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+
In
memoriam

Op 3 april 2019 is dr. Margriet Heim komen te
overlijden na een ziekbed. Op woensdag 10
april heeft de afscheidsbijeenkomst
plaatsgevonden. Daarom willen wij even met u
stilstaan bij deze verdrietige gebeurtenis. Op 8
maart 2019 ontving Margriet een koninklijke
onderscheiding voor haar inzet voor een
betere communicatie van en met kinderen en
volwassenen met een ernstige meervoudige
beperking die niet of nauwelijks kunnen
spreken. De onderscheiding werd uitgereikt
door de locoburgemeester van Amsterdam,
Simone Kukenheim.

+

En tot slot…

Margriet werd al sinds haar studie
Taalbeheersing gegrepen door het vraagstuk
van de communicatie van en met niet of
nauwelijks sprekende kinderen. Tijdens haar
stage in het Noord-Hollandse revalidatiecentrum Heliomare werd haar de
noodzaak duidelijk van een interventieprogramma ter verbetering van de
communicatie met deze kinderen. Direct na haar studie schreef zij een
voorstel voor het project Communicatieve Ontwikkeling van niet of
nauwelijks sprekende kinderen en hun Communicatie Partners (COCP). In
2001 promoveerde zij aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) op een
effectonderzoek naar COPD. In 2012 ontving zij voor haar onderzoek de
Gehandicaptenzorgprijs. Margriet werkte al sinds 1988 als wetenschappelijk
onderzoeker bij de UvA samen met Heliomare aan de ontwikkeling van en
het onderzoek naar de COCP-methodiek. Tevens was zij senior onderzoeker
bij het Kohnstamm Instituut van de UvA en als gastonderzoeker verbonden
aan het Amsterdam Center for Language and Communication (ACLC).
Wij zullen Margriet herinneren als een krachtig persoon met veel doorzettingsvermogen en passie, die
veel heeft betekend voor onze doelgroep. Wij wensen een ieder veel sterkte met dit verlies.
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25 t/m 27 april: REVA 2019 te Gent
De REVA beurs is de plaats bij uitstek waar fabrikanten en verstrekkers van
hulpmiddelen, organisaties die diensten aanbieden, verenigingen van
personen met een handicap en de bezoekers elkaar ontmoeten. Hoewel de
beurs veel breder is dan OC, zullen er wel stands gericht zijn op OC. Voor
meer informatie, zie www.reva.be

9 mei: Algemene Leden Vergadering ISAAC-NF en OC-netwerkborrel te
Nieuwegein

+
Op
de
agenda

Wij nodigen onze leden graag uit voor het bijwonen van de Algemene Leden
Vergadering op donderdag 9 mei 2019 in ’t Veerhuis te Nieuwegein. Hierin
zullen onder ander het (financieel) jaarverslag 2018 besproken worden,
plannen voor de toekomst en zal het nieuwe kandidaatsbestuur worden
voorgesteld. Aansluitend spreken wij u graag op onze ISAAC-NFnetwerkborrel in het restaurant van ’t Veerhuis. Graag vernemen wij van u met hoeveel personen u
aanwezig bent d.m.v. een aanmelding via: info@isaac-nf.nl.

15 mei: COCP in te klas te Heemskerk
Met COCP in de klas doen alle kinderen mee – Communiceren met kinderen die niet- of nauwelijks
kunnen praten kan je leren. Om 15.00 uur is de ontvangst. De opening van het symposium is om 15.30 uur.
Om 18.45 uur wordt afgesloten met de mogelijkheid om in gesprek te gaan over een trainings- en
coachingstraject op eigen locatie. Deze bijeenkomst is bedoeld voor leerkrachten, groepsleiders,
logopedisten en andere geïnteresseerden die met leerlingen werken in het speciaal onderwijs en odc’s.
Aanmelden kan tot 8 mei via de website van Heliomare: www.heliomare.nl/cocpaanmelden.

