvattende
aanpak bij het ontwikkelen van een campagne.

4. Organisatie van de campagnes - acties, middelen en
activiteiten
4.2. iMessages

In interpersoonlijke communicatie is een iMessage of iStatement een bewering
over de gevoelens, overtuigingen, waarden enz. Van de persoon die spreekt,
meestal uitgedrukt als een zin die begint met het woord "ik", en staat in
contrast met een "jij-boodschap" of " u-verklaring ", die vaak begint met het
woord" u "en zich richt op de persoon met wie u spreekt.
Thomas Gordon (1918 - 2002)

iMessages moedigen jongeren aan om assertief te zijn en :
Erken

dat alle mensen veel verschillende soorten vaardigheden en talenten
hebben;

Overweeg

hun eigen toekomstige doelen en stappen die ze moeten nemen om
ze te bereiken;

Overweeg

omgeving;

concepten van waarde, loyaliteit en productiviteit in de sociale

Begrijpen

dat onjuiste aannames obstakels creëren voor mensen met een
beperking in het sociale leven en op het werk;

Besef

dat zij door hun eigen overtuigingen en attitudes een belangrijke rol
kunnen spelen bij het verbeteren van kansen voor mensen met een beperking;

Waardeer

het belang van werk voor iemands identiteit en zelfrespect.

Effectief gebruik van "iMessages" en positieve waardering kan
jongerenorganisaties de volgende voordelen bieden:
Lokale

oplossingen aandragen voor lokale problemen.

Zorg

dat lokale media geïnteresseerd zijn in wat u doet.

Toon

de voordelen voor de hele gemeenschap van veranderende dingen.

Bekijk

jongeren met een beperking als waardevolle, actieve leden van de
gemeenschap.

Weerspiegelt

een sociaal model van beperking.

4. Organisatie van de campagnes - acties, middelen en
activiteiten
4.3. Sociale media
Belangrijkste voordelen van het gebruik van sociale media voor een toegankelijke
interactiecampagne:
Vergemakkelijkt

beperking).

directe communicatie / interactie met jonge mensen (met een

 Door

online informatie te delen, kunnen organisaties rechtstreeks contact opnemen met iedereen
waarmee zij online zijn verbonden, inclusief andere maatschappelijke organisaties en
mensenrechtenactivisten.

Creëert

een online aanwezigheid voor een campagne.

 Als

een campagne geen website heeft of geen sociale media gebruikt, is het voor donoren en andere
organisaties moeilijk om te weten dat de organisatie bestaat, vooral als ze niet uit hetzelfde land
komen. Dit helpt de organisatie ook om voldoende krediet en erkenning te krijgen voor het werk dat
het doet.

Biedt

meer manieren om de belangrijkste boodschap van een campagne te delen.

 Door

online aanwezig te zijn, leren anderen meer over de missie en doelen van de organisatie en zien
ze voorbeelden van het soort projecten waar de organisatie aan werkt.

Als u een artikel, video, poster of spraakbericht hebt gemaakt, kunnen deze ook
online worden gedeeld (evenals via traditionele media).
Dit helpt ervoor te zorgen dat een bericht zo veel mogelijk jonge mensen met
verschillende beperkingen bereikt, vooral vanwege het hoge gebruik van sociale
media door jongeren met een beperking.

Wat uw boodschap, doelen en methoden voor het leveren van uw campagne ook
zijn, het moet altijd inclusief zijn.
Overweeg daarom :
Deelnemers met
gehoorbeperkingen

Deelnemers met
leerbeperkingen

Deelnemers met visuele
beperkingen

Deelnemers met
lichamelijke beperkingen

• Campagnes bestaan uit tekst
en beeldmateriaal en zijn
over het algemeen
toegankelijk voor mensen
met gehoorverlies.
• Geef ondertitels bij video's
• Vermeld een e-mailadres op
de website
• Gebruik hoorlussen
• Schrijf in eenvoudig,
eenvoudig Engels en vermijd
jargon

