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1. Inleiding
De samenwerkende organisaties van doven, slechthorenden, doofblinden, mensen met een
taalontwikkelingsstoornis (tos) en de betreffende ouderorganisaties voeren het driejarige
voucherproject Iedereen Sterk uit (2016-2018).
Acht organisaties (‘de projectorganisaties’) leggen hiervoor hun vouchers van het ministerie
van VWS in, te weten:
- NVVS, FOSS en SH-Jong, deelnemers binnen de federatie Stichting Hoormij
- FODOK
- Stichting Plotsdoven
- Nederlandse Dove Jongeren
- Dovenschap
- Oogvereniging, Oor & Oog (participatiegroep DoofBlinden)
De Nederlandse samenleving transformeert steeds verder van een verzorgingsstaat naar een
participatiestaat. Van burgers wordt verwacht dat ze actief deelnemen aan de samenleving.
Dat betekent onder andere werken naar vermogen en zelfstandig deelnemen aan het
maatschappelijk verkeer. Dit leidt tot nieuwe verhoudingen tussen burgers, overheid en
dienstverlenende instanties, zoals zorgverzekeraars, UWV en onderwijsinstellingen. Niet
langer worden oplossingen aangereikt, maar wordt van burgers eigen initiatief verwacht in
geval van vragen of problemen met maatschappelijke participatie. Dit vergt sterke burgers.
Voor mensen met een auditieve, auditief-visuele en/of communicatieve beperking en hun
naasten brengt deze nieuwe rol extra uitdagingen met zich mee omdat communicatie en
informatie in de participatiesamenleving een essentiële rol spelen. Doven, slechthorenden,
doofblinden of mensen met tos krijgen te maken met nieuwe partijen. Zij hebben dan
vragen als “Hoe leg ik de gemeente uit dat ik specialistische zorg nodig heb vanwege mijn
auditieve beperking?” En zij krijgen te maken met nieuwe rollen: “Hoe moet ik als ouder
vorm geven aan het partnerschap met de school van mijn kind met tos?” Met nieuwe
keuzen: “Hoe weet ik welke hoorhulpmiddelen voor mij beschikbaar en geschikt zijn?” En
met nieuwe mogelijkheden: “Kies ik voor een tolk-op-afstand, of vraag ik een tolk om met
me mee te gaan?”
De projectorganisaties hebben als gezamenlijk belang het versterken van de positie van
cliënten en hun naasten in de samenleving. Een samenleving die complexer wordt. Er
worden hogere eisen gesteld aan communicatieve vaardigheden en uitwisseling van
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informatie gaat steeds sneller. Een samenleving waarin van burgers wordt verwacht dat zij
eigen verantwoordelijkheid nemen, keuzes maken en regie voeren. Mensen met een
auditieve, auditief-visuele en/of communicatieve beperking kunnen daarin gauw op
achterstand komen te staan.

2. Doelstelling en resultaten
De projectorganisaties werken in het project Iedereen Sterk aan het versterken van de
positie van de doven, slechthorenden, doofblinden, cliënten met tos en hun naasten bij het
onderhouden van contacten met zorgverleners, zorgverzekeraars, leveranciers van
hulpmiddelen en instanties die maatschappelijke participatie mogelijk maken. Cliënten en
hun naasten worden in staat gesteld om zelf regie te voeren in contacten met genoemde
instanties.
De projectorganisaties kiezen in het project Iedereen Sterk voor activiteiten rond vijf
thema’s. Deze thema’s hebben voor alle doelgroepen grote relevantie in het kader van
maatschappelijk participeren. Ze hebben alle vijf betrekking op ‘meedoen mogelijk maken’.
De thema’s zijn binnen Iedereen Sterk benoemd als deelprojecten. Het zijn:
1. Zorg en maatschappelijke ondersteuning
2. Passend onderwijs
3. Cochleair Implantaat (CI)
4. Hoorhulpmiddelen
5. Tolkvoorzieningen
Het project heeft de volgende resultaten behaald:
- Doven, slechthorenden, doofblinden, cliënten met tos en hun naasten zijn in staat regie te
voeren in contacten met maatschappelijke organisaties.
- Er is een portal Sterkerdoor.nl waar alle keuzehulpen overzichtelijk worden aangeboden.
Naast de websites in het kader van het voucherproject worden ook enkele andere
gezamenlijke websites via deze portal aangeboden.
- Instrumenten voor keuze- en regieondersteuning zijn in de websites opgenomen.
- Instrumenten voor waardeoriëntatie zijn in de websites opgenomen.
- Een centraal e-learningprogramma is ontwikkeld ten behoeve van het voeren van een goed
gesprek met zorgverleners, audiciens, CI-teams, onderwijsinstellingen en
onderwijsmedewerkers.

