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Training  
Social Haptic Communication 
  
Voor tolken, assistenten, professionele begeleiders, doofblinde personen, 
personen die slechtziend of blind zijn en hun familie en vrienden 
 
Social Haptic Communication 
Communicatie is meer dan taal met woorden en gebaren. Ook emoties, gedrag, sfeer,… zijn 
belangrijk. Zij geven kleur aan wat wordt verteld maar zijn moeilijk toegankelijk voor personen 
die slechtziend, blind of doofblind zijn. Social Haptics zijn de oplossing! 
Het zijn tekens op het lichaam die beschrijven wat er gebeurt, hoe iemand reageert, wat er te 
zien is. Bij voorbeeld: er wordt gelachen, gesprekspartner is niet geïnteresseerd of is kwaad, het 
publiek is heel aandachtig, schikking van het eten op het bord. Met de Social Haptics kan de 
doofblinde persoon de situatie beter inschatten en wordt meer betrokken. 
 
Je kan ook korte boodschappen weergeven. Bij voorbeeld: het is tijd, wat wil je drinken, iemand 
wil een hand geven, er worden foto’s genomen, we moeten aanschuiven in de rij.  
 
Oorsprong  
Russ Palmer en Riitta Lahtinen uit Finland ontwikkelden deze communicatievorm. Door 
internationale contacten leerden leden van Anna Timmerman vzw de Social Haptics kennen. Zo 
ontstond het idee deze communicatievorm in Vlaanderen te introduceren. Na een training door 
Riitta en Russ in 2008 werd intensief geoefend door de Vlaamse Social Haptics werkgroep. Dit 
resulteerde in een vormingspakket dat bestaat uit een basis- en een vervolgmodule. 
 
  



 

 

Vormingspakket 
 
Basismodule:  

 historiek en theoretisch kader, 
 sociale boodschappen, bv. ‘het is tijd, wil je iets drinken, heb je het begrepen, mensen 

staan aan te schuiven,…’ 
 

 mimiek en gedrag, bv. ‘het is tijd, wil je iets drinken, heb je het begrepen, mensen staan 
aan te schuiven,…’ 

 Haptics bij het tolken, bv.: ‘er zijn nog twee mensen in de zaal, de gesprekspartner gaat 
weg,…’ 

 
Vervolgmodule: 

 mobiliteit en begeleiding, bv.: ‘verschillende manieren om elkaar vast te houden,  het is 
heel smal, er is een opstapje, er liggen stenen, het is glad,…’ 

 beschrijven van omgeving en situatie bv.: ‘waar staan wij, waar gaan we zitten, waar is 
het toilet, zijn er gevaarlijke punten in de zaal, hoe ziet mijn hotelkamer eruit,…’ 

 
Praktisch 

 Interactieve sessies met veel oefeningen. 
 Een goed geïllustreerde syllabus voor de deelnemers. 
 Per module wordt 3 uren training voorzien. 
 Maximaal 16 deelnemers/sessie. 
 Het programma kan aangepast worden aan de vraag. 
 250 euro voor een module + vervoersonkosten 

 
Lesgevers 
Doofblinde ervaringsdeskundigen Peter Vanhoutte en Bert Van de Sompele  
en hun tolken.  
 
Info 
Contacteer ons via: info@annatimmerman.be 
Meer info over Anna Timmerman vzw: www.annatimmerman.be  
 
Bij Anna Timmerman vzw kan je ook terecht voor een DVD social haptic communication. Daarop 
worden de belangrijkste haptic signs door de internationaal erkende experte Riitta Lahtinen zelf 
getoond.  
Kostprijs: 15 euro + eventuele verzendingskosten. 
Bestellen kan door 20 euro over te schrijven op rekeningnummer van de vzw  
BE08 4700 5040 0113 
met mededeling DVD social haptic communication 
En een e-mail te sturen met je adresgegevens naar info@annatimmerman.be.  
 
De verschillende modules bieden we ook één of twee keer per jaar aan in open aanbod. Daarbij 
kan je als individu aansluiten. Voor de data en inschrijving zie onze website  
www.doofblind.be/agenda.   
  


