Profiel Communicatiebuddy

Een
communicatiebuddy is
iemand die je door dik
en dun ondersteunt en
begeleidt in het
gebruiken van je
communicatiehulpmiddel

Wat wordt er van je verwacht als
Communicatiebuddy?
Afhankelijk van de taken die je als communicatiebuddy op je gaat
nemen, kan er het volgende van je verwacht worden:
(aankruisen wat van toepassing is)
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Je bent bereid om je te verdiepen in de persoon die het
Communicatie Ondersteunend Hulpmiddel (COH)
gebruikt/gaat gebruiken.
Je bent bereid om je specifiek te verdiepen in de
communicatiemogelijkheden van deze persoon.
Je hebt kennis van het COH of bent bereid om hier uitleg over
te krijgen of scholing voor te volgen.
Je bent bereid nauw samen te werken met betrokken
personen. Dit zijn:
de gebruiker van het COH zelf en zijn verwanten, maar het kan
ook de logopediste, de leverancier van het COH, een andere
communicatiebuddy of bijvoorbeeld begeleiding van een
woonvorm of dagbesteding zijn.
Je bent handig met computers of bent bereid te leren op dit
gebied.
Je bent bereid om met de gebruiker te oefenen hoe hij/zij het
COH moet bedienen.
Je hebt minimaal …….. (frequentie) de tijd om de inhoud van
het COH up to date te maken (bijvoorbeeld afbeeldingen
toevoegen, verwijderen, inspreken).
Je weet bij wie je terecht kan om hulp te vragen indien er iets
niet goed gaat met het COH en bent bereid om problemen, die
zich voordoen op dit gebied, op te lossen.
Je bent in staat om de gebruiker voor te doen hoe hij/zij het
COH kan gebruiken in verschillende situaties en hem/haar te
stimuleren dit zelfstandig toe te passen.
Je bent in staat om de omgeving te betrekken in de
communicatie met de gebruiker.

Wat ontvang je als Communicatiebuddy?
Vergoeding

(aankruisen wat van toepassing is)
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