3. Uitvoering
Voor alle deelprojecten geldt dat er uitvoerig is gesproken en afgestemd met de
achterbannen, met professionals en met stakeholders. Bij het ontwikkelen van de content
voor de websites is raadpleging en afstemming steeds toegepast. Bij het ontwikkelen van de
sites zijn diverse testrondes geweest, ook op het gebied van toegankelijkheid en
gebruiksvriendelijkheid.
De websites van de vijf deelprojecten bieden instrumenten voor waardeoriëntatie en
instrumenten voor keuze- en regieondersteuning.
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Er is nadrukkelijk gekozen voor een uniforme vormgeving van alle website, vooral ook om de
herkenbaarheid te vergroten en te benadrukken dat de sites zijn ontwikkeld door de
samenwerkende projectorganisaties.
Webbouwers
Voor het ontwikkelen van de nieuwe websites is voor “De Keuzearchitecten” gekozen.
Voor het renoveren en ontwikkelen van de keuzehulp Hoorhulpmiddelen binnen de
bestaande website Hoorwijzer.nl is gewerkt met “Yard” als webbouwer, omdat zij al bij deze
website betrokken waren.
De samenwerking met deze webbouwers is zeer constructief geweest.
Toegankelijke websites
In het project is er specifiek aandacht voor het opleveren van goed toegankelijke websites
voor met name doven en doofblinden. Zo zijn er in de keuzehulp Tolkvoorziening
gebarenfilms opgenomen en is er in alle keuzehulpen sprake van eenvoudig taalgebruik, het
goed gebruiken van kleuren en het overzichtelijk kunnen navigeren.
De Oogvereniging organiseerde in het kader van het voucherproject enkele
testbijeenkomsten voor de webbouwers (i.c. De Keuzearchitecten en Yard). Ook testers van
websites binnen de eigen geledingen van de Oogvereniging hebben de ontwikkelde websites
getoetst op toegankelijkheid. Het advies van de Oogvereniging is opgevolgd om level AA van
de toegankelijkheidsstandaard WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) 2.0 toe te
passen.
Tussentijdse verantwoording
Stichting Hoormij heeft steeds met alle deelnemende organisaties in het project contact
onderhouden over de voortgang van het project. Aanbevelingen vanuit de deelnemende
organisaties zijn waar dit mogelijk was overgenomen en verwerkt.
Met vertegenwoordigers van de besturen van de deelnemende organisaties zijn gesprekken
gevoerd, onder andere over de deelrapportages m.b.t. de voortgang.
Stichting Hoormij heeft als penvoerder van het project gezorgd voor:
-het opstellen van tussentijdse inhoudelijke verslagen over 2016 en 2017 t.b.v. het ministerie
van VWS m.b.t. de voortgang van het project;
-het opstellen van tussentijdse financiële verslagen over 2016 en 2017 t.b.v. het ministerie
van VWS m.b.t. de voortgang van het project
Afwijkingen op het projectplan
Het project Iedereen Sterk is in grote lijnen conform het projectplan uitgevoerd.
Als afwijkingen op het projectplan kunnen worden genoemd:
- De uiteindelijk oplevering van enkele websites (begin 2018) is ca. 4 maanden later
geweest dan de planning die in het projectplan is opgenomen. Alleen de websites
Hoorwijzer.nl en Tolkkeuzehulp.nl zijn volgens planning opgeleverd.
- Door de latere oplevering van enkele websites zijn de uitgaven in 2017 wat lager
uitgevallen en in 2018 juist wat hoger.
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Met toestemming van het ministerie van VWS heeft de projectleider voor
Hoorhulpmiddelen in 2017 9,4 uur per week aan het deelproject gewerkt en
in 2018 6,6 uur per week.
Het bleek financieel niet haalbaar om per keuzehulp een e-learningprogramma te
ontwikkelen. Omdat er tussen de verschillende onderwerpen ook veel overlap
is op het gebied van gespreksvoering is gekozen voor één e-learningprogramma.

-

4. Producten en eindresultaten
Het project Iedereen Sterk heeft veel mensen bereikt en ondersteuning geboden.
De bezoekersaantallen op de websites zijn groot, er zijn veel reacties vanuit de achterban en
we merken dat de gebruikers er door aan het denken worden gezet.
We merken verschillen in behoeften aan informatie. De een is vooral gericht op
waardeoriëntatie, de ander op keuze- en/of regieondersteuning.
De geboden informatie wordt zowel door ‘starters’ gewaardeerd als door ‘gevorderden’.
De opdracht voor de projectorganisaties ligt vooral in het goed onderhouden en actueel
houden van de websites en om de interactiviteit met de achterban blijvend te realiseren.
Belangrijk is ook dat andere media dan die van de projectorganisaties er over hebben
gepubliceerd. Betrokkenheid is er ook vanuit de Tweede Kamer, met name in de persoon
van Jessica van Eijs (D66) die zelf een auditieve beperking heeft.
Het project heeft de volgende producten opgeleverd:
-

Portal www.sterkerdoor.nl
Website www.keuzehulpzorg.nl
Website www.keuzehulponderwijs.nl
Website www.cikeuzehulpkinderen.nl
Website www.hoorwijzer.nl; gerenoveerd en met nieuwe keuzehulp
Website www.tolkkeuzehulp.nl
In alle websites een rubriek veelgestelde vragen
Centraal e-learningprogramma, aangeboden via Sterkerdoor.nl
Flyer (A5-formaat) over Sterkerdoor.nl, zowel strooifolder als digitaal

Homepage van Sterkerdoor.nl
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5. Publiciteit
Op veel manieren is publiciteit gegeven aan het project, met name via:
- de websites en e-nieuwsbrieven van de projectorganisaties;
- artikelen in Hoormij Magazine, FODOK-FORUM en het blad Plotsdoof;
- artikelen in bladen en op websites van stakeholders;
- interne communicatie met de projectorganisaties in het project.

Op 3 maart 2018, de internationale Dag van het Gehoor,
is de portal Sterkerdoor.nl online gegaan.
Ter gelegenheid hiervan is de portal aangeboden aan Jessica
van Eijs, Tweede Kamerlid voor D66.
Tegelijk is met haar gesproken over knelpunten
die doven, slechthorenden, doofblinden en
cliënten met tos ervaren.

Jessica van Eijs, D66

6. Organisatie
Stichting Hoormij heeft voor dit project het penvoerderschap uitgeoefend.
Er zijn in de projectperiode veel wisselingen geweest van (interim-)directeuren bij Stichting
Hoormij. Dit heeft de voortgang van het project Iedereen Sterk niet negatief beïnvloed.

Management
Het management voor dit project is gericht op:
1. HRM-taken door (interim-)directeuren van Stichting Hoormij,
afsluiten van contracten en financieel beheer
2. Inhoudelijk coördinatie, voortgang project en externe contacten.
De taken vallend onder 1. zijn uitgevoerd door:
Joop Beelen, van 01-01-2016 tot 01-10-2016;
Marc Tijhuis, van 01-10-2016 tot 01-02-2017;
Eduard Cohen, van 01-02-2017 tot 27-06-2018;
Anne de Rooij, van 27-06-2018 tot en met 31-12-2018.
De taken vallend onder 2. zijn uitgevoerd door:
Joop Beelen, van 01-01-2016 tot 01-10-2016;
Arend Verschoor, van 01-10-2016 tot en met 31-12-2018.
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Voucherteam
Voor het project is een voucherteam ingesteld voor het ontwikkelen van instrumenten voor
keuzeondersteuning, regieondersteuning en waardeoriëntatie - te verwerken in
keuzehulpen - , voor het ontwikkelen van een portal en een e-learningprogramma, voor het
bedenken van publiciteit en om elkaar te adviseren en stimuleren.
De Oogvereniging was in het voucherteam vertegenwoordigd om de coördinatie van de
belangen van doofblinden te verzorgen.
Het voucherteam vergaderde 3 à 4 keer per jaar.
De leden van het voucherteam zijn:
Deelproject Zorg/Wmo:
-Mariën Hannink (FODOK), van 01-01-2016 tot en met 31-12-2018.
Deelproject Onderwijs:
-Arend Verschoor (Stichting Hoormij en vanaf 01-07-2018 FOSS),
van 01-01-2016 tot en met 31-12-2018.
Deelproject CI:
-Lara Laurens (FODOK) van 01-01-2016 tot 01-07-2017.
-Inge Doorn (FODOK) van 01-01-2017 tot en met 31-12-2018.
In de eerste helft van 2017 zijn beiden voor dit deelproject werkzaam geweest.
Deelproject Hoorhulpmiddelen:
-Angélique van Lynden (Stichting Hoormij), van 01-01-2016 tot 01-11-2018.
-Anne de Rooij (Stichting Hoormij), van 01-11-2018 tot en met 31-12-2018.
Deelproject Tolkvoorzieningen:
-Wouter Bolier (Stichting Hoormij), van 01-01-2016 tot en met 31-12-2018.
Coördinatie Doofblinden belangen:
-Petra Kortenhoeven (Oogvereniging), van 01-01-2016 tot en met 31-12-2018.
Projectcoördinatie:
-Joop Beelen (Stichting Hoormij): van 01-01-2016 tot 01-10-2016.
-Arend Verschoor (Stichting Hoormij en vanaf 01-07-2018 FOSS),
van 01-10-2016 tot en met 31-12-2018,
Voor de medewerkers in dienst van FODOK, FOSS en Oogvereniging heeft Stichting Hoormij
een doorbetalingsovereenkomst afgesloten met betreffende organisaties.
Het project heeft secretariële ondersteuning gehad en voor de publiciteit zijn medewerkers
en free-lance medewerkers werkzaam geweest. Al deze medewerkers zijn gedurende het
project in dienst van Stichting Hoormij of er wordt een overeenkomst voor afgesloten door
Stichting Hoormij.
*

