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Even voorstellen…



Een communicatiepaspoort?



Wat is het?

• Speciale manier om informatie vast te leggen en over te dragen

• Informatie voor de communicatiepartners

• Toegankelijke manier om informatie te delen
• Duidelijk qua inhoud en doel
• Direct en snel hanteerbaar
• Overal mee naar toe te nemen
• Opgesteld vanuit de ik-vorm
• Op maat en flexibel in te delen
• Altijd aan te passen (dynamisch)
• Eerlijk, betrouwbaar en respectvol

• Herkenbaar, uniek, persoonlijk, motiverend en positief



Functie Communicatiepaspoort

• Het ondersteunt de cliënt en omgeving in dagelijks 
leven.

• Het is een snelle informatiebron voor 
invalkrachten/ nieuw personeel.

• Consistente aanwijzingen voor benaderen, 
begrijpen en communiceren.

• Manier om kennis te maken met de ander.



• Document om deskundigheid over de cliënt te 
vergroten.

• Biedt informatie om mogelijkheden van de cliënt 
beter in te schatten

• Richtlijnen, tips om de communicatie beter te laten 
verlopen.

• Manier om essentiële informatie van familie en 
begeleiders vast te leggen.

• Portfolio met flexibel aanpasbare informatie.

Functie Communicatiepaspoort
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Waar denk jij dan aan en wat zou er in moeten staan?

Adres en telefoon gegevens
Dieet en medische gegevens
Waarneming (horen, zien, tast, bewegen)
Mensen om de persoon heen
Gevoelens
Behoeftes 
Wat hij/zij leuk of niet leuk vindt om te doen
Hoe de persoon communiceert en wat hij/zij nodig heeft
Interesses en hobby’s
Technische info over een evt. hulpmiddel



Waarom?

Alle gedrag is communicatie. Sommige gedragingen zijn 
echter moeilijk te interpreteren en soms zelfs moeilijk 
te zien. Als begeleiders niet of verkeerd op bepaalde 
gedragingen reageren kan er moeilijk verstaanbaar 
gedrag ontstaan. 

Een vaste begeleidingsstijl, zoals omschreven in een
Communicatiepaspoort, biedt begeleiders handvatten.



Waarom?

Communicatief meervoudige beperkten (CMB) 
zijn kwetsbaar!

• Ze worden vaak niet begrepen

• Zijn afhankelijk van hun omgeving

• Basis en vertrouwen is essentieel

• Dragen veel gegevens met zich mee

• Hebben ieder hun eigen benadering nodig



Wanneer?

Ondersteunend in veel situaties:

• Taxiritten

• Ziekenhuis(opname)

• Nieuwe mensen in het netwerk of daarbuiten

• School/dagopvang

• Overgangssituaties

• Onbekende situaties

• Feestjes!



Wat je vaak tegenkomt…



In de praktijk…



Maar….

Wat als je nu het communicatiepaspoort zou zien als 
de manier om in gesprek te komen en initiatieven 
van de persoon te stimuleren?

Wat als het paspoort zou dienen om niet alleen maar 
informatie te verkrijgen?

Wat als een communicatiepaspoort interactie zou 
uitlokken en echt over wederzijdse communicatie 
zou gaan?



Toegankelijkheid

Het moet toegankelijk zijn voor zowel de cliënt als de
omgeving. Het communicatiepaspoort vormt een ideaal

opstapje voor cliënten om in gesprek te komen met
anderen en geeft gesprekspartners een aanleiding om

eenvoudiger met hen in gesprek te geraken.

Vorm, inhoud en gebruik zijn niet standaard!



Toegankelijkheid

Houdt rekening met het volgende:

• De Waarnemings-en verwerkingsmogelijkheden

• Het Taalbegrip

• De Woordenschat 

• Het Perspectief van de gebruiker 

• Wat begrijpt hij/zij van de communicatie uit de omgeving

• Aandacht en spanningsboog 





Co-creatief proces!

Co-creatie is een vorm van samenwerking, waarbij alle 
deelnemers invloed hebben op het proces en het 
resultaat van dit proces, zoals een plan, advies of 
product. Kenmerken van co-creatie zijn:

• dialoog

• 'common ground’

• enthousiasme

• daadkracht  

• focus op resultaat



Brainstorm

Waar liggen interesses en wat sluit aan op belevingswereld?

Waar voelt de ander zich veilig bij? 

Beweegt de persoon graag, houdt hij/zij van muziek?

Is hij/zijn visueel, tactiel  of auditief ingesteld? Hoe ziet dat eruit?



CCP als uitgangspunt

•

https://www.stichtingmilo.nl/programmas/ccp

https://www.stichtingmilo.nl/programmas/ccp


Samen aan de slag!

Kijkdozen, ingerichte ‘little rooms’ met specifieke voelvoorwerpen en (prog

rammeerbare) muziekdoosjes met trekschakelaars die iets speciaals verte

llen over het kind. Het maken van een communicatiepaspoort past bij

creatieve activiteiten die samen met de cliënt en de omgeving uitgevoerd

kunnen worden met verschillende materialen (papier maché met behanglij

m, karton, klei, textiel, hout, verfspullen, voelbare (miniatuur) voorwerpen,

speeltjes, enzovoorts).

Het Communicatiepaspoort is een aanzet om in gesprek, ‘op verhaal’ te 

komen. Bij Afrikaanse stammen zien we bijvoorbeeld sieraden in de vorm
van halskettingen en vertelkoorden die een persoonlijk verhaal vertellen.



Apps die kunnen helpen



Gebruik je hulpmiddel

Voorbeeld van communicatiepaspoort in “over mezelf map”



Apps die kunnen helpen

Pictello



In systemen



Pas op!

• Dat je niet vanuit eigen aannames invult

• Zorg dat je afstemt met de omgeving

• Betrek de eigenaar van het paspoort

• Zorg dat alle paspoorten niet op elkaar gaan lijken

• Houdt contact met de persoon, ga niet alles voorlezen, het 
is een opstap naar gedeelde aandacht en samen 
communiceren

• Het kost tijd en energie!

• Dat het van de gebruiker blijft en dus in zijn/haar beheer

• Niet teveel herhaling

• Zorg dat je hem up to date houdt met de gebruiker samen

• Houdt rekening met privacy van de gebruiker



Veel plezier!



Brainstorm