• Het creëren van een
effectieve boodschap vereist
het naleven van een aantal
kernprincipes:
• waar
• geloofwaardige
• Emotioneel resonant
• Compatibel met het vooraf
geconcipieerde begrip van
mensen van het probleem
• Waarden gebaseerd
• kort
• Herhaald

• Verbalize zoveel mogelijk
• Gebruik een normaal
stemniveau wanneer u
spreekt
• Voorzie waar mogelijk van
tastbare ervaringen
• Gebruik lijntekeningen van
diagrammen, grafieken,
illustraties,
• Gebruik driedimensionale
modellen
• Geen strikt visuele
voorbeelden gebruiken
• Gebruik grote
printmaterialen
• Gebruik de juiste mate van
contrast, helderheid en kleur
op materialen

• Zorg voor redelijke
aanpassingen aan
gekwalificeerde personen
met een beperking
• Stel de evenementlocatie op
handige afstanden of locaties
in
• Zorg ervoor dat er
vrijwilligers beschikbaar zijn
om persoonlijke assistentie te
verlenen

Referenties:


Toegankelijke campagnes voor sociale media



Coördinerende campagnes voor leerstoornissen



Opname van jongeren met een beperking bij de jeugdactiviteiten van de Raad van
Europa (2012)



Europese dag van personen met een beperking



Sleutelelementen van het campagnebericht



De belangrijkste kenmerken van succesvolle bewustmakingscampagnes



De arbeidsmarktintegratie van mensen met een beperking In Europa en Roemenië
(2014)



Effectieve communicatie



Strategieën en tactieken voor effectieve campagnes, Resource Kit 3 - Campagnes



Wat je kan? De campagne voor arbeidsongeschiktheid

5. Feedback verzamelen en de impact van de campagnes
meten
5.1. Waarom verzamelen we feedback?
Feedback

is essentieel om de vooruitgang en verbetering te
kunnen meten en om verdere acties te kunnen plannen.

Het

meten en evalueren wordt vaak uitgevoerd aan de hand
van gedefinieerde doelen en SMART-doelstellingen (Specifiek,
Meetbaar, Bereikbaar, Relevant, Tijdgebonden), om onze
doelen en doelstellingen te helpen begrijpen.

Om

doelen te creëren moeten we de huidige status van
interactie en communicatie begrijpen om realistische doelen
voor de toekomst te stellen.

Dit

is nodig voor één enkele campagne en voor een
voortdurende inspanning in de loop van de tijd.

Evaluatie

is de basis voor toekomstige planning

De doelen die u zich stelt :
Kan

kwantitatief zijn (hoeveel interactie plaatsvindt) of
kwalitatief (hoe effectief was de interactie);

Moet

jongeren met een beperking aanspreken, en hun
leeftijdsgenoten, om ons inzicht te laten begrijpen;

Moet

helpen begrijpen hoeveel verandering staat voor succes
en hoe lang dergelijke veranderingen moeten duren;;

Moet

gebaseerd zijn op een goed begrip van de jongeren,
inclusief hun percepties, evenals de context waarin u van
plan bent om deel te nemen;;

Moet

helpen bij het begrijpen van factoren die het succes
beïnvloeden in een vroeg stadium.

5. Feedback verzamelen en de impact van de campagnes
meten
5.2. Impact
Elke campagne moet vruchten afwerpen, dus het meten van impact is cruciaal:
Meting,

evaluatie en het stellen van doelen zullen gegevens verzamelen van
vele benaderingen, waaronder zowel traditionele als nieuwe media.

U

dient eventuele veranderingen in het bewustzijn van belanghebbenden te
observeren, inclusief hun begrip van problemen, attitudes en hun
waarneembare gedrag.

Je

moet veranderingen in bewustzijn, begrip, attitudes, gedrag en
belangenbehartiging gerelateerde communicatie en interactie waarnemen.