*

*

*

*
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Verslag deelproject Zorg & Maatschappelijke ondersteuning
door Mariën Hannink
Inleiding
Veel doven, slechthorenden, doofblinden en mensen met een taalontwikkelingsstoornis
(tos) en hun naasten zijn onvoldoende toegerust voor hun rol als regisseur van hun eigen
zorg. Dit komt voort uit:
•
Onvoldoende kennis van de wereld van de zorg: wat is mogelijk, waar heb ik recht
op, waar kan ik terecht?
•
Uiteenlopende verwachtingen: wat zijn mijn verantwoordelijkheden, maar ook:
hoe maak ik keuzes, wat is belangrijk voor mijn kwaliteit van leven?
•
Ontbreken van vaardigheden: hoe voer ik een goed gesprek om passende zorg te
krijgen?
Hierdoor gebeurt het dat mensen niet altijd passende zorg en ondersteuning krijgen. Door
de transities in de zorg, bijvoorbeeld door de gedeeltelijke overheveling van zorg- en
ondersteuningstaken naar Wmo en Jeugdzorg1, wordt hen steeds vaker zorg vanuit reguliere
zorgaanbieders aangeboden. Deze reguliere zorgaanbieders hebben doorgaans onvoldoende
kennis van de obstakels waarmee doven, slechthorenden, doofblinden en mensen met een
tos geconfronteerd worden. En vaak wordt dan de weg naar gespecialiseerde zorg niet
gevonden.
Bovengenoemde problemen vragen in de Keuzehulp Zorg (www.keuzehulpzorg.nl)
om een aanpak op drie aspecten:
•
Keuzeondersteuning: ‘Op zoek naar zorg’
•
Waardeoriëntatie: ‘Dit vind ik’
•
Regieondersteuning: ‘In gesprek’
Hierna worden deze drie onderdelen verder toegelicht.

1

Bijna parallel aan het voucherproject Iedereen Sterk (en complementair daaraan) liep het project Bekend en
Bemind bij gemeenten 2017-2018, van zorgaanbieders en belangenorganisaties in de ZG-sector. In de daaruit
voortvloeiende campagne Ongehoord & Ongezien richting gemeenten in 2018 kwam de informatie in de
Keuzehulp Zorg goed van pas.
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Om steeds de boodschap zo toegespitst mogelijk te kunnen overbrengen zijn per onderdeel
drie doelgroepen onderscheiden, met alle drie deels verschillende behoeften en dus deels
verschillende benaderingswijzen:
•
Ouders van kinderen en jongeren, die doof, slechthorend of doofblind zijn of een tos
hebben.
•
Volwassen doven, slechthorenden, doofblinden en mensen met een tos.
•
Naasten van doven, slechthorenden, doofblinden en mensen met een tos die
meerdere beperkingen hebben en derhalve minder zelfredzaam zijn.
1.

Keuzeondersteuning

De informatie die onder Keuzeondersteuning is opgenomen,
betreft soorten (gespecialiseerd) zorgaanbod, de sociale
kaart over zorg en ondersteuning voor onze achterbannen,
regelgeving en achtergrondinformatie over mogelijke
problematiek en de aanpak daarvan.
Voor dit onderdeel kon uiteraard voortgebouwd worden op
kennis die sowieso aanwezig is bij de projectorganisaties.
Daarnaast is ook informatie betrokken van landelijke cliëntenkoepels (bv. Ieder(in)),
gespecialiseerde zorgaanbieders (bv. GGMD en Kentalis), landelijke zorggerelateerde
organisaties (bv. Movisie en Zorgbelang) en van de overheid.
Zo werd vermeden dat er nieuwe wielen moesten worden uitgevonden en werd bij deze
externe organisaties al aandacht voor de Keuzehulp Zorg gegenereerd.
Omdat veel zorggebruikers door de transities in de zorg voor zintuiglijk gehandicapten voor
het eerst in aanraking kwamen met gemeentelijke voorzieningen, is hieraan extra aandacht
besteed.
Gezocht werd naar de meest toegankelijke manier om deze informatie voor de doelgroepen
te ontsluiten. Immers: een aanzienlijk deel van de genoemde doelgroepen heeft problemen
met lezen: doordat de kennis van en ervaring met gesproken taal minder uitgebreid is,
kunnen ze makkelijk een achterstand op het gebied van leesvaardigheid oplopen. Complex
taalgebruik, vakjargon, informatie die veel voorkennis vereist: dergelijk taalgebruik kan
informatieve teksten voor doven, slechthorenden, doofblinden en mensen met een tos
ontoegankelijk maken.
Gekozen is daarom voor korte zinnen, veel puntsgewijs opgesomde informatie, waar
mogelijk ondertitelde of in gebaren vertelde filmpjes. Dit alles uiteraard in nauwe
afstemming met de betreffende doelgroepen.
Voor dit onderdeel hebben gesprekken plaatsgevonden met vertegenwoordigers van de
achterban (individueel en groepsgewijs), met professionals in de (gespecialiseerde) zorg en
met vertegenwoordigers van diverse andere (landelijke) instanties. Daarnaast heeft de
projectmedewerker via haar participatie in de werkgroep Wonen en de meedenkgroep Zorg
& Ondersteuning (beide onder auspiciën van Ieder(in), MIND (psychische problematiek) en
de Patiëntenfederatie) veel informatie kunnen ophalen.
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2. Waardeoriëntatie
Keuzes maken is voor veel zorggebruikers complex. Dat
heeft niet alleen te maken met gebrek aan informatie (zie
1. Keuzeondersteuning), maar ook met het feit dat mensen
zich niet altijd bewust zijn van hun eigen behoeften en
prioriteiten in dit verband. Én dat zij niet altijd het gevoel
hebben dat hun mening er werkelijk toe doet. Met het
onderdeel Waardeoriëntatie wordt mensen, aan de hand
van een aantal veel voorkomende dilemma’s van
zorggebruikers (en hun ouders of andere naasten), uitgelegd wat bij een bepaald dilemma
voor- en nadelen van een bepaalde keuze kunnen zijn en welke afwegingen kunnen
meespelen. Nadrukkelijk wordt benoemd dat je soms heel principieel kiest en soms
pragmatisch. Maar ook dat het goed is om stil te staan bij je eigen behoeften en deze
kenbaar te maken bij de andere partij.
Genoemde dilemma’s en afwegingen komen voort uit de dagelijkse praktijk van onze
achterbannen. De uiteindelijke selectie ten behoeve van de Keuzehulp Zorg vond plaats in
afstemming met mensen uit de verschillende doelgroepen.
Voor dit onderdeel is ook gebruik gemaakt van reeds verzamelde informatie in het kader van
de ontwikkeling van de Keuzehulpen Plotsdoof en CI, van uitkomsten van andere lopende
activiteiten binnen PG werkt samen en van uiteenlopende bronnen via literatuuronderzoek.

