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Handreiking online meetings met spraakbeperkte deelnemers 
 
Inleiding 
Het deelnemen aan online bijeenkomsten en vergaderingen is naast efficiënt 
qua geen reistijd ook vaak lastiger dan bij live bijeenkomsten. 
Voor spraakbeperkte deelnemers is het deelnemen online extra gecompliceerd. 
Het gebruik van de chatfunctie van bijv. Zoom of Teams vraagt om het 
aanpassen van de gebruikelijke verbale communicatie. 
Deze handreiking is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij online meetings 
met spraakbeperkte deelnemers, zowel spraakbeperkte deelnemers, verbale 
deelnemers, organisatoren, voorzitters/gespreksleiders als notulisten. 
 
Algemeen  
Online meetings vragen om extra aandacht en afspraken om ze goed te laten 
verlopen. 
Algemene tips voor online meetings zijn te vinden in o.a. 
www.bestuurderscentrum.nl/dos-en-donts-bij-online-meetings-online-overleg-
of-online-vergaderen/. 
 
Voorbeelden van online afspraken 

• Iedereen heeft zijn microfoon op mute staan. Alleen als je aan het woord 
bent, zet je je microfoon op unmute. Niets is zo storend als 
achtergrondgeluid. 

• Wanneer je wilt laten weten dat je het ergens mee eens bent, kun je in de 

meeste online vergadertools wel een thumbs up ( ) geven. 

• Wanneer je een vraag wilt stellen, laat je dat weten door digitaal je hand op 

te steken: ✋  
 
Tips 

• Neem extra tijd om in de meeting te komen. Bijvoorbeeld de techniek om in 
te loggen vraagt vaak meer tijd dan verwacht. 

• Zorg voor een betrouwbare Wi-Fi of internet-verbinding en continue 
stroomvoorziening. 

• Zorg voor een goede en rustige omgeving, waar je ongestoord kunt 
deelnemen en niet kan worden afgeleid. 

• Bij online vergaderen is het gebruik van twee beeldschermen handig omdat 
je dan een scherm hebt met de beelden van de deelnemers én een scherm 
met de vergaderstukken. 

 

http://www.bestuurderscentrum.nl/dos-en-donts-bij-online-meetings-online-overleg-of-online-vergaderen/
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Deelname van spraakbeperkte deelnemers 
Als een of meerdere deelnemers niet verbaal kunnen deelnemen en alleen via 
de chat hun inbreng kunnen uiten heeft dat consequenties voor alle 
betrokkenen. Typen met de hand, muis of oogbesturing, wat ook nog gelezen 
moet worden, kost veel meer tijd dan spreken. Om spraakbeperkte deelnemers 
maximaal te laten participeren zijn in de voorbereiding en uitvoering diverse 
maatregelen en afspraken nodig. 
Voor spraakbeperkte deelnemers die een spraakcomputer gebruiken die hun 
tekst uitspreekt is onderstaande deels niet nodig, met name het voorlezen is 
niet nodig.  
 
Voorbereiding  

• Regel een ‘chatvoorlezer’. Bij vergaderingen is de voorlezer bij voorkeur 
geen deelnemer aan de vergadering, zeker niet als er meerdere 
spraakbeperkte deelnemers zijn. De chat tijdig en volledig voorlezen vraagt 
100% focus. 

• Bij de inloop van de online meeting dient de voorlezer al aanwezig te zijn. 

• Een deelnemer die de non-verbale communicatie van spraakbeperkte 
deelnemers in de gaten houdt is ook handig. Vaak is knikken, nee schudden 
ed sneller en veelzeggender dan getypte woorden. Het mooiste is als 
iedereen daar op elkaar let. 

• Bij de aankondiging vermelden dat ook spraakbeperkte deelnemers kunnen 
deelnemen en wel via de chat. 

 
Tijdens de meeting  

• De gespreksleider of voorzitter vraagt of iedereen de chat opent en vertelt 
wie de chat voorleest. 

• Ook vraagt hij/zij of iedereen oplet en attendeert op gemiste communicatie. 

• Ook inbreng via de chat wordt genotuleerd. 

• Meer wachttijd nemen bij vragen. Typen 
vraagt tijd. 

 
De spraakbeperkte deelnemer 

• Communiceer vooraf met de facilitator, de 
voorzitter en indien mogelijk ook de 
deelnemers, dat je vanwege je gebrek aan 
spraak in de vergadering gebruik wilt maken van de chatfunctie. 

• Verdiep je voorafgaand aan de meeting in het programma waarmee de 
meeting plaatsvinden en waar de chat-functie zit. Deze zijn namelijk in 
belangrijke mate universeel, maar kunnen toch op onderdelen gering 
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verschillen, afhankelijk van de gehanteerde applicatie (Zoom, MS Teams, 
Google Hangouts, Google Teams, Skype, Skype for Business, etc.). 

• Schrijf kort en krachtig, gebruik alleen afkortingen indien deze bij alle 
deelnemers bekend zijn en verplaats je in de schoenen van de ontvangers: 
begrijpen zij wat je schrijft? In de beperking toont zich de meester. 

• Bij oogbesturing is het niet mogelijk gebruik van twee schermen te maken. 
Het werken met gesplitst scherm. 

• Een goede voorbereiding is het halve werk. Je inbreng en jezelf voorstellen 
kan vooraf in een document of notitie getypt worden en hoeft dan alleen 
gekopieerd en in de chat geplakt te worden. 

 
De voorlezer  
Succes van de inbreng van spraakbeperkte deelnemers valt of staat met een 
goede voorlezer. 

• Niet je eigen versie van maken en interpreteren van tekst. De tekst letterlijk 
voorlezen. (Het verschil bij ‘Moe nu’ is groot bij voorlezen als ‘Wordt deze 
deelnemer moe van’.) 

• Niet te laat voorlezen; bij een discussie of i.g.v. toelichting bij een bepaald 
onderwerp is te laat voorgelezen inbreng nutteloos en veroorzaakt 
verwarring.  

• Check of hetgeen je voorleest ook klopt inhoudelijk of bij onderwerp. Dit 
checken kan ook door naar gezicht van betreffend persoon te kijken. 

 
Tips  

• Het voordeel van Microsoft Teams is dat je kan zien dat iemand aan typen 
is. 

• Alle begin is lastig en wennen voor alle deelnemers maar oefening baart 
zeker kunst. 

• Bij Zoom-meetings als het scherm gedeeld wordt voor een afbeelding of 
document kan het chat-venster verdwijnen. De oplossing is bovenaan bij 
View options openen en ‘Exit full screen’ openen, dan zie je weer het 
chatvenster rechts. 

• Alle aspecten van deze handreiking gelden nog meer bij hybride meetings 
waaraan een deel van de deelnemers live aanwezig is en een deel online. 


