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Vanuit haar werkervaring als begeleidster - 
groepschef stelt ze vast dat veel begeleiders  
behoeften hebben aan informatie rond 
structuur bieden en werken met visualisaties.  
 
 
Vanuit deze vraag is haar website  
www.werkenmetvisualisaties.be ontstaan met 
als doel zoveel mogelijk begeleiders en 
voorzieningen te betrekken bij dit thema . 
Auteur van het boek “werken met 
visualisaties” uitgegeven bij Garant .  en 
ondersteunend communiceren bij dementie”  
 
 
Ze geeft vorming op maat aan teams maar 
krijgt heel wat vragen van mensen die 
individueel deze vorming willen vormen.  
 
 
Naar aanleiding van haar nieuw boekje 
“ondersteunend communiceren: werken met 
visualisaties” kan u voor deze workshop 
individueel of in teamverband inschrijven.  

 

 
 

 
Het boek “Ondersteunend 

communiceren: werken met 

visualisaties”  is inbegrepen in  

het inschrijvingsgeld voor de 

volledige vormingsdag. Dit 

exemplaar ontvang  je bij 

 aanvang. 
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Voor wie? 
Voor iedereen die personen met of zonder 
beperking wil ondersteunen door het gebruik 
van visualisaties, ideeën wil opdoen en 
ervaringen wil uitwisselen. 
 
 
 

Annuleringsvoorwaarden 
Bij annulering wordt het inschrijvingsgeld niet 

terugbetaald. Wanneer je door onvoorziene 

omstandigheden niet kan deelnemen aan 

deze vorming, mag deze vorming door 

iemand anders in jouw plaats bijgewoond  

worden , indien je dit vooraf meldt aan 

chrisderijdt@belgacom.net 

 

 
Indien u interesse hebt om deze vorming in 
uw eigen voorziening te laten plaatsvinden, 
kan u voor bijkomende informatie, algemene 
voorwaarden en tarieven dienstverlening 
contact opnemen met Chris De Rijdt, 
chrisderijdt@belgacom.net 
 

 

http://www.werkenmetvisualisaties.be/


 PROGRAMMA  
9.00:  Plenaire lezing  
 

Waarom gebruiken we visualisaties 
Voorwaarde en criteria gebruik 
Visualisatievormen  
Overzicht pictogrammensystemen   

 

10.30 - 10.45: Koffiepauze  

 

10.45 - 12.30  

 

Mogelijke systemen  
Materiaalkeuze  
Praktische voorbeelden  
vanuit de praktijk ahv. een  aantal 
thema’s  (zelfredzaamheid, menukaart , 
tijdsbegrippen  
sociale vaardigheden, 
bewonersvergadering 
Uitdagingen waar ik zelf voor stond  
Valkuilen.  
 
12.30 Einde plenair gedeelte 
 
13u.30 – 16u.30: workshop  
 
Je krijgt een korte toelichting van een 
aantal mogelijkheden met de computer 
en je kan nadien zelf aan de slag gaan 
 Kennismaking met Picto selector  
 Een demonstratie van een aantal 

systemen en interessante  websites 
ifv. ondersteunende communicatie 

 Zelf aan de slag gaan met 
dagschema’s, en 
communicatiekaarten  

 En op aanvraag “het methodisch 
opzetten van een visualisatiesysteem 
in uw eigen voorziening”.   

 

  

Wat kan je verwachten?  
Het wordt geen theoretisch kader, geen 

lezing over het bepalen van het 

communicatieniveau al weten we 

allemaal hoe belangrijk dit is, maar u 

krijgt wel concrete tips rond werken met 

visualisaties. U maakt tijdens de plenaire 

lezing kennis met de verschillende 

mogelijkheden er zijn om te visualiseren, 

het beschikbaar  materiaal en krijgt 

concrete tips mee zodat u er zelf mee 

aan de slag kan gaan.   

Het materiaal dat vermeld staat in het 

nieuwe boek ‘ondersteunend 

communiceren: werken met visualisaties”  

kan u ter plaatse ook inkijken en 

gebruiken indien gewenst.  

Aantal deelnemers ?   
Voor het programma met workshop in de 

namiddag aanvaarden we max. 40 

deelnemers. Aan het programma in de 

voormiddag kunnen 100 personen 

deelnemen.. 

 

 

WERKEN MET VISUALISATIES … 

Het gebruik van foto’s, pictogrammen, 

tekeningen en de geschreven taal 

kunnen zeer belangrijke hulpmiddelen 

zijn bij de ondersteuning van personen 

met een verstandelijke beperking en 

kinderen met gedragsproblemen.  Het 

werken met visualisaties kan het 

emancipatorisch handelen immers niet 

alleen een duw in de rug geven, het kan 

ook de communicatie van cliënten 

optimaliseren en de zelfredzaamheid 

bevorderen.  Deze studiedag omvat twee 

luiken: een inleidend conceptueel deel en 

een namiddagsessie, een workshop 

waarbij je zelf aan de slag gaat  met het 

gebruik van visualisaties. 

Weet jij niet welk materiaal er reeds 

bestaat en hoe je  een systeem voor een 

client op maat kan aanpassen of hoe u 

het  zelf kan maken? Om niet telkens 

overal het warm water te moeten , kan u 

uw eigen laptop , eigen (foto) materiaal  

en een USB stick mee brengen zodat niet 

alleen kennis , ervaringen en expertise 

maar ook materiaal dat ik reeds gemaakt 

heb,  kan uitgewisseld worden.  

 