3.

Regieondersteuning

Met name in de zorg vinden veel mensen het lastig om
een goed gesprek aan te gaan. Om die reden is, naast
het algemene e-learning-onderdeel bij de opgeleverde
keuzehulpen, ook binnen de Keuzehulp Zorg apart
aandacht besteed aan het voeren van het goede
gesprek.
Voor iedere fase van het gesprek (voorbereiding, het
gesprek zelf, feedback geven, klachtenprocedures)
worden tips en adviezen gepresenteerd. Daarbij is dankbaar gebruik gemaakt van bestaande
gespreksondersteunende instrumenten, zoals bv. 3 goede vragen, maar ook van materialen
van Ieder(in), Vilans, Zorgbelang en van diverse overheidsinstanties. Het taalgebruik is
eenvoudig gehouden en de informatie wordt puntsgewijs en gedoseerd aangeboden.
4.

Verloop werkzaamheden

In 2016 vonden met name de voorbereidende werkzaamheden voor de Keuzehulp Zorg en
het voucherproject Iedereen Sterk in het algemeen plaats. Daarbij is in eerste instantie
gewerkt aan de centrale toegang. Ten behoeve van dit deelproject werd met name
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keuzeondersteunende informatie verzameld, geordend en besproken met diverse betrokken
partijen, waaronder uiteraard vertegenwoordigers van de achterban.
In 2017 zijn veel gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van onze doelgroepen om het
begrip waardeoriëntatie handen en voeten te geven: wat is belangrijk, welke afwegingen
spelen mee, voor welke keuzes staan doven, slechthorenden, doofblinden en mensen met
een tos en hun ouders/naasten? Tegelijkertijd werd relevante en toegankelijke informatie
verzameld over gespreksvoering.
Eind 2017 kon een eerste versie worden voorgelegd aan vertegenwoordigers van de
doelgroepen. Op basis van deze feedback werd een en ander aangepast, zodat de Keuzehulp
Zorg begin 2018 online is gekomen. In de loop van het jaar hebben uiteraard nog enige
aanpassingen plaatsgevonden. En die zullen ongetwijfeld nog regelmatig plaatsvinden: de
informatie onder Keuzeondersteuning kan immers snel verouderen en het is ons streven om
de informatie up-to-date te houden.
In 2018 is op diverse samenkomsten en via uiteenlopende media aandacht besteed aan het
verschijnen van de Keuzehulp Zorg en de gezamenlijke website van Iedereen Sterk:
Sterkerdoor.nl. Ook zijn veelgestelde vragen toegevoegd aan de Keuzehulp.
In 2018 is ook gezocht naar een goede en toegankelijke manier om onze doelgroepen verder
te ondersteunen in gespreksvoering. In nauw overleg met de achterban is gekozen voor een
overzichtelijk en stapsgewijs proces, waarbij alle aspecten van het gesprek, inclusief beroep
en bezwaar, aan de orde komen, voor alle domeinen binnen het voucherproject Iedereen
Sterk.
*