15 mei: Samen sterk voor Volwaardig leven te Bunnik
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nodigt u van harte uit voor de eerste editie van het
landelijke congres Volwaardig leven op woensdag 15 mei 2019 in het Postillion Hotel Utrecht in Bunnik.
De dag heeft een interactief programma met een sleutelrol voor mensen met een beperking die langdurig
en intensieve zorg ontvangen, hun naasten en professionals. Resultaten van de kwaliteitsagenda zullen
worden gedeeld en hoe het programma Volwaardig leven hierop voortbouwt. Ook krijgt u handvatten om
zelf verder aan de slag te gaan met persoonsgerichte zorg. Het congres heeft geen direct focus op OC,
maar waar het gaat om volwaardig leven, speelt communicatie in onze ogen een belangrijke rol. Wij
hopen dan ook dat u aansluit bij dit congres en meehelpt om OC op de kaart te zetten door de discussie
aan te gaan met aanwezige beleidsbepalers. Voor meer informatie, zie
https://www.aanmelder.nl/samensterkvoorvolwaardigleven

6 juni: OC-café regio Venlo
Het thema deze keer is: “Interactief voorlezen” verzorgd door Angela van Kruisbergen. Meer informatie
en inschrijven op http://www.isaac-nf.nl/agenda
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1 t/m 3 juli: Oost- en Centraal Europees OC congres (ECER AAC) te Bratislava
Begin juli vindt de 12e editie van het ECER AAC congres plaats. Na Boekarest in 2017, wordt het dit jaar
gehouden in Bratislava. Het doel van dit congres is vooral om professionals, ouders en andere
familieleden én OC- gebruikers uit Oost- of Centraal Europese landen op een laagdrempelige manier
kennis te laten maken met OC en de nieuwste inzichten. In deze landen staat OC namelijk nog minder op
de kaart. Vanuit het ISAAC-NF bestuur zal onze voorzitter ter plaatse aanwezig zijn in navolging op
gelegde contacten in 2017. Te denken valt aan ondersteuning bij het opzetten van een internationaal OC
netwerk en het beantwoorden van vragen rondom het opzetten van een ISAAC-chapter in deze regio.
Voor meer informatie: https://www.komunikujmespolu.sk/conference/

2 oktober: ISAAC-NF congres te Doorn
Net zoals afgelopen jaren zullen wij oktober, wereldwijd dé maand waarin Ondersteunde Communicatie
veel aandacht krijgt, aftrappen met ons ISAAC-NF Congres over Ondersteunde Communicatie. Het
congres zal plaatsvinden op 2 oktober 2019 en we zullen hiervoor weer gebruikmaken van Landgoed
Zonheuvel te Doorn.
Het thema van het congres is “Communicatiepartners”. Communiceren doe je niet alleen, dat doe
je altijd met meerderen. Communicatiepartners moeten partners in communicatie worden om OCvormen, -systemen en -methoden goed in te zetten. Maar hoe wordt je nu een goede
communicatiepartner? Dat geldt natuurlijk niet alleen voor bijvoorbeeld een professional of familielid,
maar ook voor de OC-gebruikers zelf. En wat is hier voor nodig? Wat kunnen we leren van ervaringen
van anderen? En wat zegt de theorie en onderzoek hierover?
Tijdens het ISAAC-NF Congres willen we ingaan op deze vragen door sprekers uit te nodigen die
hier vanuit meerdere perspectieven op ingaan. Vandaar dat we dit jaar een Call for Papers zullen
hanteren: wilt u een presentatie geven op het congres, geef dit dan aan via het formulier op onze website.
Deadline voor inzenden is 1 juni 2019. http://www.isaac-nf.nl/nieuws/congressen-en-lezingen

14 t/m 16 november: Kongress der Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation (UK) te Leipzig
De Duitse vereniging voor Ondersteunde Communicatie – voorheen ISAAC Germany – organiseert dit
jaar haar tweejaarlijkse OC-congres. Het thema is “UK im Blick”, ofwel de focus op OC. Meer informatie
kunt u vinden op de website: http://www.uk-kongress.de/. Het merendeel van de presentaties zal in het
Duits gehouden worden, met enkele Engelstalige presentaties. Vanuit het ISAAC-NF bestuur zullen wij
met enkele bestuursleden aanwezig zijn om met onze Duits collega’s verder te kunnen praten over
samenwerking en uitwisseling van kennis, vaardigheden en ideeën op het gebied van OC.

Weet of organiseert u een symposium of bijeenkomst gericht op Ondersteunde Communicatie? Laat het ons
weten via info@isaac-nf.nl, zodat wij dit op kunnen nemen in ons overzicht en kunnen communiceren naar
onze leden.

Met communicatieve groet,
Het bestuur van ISAAC-NF
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