Eerste stappen:
Er

is geen enkele tool of techniek om informatie te verzamelen en te
analyseren.

Goede

werkwijzen voor het meten van impact moeten op maat worden
gemaakt voor uw organisatie en omgeving, evenals voor uw doelstellingen.

Zowel

kwantitatieve als kwalitatieve methoden hebben waarde en kunnen
naar behoefte worden gebruikt.

Als

u echter een beetje leert over de beste praktijken in onderzoek, verbetert
u de effectiviteit van uw studie.

Van wie zou je feedback moeten krijgen?:
Doelgroepen

kunnen diegenen zijn die direct betrokken zijn bij interacties en
degenen die verandering en impact hebben waargenomen.

Binnen

een jeugdclub kan het directe publiek zowel jongeren met een
beperking als leeftijdgenoten omvatten.

Indirecte

doelgroepen kunnen clubmedewerkers, vrijwilligers en anderen zijn
die mogelijk interacties hebben waargenomen, of zich bewust zijn van de
impact op het leven van de persoon met een beperking, zoals familie,
vrienden of andere belangrijke personen.

Feedback kan verschillende vormen aannemen en kan zowel formeel als
informeel worden verzameld.
 Informeel
 Informele

feedback kan gebaseerd zijn op observatie en door te praten met mensen met een
beperking en hun niet-beperkte leeftijdsgenoten, om erachter te komen wat ze hebben
gedaan en welke mogelijkheden ze hebben om met elkaar in contact te komen.

 Een

opendeuraanpak moedigt jongeren aan om over problemen te praten en kan helpen
vragen te formuleren die ze in de toekomst kunnen stellen.

 Informele

feedback.

feedback kan helpen om kleine groepen en werkgroepen te creëren voor meer

 Formeel
 Een

vragenlijst die wordt verzonden na een campagne om feedback te verzamelen.

 Het

verzamelen van evaluatieformulieren op het moment van een evenement.

 Feedback

adviesgroepen.

Adviesgroepen zijn een efficiënte methode om formele feedback te
verzamelen, maar zijn ook tijd- en arbeidsintensief:
Het kan nuttig zijn om adviesgroepen van "kampioenen" te creëren die vanuit
hun perspectief feedback geven.
Ervaren

gebruikers kunnen hier heel behulpzaam zijn, omdat ze vanuit eigen
ervaring zullen spreken.

Dergelijk

inzicht kan helpen bij het identificeren van eventuele
belemmeringen.

Ze

kunnen problemen identificeren die mogelijk zijn genegeerd, zoals
toegankelijk transport naar een evenement.

Doelgroepen betrekken kleine groepen van zes tot acht personen, begeleid
door een discussie met de steun van een facilitator. Ze kunnen zelfs nuttig zijn
bij het testen van andere feedback die u mogelijk hebt verzameld.
Resultaten van focusgroepen kunnen zijn :
achtergrondinformatie
ideeën
het

genereren en testen;

stimuleren van nieuwe ideeën en creatieve oplossingen;

potentiële
het

verzamelen over een probleem;

belemmeringen voor suggesties en voorstellen identificeren;

verzamelen van indrukken van de huidige situatie.

Een succesvolle doelgroep...:
zorgt

ervoor dat leden zich veilig en ontspannen voelen;

biedt

een dieper begrip dan interviews of enquêtes;

geeft

een beter inzicht in de context en de ontwikkeling van een antwoord
dan bij persoonlijke interviews.

Maar:
ze

zijn niet ideaal om de meningen van een grote verscheidenheid aan mensen
te verzamelen, omdat de steekproef klein kan zijn en slechts enkele meningen
vertegenwoordigt;

ze

genereren persoonlijke meningen die niet geëxtrapoleerd moeten worden;

ze

zijn niet nuttig voor het verzamelen van statistieken.

Als

u cijfers nodig hebt, kunt u overwegen om een meer formele enquête te
organiseren.