*

*

*

*
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Verslag deelproject Onderwijs
door Arend Verschoor
Inleiding
Voor veel ouders van dove, doofblinde en slechthorende kinderen en van kinderen met een
taalontwikkelingsstoornis (tos) is het moeilijk om goed in gesprek te komen met
onderwijsinstellingen en om daarmee afspraken te maken over passende begeleiding voor
hun kind. Er zijn vaak meerdere partijen bij betrokken (zoals een samenwerkingsverband,
logopedist, audicien, audioloog), er wordt weinig of eenzijdige informatie aangeboden over
de mogelijkheden en bovendien staan onderwijsmedewerkers niet altijd open voor de
inbreng van ouders.
Het deelproject Onderwijs heeft ouders en jongeren handvatten gegeven om met de juiste
informatie en in een goed gesprek met de school en begeleiders de gewenste begeleiding te
bespreken. Het voeren van een goed gesprek betekent dat ouders:
* Hun ervaringen, wensen en behoeften met betrekking tot hun kind en het onderwijs goed
kunnen formuleren.
* In staat zijn regie te voeren in het gesprek.
* Op basis van eigen waardeoriëntaties invloed hebben op het ontwikkelingsperspectiefplan.
* Weten wat hun rechten zijn en waar ze terecht kunnen voor hulp en advies.
* Realistische verwachtingen hebben over de mogelijkheden.
Het deelproject Onderwijs heeft speciale aandacht gehad voor jongeren (vanaf ca. 12 jaar)
en de mogelijkheden om deze groep ook zelf meer regie te kunnen geven over hun
schoolsituatie.
Uitvoering deelproject
Vanuit de ouderverenigingen en jongerenorganisaties binnen het voucherproject is de
aanwezige (ervarings)kennis met betrekking tot onderwijs geïnventariseerd.
Op ouderbijeenkomsten en in contacten met jongeren zijn vragen en behoeften verder
besproken en opgehaald. Ook medewerkers van onderwijsinstellingen hebben nuttige input
geleverd.
Al deze in 2016 en 2017 verzamelde kennis is benut voor het ontwikkelen van een website
met overzichtelijke en adequate informatie over waardeoriëntatie, keuzeondersteuning en
regieondersteuning. Vanaf 2017 tot het eind van het project is de inhoud steeds geëvalueerd
en bijgesteld.
De bouw van de website is een intensief traject geweest met de eerste besprekingen
hierover eind 2016 en de oplevering van de site in maart 2018. Na oplevering is er aandacht
besteed aan het actualiseren en het verwerken van inbreng van gebruikers.
Een belangrijk element in regieondersteuning is het goed kunnen voeren van een gesprek op
school. Er is voor gekozen om één e-learningprogramma te ontwikkelen ten behoeve van de
vijf deelprojecten omdat er veel overeenkomsten zijn in de invulling van deze
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ondersteuning. Dit e-learningprogramma is eind 2018 opgeleverd en wordt aangeboden via
de portal Sterkerdoor.nl.
Geprobeerd is om de website niet alleen voor ouders maar ook voor jongeren (vanaf ca. 12
jaar) toegankelijk te maken. Jongeren zijn actief bij dit deelproject betrokken geweest. In
gesprekken met jongeren en vertegenwoordigers van de jongerenorganisaties werd al snel
duidelijk dat de te ontwikkelen website maar voor een klein deel van deze doelgroep
toegankelijk gemaakt kon worden. Jongeren uit de doelgroep hebben veelal moeite om de
aangeboden informatie te lezen en te begrijpen, ook al is makkelijk taalgebruik toegepast.
Bovendien laten de meeste van deze jongeren zich, meer nog dan jongeren zonder
beperking, vertegenwoordigen door hun ouders als het om waardeoriëntatie en regie- en
keuzeondersteuning gaat met betrekking tot onderwijs.
Toch is er in 2017, als aanvulling op dit deelproject, de website Erbijhoren.nl opgeleverd die
ook via de portal Sterkerdoor.nl wordt aangeboden. Hierin staan de handige tips & tricks, die
juist voor kinderen en jongeren zijn bedoeld. De elementen waardeoriëntatie en regie- en
keuzeondersteuning komen op deze website volop aan de orde. Het helpt jongeren om
keuzes te maken die bij hen passen. Het project Erbij Horen is mede dankzij fondsen
mogelijk gemaakt.
Binnen het project Iedereen Sterk is diverse keren aandacht besteed aan het deelproject
Onderwijs via bladen, websites, e-nieuwsbrieven en sociale media van de
partnerorganisaties.
Het deelproject is conform het projectplan uitgevoerd, zowel met betrekking tot de inhoud
als met betrekking tot de begroting.
Keuzehulponderwijs.nl

homepage www.keuzehulponderwijs.nl
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De website Keuzehulponderwijs.nl is ontwikkeld in het kader van dit deelproject. Het biedt
overzichtelijke en onafhankelijke informatie. In de site zijn keuzeondersteuning,
regieondersteuning en de waardeoriëntatie geïntegreerd.
De rubriek ‘veelgestelde vragen’ biedt de mogelijkheid om snel de gezochte informatie te
vinden.
De website helpt bij het regelen van extra ondersteuning, zowel voor het regulier onderwijs
als voor het speciaal onderwijs. Het is voor ouders en school belangrijk dat er over en weer
begrip is en er de juiste verwachtingen zijn.
Met Keuzehulponderwijs.nl wordt in een concrete behoefte voorzien. Actueel houden van
de website is vanzelfsprekend noodzakelijk. De website biedt goede mogelijkheden voor
meningsvorming en het maken van keuzes die bij je passen. In de periode dat de website
online is, heeft zich dat al bewezen. Veel ouders en sommige assertieve jongeren weten zich
er door gesterkt.
*

*

*

*

*
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Verslag deelproject Cochleair Implantaat
door Inge Doorn
Inleiding
Wanneer je ernstig slechthorend of doof bent en je
kunt niet voldoende horen met een hoortoestel, wordt
vaak een cochleair implantaat geadviseerd. Een
cochleair implantaat (CI) bestaat uit een inwendig deel
(het implantaat) en een uitwendig deel (de
spraakprocessor en zendspoel). Tijdens een operatie
wordt het inwendig gedeelte geplaatst. Het uitwendig
gedeelte wordt enkele weken na de operatie
aangesloten, waarna een intensieve revalidatie start.
CI-zorg vindt plaats in het ziekenhuis. Veel mensen die
te horen hebben gekregen dat zij of hun kind in
aanmerking komen voor een CI hebben behoefte aan
onafhankelijke informatie van ervaringsdeskundigen.
Tijdens dit project hebben we ons beziggehouden met
het ontwikkelen en verspreiden van keuze- en regieondersteunende informatie voor
CI- kandidaten en als het om kinderen gaat ook hun ouders.

Ontwikkelen en verspreiden van keuze- en regieondersteunende informatie voor CIgebruikers.
Ontwikkelen
In het kader van het project ‘PG werkt Samen’ is al in 2016 de Keuzehulp CI voor
volwassenen opgeleverd. Deze Keuzehulp biedt veel informatie voor volwassenen die in
aanmerking komen voor een CI en ondersteunt in het maken van goed onderbouwde
keuzes. Het biedt ook ondersteuning in het voeren van gesprekken met zorgverleners. De
aanpak en het uiteindelijke product hebben model gestaan voor de aanpak en vormgeving
van de keuzehulpen die ontwikkeld zijn binnen het project Iedereen Sterk.
Het prototype van de CI Keuzehulp is verder ontwikkeld gedurende dit project. De teksten
zijn aangepast aan nieuwe ontwikkelingen of opmerkingen van CI-gebruikers. Daarnaast is
veel aandacht besteedt aan het verspreiden van de informatie via KNO-vereniging, CI-teams,
audiciens, audiologen en uiteraard gebruikers. Zie ook: www.cikeuzehulp.nl.
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Naast de keuze- en regieondersteunende informatie
voor gebruikers die een CI overwegen, hebben we
ook ingestoken op het vergaren en toegankelijk
maken van belangrijke gebruikersinformatie voor
mensen die al een cochleair implantaat hebben.
Deze informatie is verzameld door het organiseren
van huiskamer- en andere bijeenkomsten voor
mensen met een cochleair implantaat, het voeren
van gesprekken met de ziekenhuizen, de NZA,
zorgverzekeraars, de fabrikanten, het bijwonen van
symposia, etc. Zowel de zorgverleners als de
gebruikers zijn uitgebreid benaderd en geïnformeerd. Daarnaast is de verzamelde informatie
ook gebruikt om de rest van de achterban goed te informeren. De veelgestelde vragen op de
website zijn aangepast, informatie over verschillende ziekenhuizen is toegevoegd. Alles is te
vinden op www.opciweb.nl (van het Onafhankelijk Platform CI).
Verspreiden
Veel werk is gestopt in het versturen van nieuwsbrieven om de achterban goed te
informeren. Daarnaast zijn via persoonlijke gesprekken en mailberichten zorgverleners zo
goed mogelijk geïnformeerd over de ontwikkelde producten, bijeenkomsten,
nieuwsberichten, etc.
Ontwikkelen en verspreiden van ondersteunende kennis en informatie voor ouders van
dove en ernstig slechthorende kinderen.
Ontwikkelen
De ontwikkelde Keuzehulp CI voor volwassenen is
onvoldoende geschikt voor gebruik door ouders van jonge
ernstig slechthorende of dove kinderen. Bij jonge kinderen
komt veel meer aan de orde dan bij volwassenen. Het is voor
ouders een lastige en emotionele beslissing om je kind te
laten implanteren, je neemt immers een besluit voor iemand
anders. Bovendien is bij kinderen de taalontwikkeling een
heel belangrijke factor. Als je doof of slechthorend geboren
wordt, kun je niet eenvoudig de moedertaal leren. Je kind
loopt snel een taalachterstand op. Ouders moeten daarom
goed geïnformeerd worden over de voordelen van
gebarentaal en zij moeten zich er goed bewust van zijn dat
een CI een hulpmiddel is en lang niet alle
communicatieproblemen oplost. Het lastige is dat ouders niet
goed kunnen inschatten wat hun kind hoort en daardoor ook niet altijd weten welke
ondersteuning hun kind nodig heeft.
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De CI Keuzehulp kinderen is in dit project specifiek ontwikkeld en verspreid. Ouders van een
kind dat doof of ernstig slechthorend wordt geboren, komen meteen terecht in een medisch
circuit, waarbij CI al snel als oplossing geboden wordt voor de geconstateerde auditieve
beperking. Zij moeten in een erg kort tijdbestek een keuze maken voor hun kind, maar
hebben meestal maar beperkte of gekleurde informatie tot hun beschikking. Voor ouders is
het van belang dat zij volledige en onafhankelijke informatie krijgen, zodat zij goede keuzes
kunnen maken voor hun kind en op een goede manier het gesprek kunnen voeren met de
arts en andere leden van het CI-team.
Voor de ontwikkeling van de keuzehulp hebben we de reeds beschikbare informatie
verzameld, ouders geïnterviewd en gesprekken gevoerd met de verschillende stakeholders
(vroegbehandelingsdiensten en CI-teams). Deze tekst is in een feedbackronde voorgelegd
aan ouders, professionals van de vroegbehandeling en CI-teams. Naast goede feedback
waarmee de inhoud aangescherpt kon worden, is vooral met veel enthousiasme gereageerd
op de tekst. Begin 2018 is de tekst geheel afgerond en is in samenspraak met de webbouwer
gewerkt aan de vormgeving van de website en is beoordeeld hoe de website toegankelijk
gemaakt kan worden voor doofblinden. In maart 2018 is de website
www.cikeuzehulpkinderen.nl opgeleverd.

Homepage www.cikeuzehulpkinderen.nl

Verspreiden
Uiteraard is na de lancering van de website gewerkt aan de publiciteit. De website is
ondergebracht bij de portal Sterkerdoor.nl. De verschillende projectorganisaties hebben op
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hun website informatie verstrekt over de website. Een nieuwsbericht is opgesteld en
verspreid, aandacht is besteed aan optimalisatie van de vindbaarheid in Google.
Aangezien ouders van dove en ernstig slechthorende kinderen nagenoeg allemaal
ondersteuning ontvangen via de gespecialiseerde vroegbehandeling, is er voor het promoten
van de CI-keuzehulp kinderen ook voor gekozen om persoonlijk contact met de
vroegbehandelingsdiensten te intensiveren. Door langs te gaan en toelichting te geven op
het product aan de mensen die dit als ondersteuning kunnen gebruiken, is de kans het
grootst dat het ook gebruikt wordt. Presentaties bij de gespecialiseerde zorgaanbieders
NSDSK, Kentalis en Auris en bij het Landelijk Kennisnetwerk Doof-Slechthorend hebben ertoe
geleid dat veel professionals en via hen dus ook ouders kennis hebben van het bestaan van
de keuzehulp.
*