Semi-gestructureerde interviews zijn vergelijkbaar met enquêtes maar...:
Ze

worden door de interviewer opgenomen in notities, video- of
audiobestanden.

Ze

bieden een meer persoonlijke benadering omdat de interviewer
rechtstreeks met de geïnterviewde spreekt.

De

interviewer heeft de mogelijkheid om vragen te peilen of vervolgvragen te
stellen.

Interviews

zijn gemakkelijker voor de geïnterviewde, wanneer hun om
meningen of indrukken wordt gevraagd.

Interviews

zijn tijdrovend, zowel bij het interviewen als bij het transcriberen
en analyseren van de verzamelde informatie.

Er moet goed op worden gelet dat de interviewer de reacties niet beïnvloedt!

Interviews kunnen informeel en spraakzaam zijn:
In

dergelijke interviews probeert de interviewer zich door de geïnterviewde te
laten leiden naar de volgende vraag.

Gratis

interviews kunnen nuttig zijn bij het verzamelen van specifieke ideeën
en voorbeelden van uitdagingen en oplossingen.

Ze

zijn moeilijker te gebruiken voor het vergelijken van antwoorden, omdat
het moeilijk is om ervoor te zorgen dat dezelfde gebieden met iedereen
worden besproken.

Een meer gerichte stijl, die semi gestructureerd is, laat enige flexibiliteit toe en
kan effectief zijn in het verzamelen van informatie in een nuttige vorm.

Enquêtes maken een formele verzameling van gegevens mogelijk. Zij worden
gekenmerkt door:
hun

nut om feedback, meningen, kritiek en suggesties van de gemeenschap te
verzamelen;

snelle

en eenvoudige feedback te verzamelen, aangezien veel van het proces
geautomatiseerd is;

Enquêtes kunnen helpen bij het verzamelen en analyseren van informatie,
omdat deze gemakkelijk te verspreiden is via e-mail, weblinks of sociale media
en een real-time analyse geeft van de resultaten als mensen reageren.
Een van de meest gebruikte enquête diensten is Survey Monkey. Het heeft een
gratis versie die het mogelijk maakt om online enquêtes te maken en vervolgens
automatische analyses te maken.

Facebook peilingen zijn ook een alternatief voor het verzamelen van feedback
(hoewel de functionaliteiten zeer beperkt zijn):
Peilingen

zijn beschikbaar in Facebook groepen of pagina's;

ze

zijn eenvoudig te implementeren en stellen u in staat om één enkele vraag
te stellen met twee opties en een tijdslimiet in te stellen voor antwoorden;

Andere eenvoudige polling- of stemsystemen kunnen online worden gevonden en
bieden ondersteuning in verschillende talen.

Sociaal luisteren is een niet-invasieve benadering waarbij je eenvoudigweg
luistert naar wat de gemeenschap online zegt:
het

gaat om het volgen van open digitale gesprekken om te begrijpen wat
mensen online zeggen over een probleem of idee door bijvoorbeeld een
hashtag gevolgd door (bv. #accessinteract);

zoals

blijkt uit wat ze in het openbaar zeggen, kun je de kracht van de mening
en de sympathie van een gemeenschap beoordelen;

een

nuttig gratis sociaal luisterinstrument is Tweetdeck;

Je moet voorzichtig zijn met de resultaten: tenzij er een zeer sterke trend is,
duidt elke informatie op een mening en niet op verschillende meningen.

Besteed aandacht aan het soort vragen dat u stelt :
gebruik

eenvoudige, directe taal;

vermijd

het gebruik van lange, gecompliceerde woorden of woorden met
meerdere betekenissen;

vragen

zijn het beste als het kort, eenvoudig en duidelijk is;

specifiek

zijn;

analyseer

complexe ideeën in meerdere vragen;

een

vraag die zich bezighoudt met tevredenheid of geluk kan worden
opgedeeld in twee of meer uitspraken en de gebruiker kan dan worden
gevraagd om het eens of oneens te zijn:
 Ik

geniet ervan naar de jeugdclub te komen.