*

*

*

*
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Verslag deelproject Hoorhulpmiddelen
door Angélique van Lynden
Inleiding
Ruim 550.000 mensen met een auditieve of auditief-visuele beperking maken gebruik van
een hoorhulpmiddel. Een groot deel van de mensen gaat hiervoor, direct of na
doorverwijzing van een kno-arts en/of audioloog, naar een audicien. Alleen personen met
een zeer ernstige of complexe problematiek en kinderen zullen voor aanschaf van
hoorhulpmiddelen door een audioloog worden begeleid.
Een hoorhulpmiddel is een functiegerichte verstrekking die valt onder de basisverzekering.
Dit betekent dat mensen (een) hoorhulpmiddel(en) moeten krijgen die hen in staat stellen
om adequaat te functioneren. Daarbij staat een geïntegreerde ‘totaaloplossing’ centraal; dus
niet slechts een hoortoestel, maar juist ook de combinatie met andere hoorhulpmiddelen.
Dat maakt de keuzemogelijkheden groter en gevarieerder, hetgeen kansen en obstakels met
zich meebrengt.
Bij de verstrekking van hoorhulpmiddelen doen zich de volgende problemen voor:
keuzemogelijkheden worden steeds kleiner onder invloed van het (selectieve)
inkoopbeleid van verzekeraars en ook door de concurrentie tussen audiciens;
hoorzorg dreigt te verworden tot een ‘dozenschuiven’, waarbij complexe
hoorproblemen niet meer voldoende adequaat aangepakt worden;
niet altijd is voor iedereen duidelijk wat de nazorg in kan houden en wie daar
verantwoordelijk voor is;
er wordt soms onvoldoende rekening gehouden met een eventueel bijkomende
visuele beperking;
in 2017 is daar het probleem bijgekomen van particuliere verkoop: audiciens die niet
een oplossing vanuit de verzekerde zorg aanbieden, maar direct aansturen op het
geheel zelf laten aanschaffen van het hoortoestel;
zorgaanbieders en zorgverzekeraars zijn huiverig voor transparantie en het is voor
een zorgconsument en voor patiëntenverenigingen vaak lastig om de juiste
informatie boven tafel te krijgen.
Het deelproject Hoorhulpmiddelen voorziet in het ondersteunen van de cliënt om goede
keuzes te kunnen maken en om de eigen regie te kunnen pakken.
Doelstellingen
In het deelproject Hoorhulpmiddelen zijn de volgende doelstellingen geformuleerd:
Ondersteunen van cliënten bij het krijgen van een hoorhulpmiddel dat past bij hun
persoonlijke situatie. Dit krijgt vorm door:
Het bieden van keuzeondersteunende informatie via de gerenoveerde onafhankelijke
website Hoorwijzer.nl. Deze renovatie is noodzakelijk vanwege verouderde
infrastructuur en de veranderde meetmethode van klantervaringen.
Het aanbieden van een instrument voor waardeoriëntatie en regieondersteuning bij
maken van keuzes en het aangaan met het gesprek met de audicien of audioloog.
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Op basis van ervaringsdeskundigheid en regelgeving maken van informatiemateriaal voor
mensen met een auditieve én visuele beperking, ter ondersteuning van het gesprek met de
zorgverlener in de hoorzorg. “Wat betekent het om slechthorend én slechtziend te zijn voor
het gebruik van een hoorhulpmiddel?”
Uitvoering
Om het project goed te kunnen uitvoeren zijn klantervaringen van groot belang. Er waren
CQI-vragenlijsten ontwikkeld voor het meten van klantervaringen rondom audiciens,
hoortoestellen, audiologische centra en verzekeringen. De eerste twee vragenlijsten zijn
doorontwikkeld richting kortere PREM-vragenlijsten die op drie i.p.v. één meetmoment
worden uitgezet. Deze PREM-vragenlijsten zijn in de tweede helft van 2016 via een pilot
getest. De testresultaten zijn positief en eind 2017 is tijdens de evaluatie besloten om de
PREM-vragenlijst per 1 januari 2018 landelijk in te voeren. Dat houdt onder andere in dat
iedereen die in Nederland een hoortoestel op proef krijgt mee kan doen met meetmoment 1
en dat voor meetmoment 2 en 3 een steekproef wordt gedaan onder tenminste 50% van de
cliënten van een audicien. Het gemiddelde van het eindcijfer dat slechthorenden aan hun
audicien toekent wordt gepubliceerd op Hoorwijzer.nl bij ‘Zoek & kies een audicien’.
Uiteraard is het up-to-date houden van de keuze-informatie in Hoorwijzer.nl een continu
proces. Maar de site was sinds de invoering in 2008 aan vernieuwing toe. Een mooie
gelegenheid om de keuzewijzer die in het kader van dit voucherproject tot stand moest
komen in Hoorwijzer.nl te integreren. Ook het bieden van de informatie voor doofblinden is
onderdeel van dit project. Hiertoe is een analyse gemaakt van de keuze-instrumenten die er
voor doofblinden bestaan. Tenslotte konden in de vernieuwde site ook de resultaten van de
PREM-metingen worden opgenomen.
In 2016 is een briefing opgesteld voor de herbouw van zowel de onderliggende databases als
de site zelf. Eind 2016 is gestart met de daadwerkelijke herbouw, die in oktober 2017 is
afgerond. De site is uitgebreid getest en er is een speciale sessie geweest om de
toegankelijkheid voor doofblinden te checken; zowel doofblinden die gebruikmaken van een
spraakcomputer als ook doofblinden die gebruikmaken van vergrotingssoftware.
De keuzewijzer die in Hoorwijzer.nl is geïntegreerd is opgebouwd in 8 stappen:

Keuzehulp binnen www.hoorwijzer.nl
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In de vernieuwde Hoorwijzer.nl zijn ook nieuwe checklists opgenomen. Ten eerste de
checklist om te bepalen welke hoortoesteleigenschappen voor jou belangrijk zijn. Ook is een
lijst toegevoegd die je vooraf thuis kunt invullen en kan meenemen naar een audicien. Een
mooi voorbeeld van zelfregie.
Maar ook een checklist voor overige hoorhulpmiddelen, om je bewust te worden aan welke
eisen deze hoorhulpmiddelen moeten voldoen. En tot slot een checklist die samen met de
audicien moet worden ingevuld.
In het laatste jaar van het voucherproject is Hoorwijzer.nl op basis van de ontvangen
feedback bijgewerkt en zijn de klantenervaringen hierin ook steeds verwerkt. Een rubriek
veel gestelde vragen is toegevoegd om de bezoekers van de website snel aan informatie te
helpen.
Publiciteit
Op diverse manieren is publiciteit gegeven aan het deelproject Hoorhulpmiddelen en aan
Hoorwijzer.nl, namelijk via:
- de websites en e-nieuwsbrieven van de deelnemende organisaties in het project;
- artikelen in Hoormij Magazine;
- publicaties van audiciens, de Consumentenbond en andere stakeholders;
- interne communicatie met de projectorganisaties.
*