 Toegang
 Ik

tot de jeugdclub voldoet aan mijn behoeften.

neem deel aan alle activiteiten bij de club die ik wens.

Vermijd leidende vragen :
Uw

mening kan anderen beïnvloeden door antwoorden in een richting aan te
moedigen die een compromis kan vormen.
 "Denkt

u dat de club het transportbudget moet verlagen om nieuwe zitplaatsen te betalen?"
Kan een ander antwoord geven op "Zou de club oude en beschadigde zitplaatsen moeten
vervangen?”

Vermijd leidende vragen door een peer te vragen te beoordelen en kijk of ze
het antwoord dat u zoekt kunnen raden. Als dergelijke vraag / antwoordcombinaties kunnen worden geïdentificeerd, heroverweeg dan de bewoording
en verbreek indien nodig vragen in delen.
Elk

van uw enquêtevragen moet één ding vragen.

 Vermijd

vragen zoals "Geniet u van televisie kijken en gaat u regelmatig naar de bioscoop?".
De geïnterviewde kan beide leuk vinden of de sociale kant van een bioscoopbezoek
verkiezen, terwijl hij de toegankelijkheidskenmerken van televisie leuk vindt.

Als

uw enquête woorden als 'en' of 'of' in de vragen bevat, kan dit dubbelzinnig
zijn.

Gebruik intervalvragen :
Leg

een verklaring af en vraag mensen om het te beoordelen op een schaal van
1-5 of 1-7 :
 "Helemaal

Houd

uw enquête kort door het aantal vragen dat u stelt te beperken.

 Vraag
 10

niet mee eens, mee oneens, niet eens, niet oneens, mee eens, zeer mee eens”

niet tenzij je het antwoord wilt.

relevante vragen zijn beter dan 30 die dat niet zijn.

 Lange

enquêtes leiden tot "onderzoeksmoeheid" waarbij mensen stoppen met de enquête of
stoppen met opletten en willekeurig selectievakjes aanvinken totdat deze zijn voltooid.

U

kunt de enquête in meerdere pagina's splitsen of een voortgangsbalk
weergeven om voltooiing te stimuleren.

Voeg

een opmerkingenvak toe om verdere discussie aan te moedigen.

Het testen van uw enquête kan nuttig zijn:
 Ze

zorgen ervoor dat enquêtes werken op verschillende apparaten die worden gebruikt
door uw doelgroep en voor mensen die ondersteunende technologieën gebruiken.

 Tests

helpen bij het verfijnen van onduidelijke vragen, het aanpakken van slecht
geformuleerde antwoorden en controleren of de enquête alles verzamelt wat u nodig
hebt.

 Stuur

uw enquête naar verschillende mensen om u te vertellen over vragen die
onduidelijk lijken of welke problemen zij hebben gevonden.

 Ga

aan tafel zitten met mensen die de enquête maken en luister naar reacties. Als je
opmerkingen hoort zoals 'Ik weet niet zeker hoe ik dit moet beantwoorden' of 'Dit is
echt lang', suggereert dit dat herzieningen nodig zijn.

 Neem

de tijd om feedback te beoordelen. Zorg ervoor dat alles werkt en dat u de
resultaten begrijpt.

 Alle

onderzoeken hebben gebreken, het kost tijd om uw enquête te testen.

Belangrijk! Je moet op elk moment respect hebben voor de EU Algemene
verordening inzake gegevensbescherming (GDPR).
U moet ervoor zorgen dat uw beheer van de informatie die u verzamelt via
interviews, focusgroepen, enquêtes, etc. wordt opgeslagen en gebruikt op een
manier die de privacy van de respondenten respecteert en in overeenstemming
is met het GDPR.
De gegevens die u verzamelt, mogen nooit voor een ander doel worden gebruikt
dan waarvoor ze bedoeld zijn en mogen nooit met derden worden gedeeld.
Ga voor meer informatie naar https://eugdpr.org.

6. Waarde van technologie in het ondersteunen van de
communicatie
6.1. Audioboeken
Als

u uw leden met een visuele beperking audioboeken wilt aanbieden voor een
leessessie, bieden de volgende links gratis toegang tot een uitgebreide set
audioboeken die in verschillende talen beschikbaar is.
 https://librivox.org
 https://etc.usf.edu/lit2go
 http://www.loyalbooks.com
 https://archive.org/details/MindWebs_201410
 http://www.openculture.com
 https://www.overdrive.com
 https://scribl.com/info/podiobooks-now-scribl
 http://www.gutenberg.org
 https://www.storynory.com

6. Waarde van technologie in het ondersteunen van de
communicatie
6.2. Teletolk en afstandstolken
 Tot

voor kort kon een dove persoon enkel via Teletolk een horende persoon telefonisch
bereiken.
 Teletolk

(www.teletolk.be) is een dienst van de Vlaamse overheid die via een chatsessie werkt.

 De

dove persoon schrijft in het Nederlands zijn of haar boodschap voor de horende persoon.

 De

teletolk telefoneert naar de horende persoon en zet de boodschap om in gesproken Nederlands.

 Doordat

de communicatie via Teletolk niet in realtime gebeurt en doordat het geschreven
Nederlands van vele dove personen vaak gebrekkig is, verloopt de communicatie redelijk traag.

 Sinds

kort kunnen dove personen zelf telefoneren via een afstandstolkendienst VGT
(Vlaamse gebarentaal) door CAB Afstandstolken.
 Via

een beeldscherm wordt het gesprek tussen een horende en een dove vertaald van gesproken
Nederlands naar Vlaamse gebarentaal en omgekeerd.

 Dit

kan als dove en horende persoon op verschillende plaatsen zijn, maar ook als beiden zich op
dezelfde plek bevinden.

 CAB

Afstandstolken is te bereiken via http://www.cabvlaanderen.be/afstandstolken/

6. Waarde van technologie in het ondersteunen van de
communicatie
6.3. Koppelingen naar verschillende databanken over ICT AT en
goedkope OSS-oplossingen, enz..


AT databanken
 http://www.eastin.eu:

Europees informatienetwerk voor assistentietechnologie (ETO) - De
Europese zoekmachine voor ondersteunende technologie, die in alle talen van de Europese
Unie werkt.

Nieuwsbrieven
 http://davebanesaccess.org/lowcost:

Gratis en goedkope ondersteunende technologie van de
week (web, iOS en Android) nieuwsbrief

Informatie
 http://access.uoa.gr/ATHENA/eng/pages/home:

ATHENA Free AT Software Inventory heeft tot
doel personen met een beperking, hun begeleiders en de professionals van het domein te
informeren en te voorzien van de beschikbare kosteloze Assistive Technology (AT) oplossingen
(Open Source of Freeware).

 http://access.uoa.gr/MOBILE_ATHENA/index.php/en/:

mATHENA heeft tot doel personen met
een beperking, hun begeleiders en de professionals van het domein te informeren en te
voorzien van de beschikbare freeware Assistive Technology (AT)-toepassingen voor mobiele
apparaten (smartphones en tablets).

Disclaimer


Dit project (ACCESS INTERACT - Toegankelijke interactie tussen jongeren met
beperkingen en hun leeftijdsgenoten - 2017-2-BG01-KA205-036420) is
gefinancierd met steun van de Europese Commissie (Erasmus+-programma).
Deze publicatie geeft alleen de mening van de auteur weer en de Commissie
kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik dat kan worden
gemaakt van de daarin opgenomen informatie.



Voor meer informatie met betrekking tot het ACCESS INTERACT project kunt u
terecht op de volgende website :


de website van het project http://www.accessinteract.eu/



ACCESS INTERACT hub http://youth.accessinteract.eu/



ACCESS INTERACT Facebook pagina https://www.facebook.com/AccessInteract