*

*

*

*
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Verslag deelproject Tolkvoorzieningen
door Wouter Bolier
Inleiding
Het doel van deelproject Tolkvoorzieningen is om tolkgebruikers te ondersteunen bij het
voeren van regie over inzet en gebruik van beschikbare tolkvoorzieningen. Onder andere
door het geven van tips en tricks en door praktische voorbeelden over tolkinzet. Gaandeweg
het project vertaalde dit doel zich in een zogenaamde ‘tolkgebruikershandleiding.’ Deze
tolkgebruikershandleiding is grotendeels gebaseerd op ervaringsdeskundigheid van
tolkgebruikers. Het eindresultaat is te vinden op: www.tolkkeuzehulp.nl
Verzamelen en vastleggen keuze- en regie-ondersteunende informatie
Het eerste projectjaar 2016 stond in het teken van het verzamelen van relevante praktische
informatie. Er was al veel informatie beschikbaar, online, maar veelal her en der verspreid.
Tolkgebruikers en tolken zijn benaderd voor input, bijvoorbeeld om ontbrekende informatie
aan te vullen. Eind 2016 en begin 2017 zijn conceptversies van de tolkgebruikershandleiding
voorgelegd aan de acht projectorganisaties, individuele tolkgebruikers en tolken,
beroepsorganisaties voor gebarentolken en voor schrijftolken, Tolkcontact, Tolknet en aan
personen met expertise over specifieke tolksituaties. Feedback en verbetersuggesties zijn
vervolgens in 2017 verwerkt. Dankzij deze aanpak wordt de inhoud van de Tolkkeuzehulp
breed gedragen door relevante en betrokken partijen en personen uit het werkveld.
Groslijst: niet per onderwerp, maar per tolksituatie
In het projectplan staat dat er een ‘groslijst van wenselijke onderwerpen’ wordt opgesteld.
Maar omdat dit per tolksituatie erg kan verschillen, is voor een betere invalshoek gekozen,
namelijk een groslijst op basis van het type tolksituatie. Gekozen is voor de volgende tien
meest voorkomende tolksituaties:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Onderwijs
Werk
Teletolk
Justitie
Feest
Kunst & Cultuur
Sport
Dokter
Bijeenkomsten
Religie
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Homepage www.tolkkeuzehulp.nl

Een tolksituatie raadplegen in een specifieke variant
Deze tien soorten tolksituaties zijn verder onderverdeeld in verschillende varianten op de
desbetreffende tolksituatie. Bijvoorbeeld de tolksituatie ‘Onderwijs’ is opgesplitst in de
varianten voor: Basisonderwijs, Voortgezet onderwijs, Beroepsonderwijs: MBO, Hoger
onderwijs: HBO en Universiteit en voor Stage. Bij Hoger onderwijs bijvoorbeeld kun je
teamtolken inschakelen of krijg je les in het Engels. Terwijl aan tolkinzet in het
basisonderwijs andere eisen worden gesteld. Op de Tolkkeuzehulp kan de tolkgebruiker tips
en tricks raadplegen over inzet en gebruik van beschikbare tolkvoorzieningen over een
specifieke variant van een van de tien tolksituaties.
Tips en Tricks verwerkt in zeven vaste onderdelen per tolksituatie
De tips en tricks zijn gestructureerd verwerkt in de Tolkkeuzehulp. Alle (varianten van)
tolksituaties bestaan uit de volgende zeven vaste onderdelen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aandachtspunten
Tolkaanvraag
Voorbereiding
De tolksituatie
Feedback
Ervaringsverhalen
Meer informatie

Waar moet je op letten bij deze specifieke tolksituatie?
Welke tolk past goed bij deze tolksituatie?
Hoe kun je je voorbereiden op deze tolksituatie?
Waar kun je rekening mee houden tijdens de tolksituatie?
Geef je de tolk feedback na de tolksituatie?
Van tolkgebruikers in dezelfde of soortgelijke tolksituaties.
Links naar meer mogelijk relevante informatie.

Lancering Tolkkeuzehulp in september 2017
De Tolkkeuzehulp is opgeleverd en online gelanceerd halverwege september 2017. De
eerste aankondigingen verschenen in dezelfde maand in ledenbladen van de
projectorganisaties. Bijvoorbeeld in Hoormij Magazine en in het blad Plotsdoof. Ook is de
Tolkkeuzehulp op sociale media en in nieuwsbrieven aangekondigd.
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Vertaling in Nederlandse Gebarentaal
Begin 2018 zijn de meest terugkomende elementen van vier van de zeven vaste onderdelen
per tolksituatie vertaald naar de Nederlandse Gebarentaal, namelijk de onderdelen
Tolkaanvraag, Voorbereiding, De tolksituatie en Feedback. De onderdelen Ervaringsverhalen
en Meer informatie bevatten regelmatig al links naar filmpjes met ondertiteling en/of
gebarentaal. Hiermee is de Tolkkeuzehulp beter toegankelijk gemaakt voor
gebarentaalgebruikers. Het onderdeel Aandachtspunten is niet vertaald in Nederlandse
Gebarentaal, omdat het begrotingstechnisch niet haalbaar bleek om deze tientallen
verschillende korte teksten te laten vertalen naar gebarentaal. In plaats daarvan is gekozen
om het onderdeel Aandachtspunten in te vullen met eenvoudige teksten en met korte
zinnen.
Harmonisatie van verschillende tolkvoorzieningen
In het projectplan staat bij de uitwerking van het deelproject het maken van afspraken met
Tolknet over samenwerking. Het oorspronkelijke idee was, dat Tolknet de met het
voucherproject geproduceerde keuze-ondersteunende informatie zou meenemen in haar
voorlichting en communicatie. Maar Tolkcontact is daar in 2016 als tweede partij bij
gekomen voor voorlichting over tolkvoorzieningen en dan specifiek voor de zogenoemde
leefuren. En in 2019 verandert de uitvoering van de tolkvoorzieningen opnieuw. De overheid
wil de verschillende tolkvoorzieningen harmoniseren en centraal organiseren. Vanwege deze
(beleids)wijzigingen is de samenwerking op het gebied van voorlichting en communicatie
beperkt gebleven tot het gebruiken van al bestaande (voorlichtings)informatie van Tolknet
en Tolkcontact. Zodra duidelijk is welke partij voortaan de voorlichting en communicatie
over de tolkvoorzieningen gaat doen, gaan de projectorganisaties met deze partij alsnog
afspraken maken over samenwerking op het gebied van voorlichting.
Afronding deelproject
Na de lancering van de Tolkkeuzehulp zijn in de loop van 2017 en 2018 wat kleine
aanpassingen gedaan op basis van reacties en feedback van verschillende personen en
partijen. Zo zijn bijvoorbeeld hyperlinks aangepast bij de vaste onderdelen
‘Ervaringsverhalen’ en ‘Meer informatie.’ Verder is bij de tolksituatie ‘Religie’ een variant
toegevoegd van tolkinzet in een synagoge. En op verzoek van Tolknet is bij de tolksituatie
‘Werk’ de variant ‘Ik werk binnen een sociale werkvoorziening’ toegevoegd, omdat er veel
problemen zijn bij deze specifieke tolksituatievariant. Dit komt met name doordat
werkgevers en werknemers niet goed weten dat de werkplaatsvoorziening verantwoordelijk
is voor het aanvragen en regelen van tolken. Verder stond 2018 in het teken van het leveren
van input en feedback voor het e-learningprogramma en voor de veel gestelde vragen
(FAQ’s) om de vindbaarheid van de keuzehulpen op internet te vergroten.
*

*

*

*

*
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