
Voorwoord

Heel wat opvoeders, begeleiders en ouders zijn dag-in-dag-uit bezig met het maken van 
een dagplanning, met het visualiseren van een takenpakket of ze zijn op zoek naar een 
visualisatie die de communicatie kan ondersteunen. Niet alleen begeleiders, maar ook 
heel wat ouders hebben behoefte aan informatie rond het werken met pictogrammen. 
Jammer genoeg wordt de enorme kennis die voorhanden is in voorzieningen, niet altijd 
gedeeld. Vaak zitten we met z’n allen aan onze tekentafel, scannen we foto’s in en maken 
we een dagverloop in allerlei materialen, terwijl er op slechts enkele kilometers van ons 
verwijderd, andere begeleid(st)ers met hetzelfde bezig zijn.

Na het verschijnen van mijn boek “Werken met visualisaties” (2007) is er heel wat ge-
beurd op het vlak van ondersteunende communicatie en werken met visualisaties. Er 
zijn heel wat nieuwe producten verschenen en de vraag naar uitgewerkte initiatieven 
naar aanleiding van bepaalde thema’s nam alsmaar toe. Daarom is deze geactualiseerde 
en uitgebreide versie nodig.

Bij mijn werk en bij mijn gastcolleges mocht ik heel wat opvoeders, begeleiders en ouders 
ontmoeten, waardoor ik kennis kon maken met schitterende ideeën en realisaties om-
trent foto’s, pictogrammen of geschreven tekst. 

Opnieuw kies ik voor een praktische handleiding, geschreven vanuit mijn eigen ervarin-
gen en initiatieven en die van collega’s. Ze is bedoeld als een concreet hulpmiddel voor 
begeleiders, ouders en anderen die omgaan met mensen met een beperking. Voor een 
theoretische onderbouw verwijs ik naar de desbetreffende literatuur.
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Mag ik een oproep doen om alle bedenkingen, aanvullingen, eigen systemen, enz. aan 
mij over te maken, zodat ik dit boek nog kan verrijken?

Hopelijk vindt u in deze praktische gids een aantal nieuwe handvatten om nog meer 
met visualisaties aan de slag te gaan, op maat van de cliënt. In het boek kies ik  ervoor 
om  steeds de term ‘cliënten’ te gebruiken in plaats van ‘personen met een verstandelijke 
beperking’, ‘bewoners’, ‘kinderen’ of ‘gasten’. Deze keuze heb ik  gemaakt om de leesbaar-
heid van het boek te bevorderen.

Graag wil ik een dankwoord richten aan iedereen die me bij het schrijven van het boek 
heeft geholpen. Zonder hen was dit project onmogelijk geweest. 

Eerst en vooral wil ik alle mensen bedanken die enthousiast aanwezig waren op mijn 
lezingen en gastcolleges ‘Werken met visualisaties’ en die mij stimuleerden om alle nieu-
wigheden en tips te verwerken in een vernieuwde uitgave van mijn eerdere boek.

Mijn partner Anja Liers wil ik bedanken voor de morele steun tijdens het schrijfproces 
en de taaladviezen. Dank om de uitdaging aan te gaan om mee in dit verhaal te stappen.

Bart Serrien, Wilma Scheres, Vera Van Hove, Sien Goderis en Ellen Stevens hebben me 
tekstfragmenten en pictogrammen bezorgd en veel met mij willen bespreken. Ik ben hen 
zeer erkentelijk.

Ook alle anderen die de passie om te visualiseren met mij delen wil ik bedanken. 

In het bijzonder ben ik ook alle cliënten dankbaar die ik op mijn weg mocht ontmoeten 
en die mij telkens opnieuw voor de uitdaging hebben geplaatst voor hen een visualisatie 
te ontwerpen. Ze zijn immers mijn inspiratiebron.

“Het geluk vermenigvuldigt zich slechts wanneer je het met iemand deelt” (Gilbert Ces-
bro).

 Omdat deze materie voortdurend in beweging is, wordt aanvullend materiaal ter beschikking 
gesteld op de website http://dl.garant-uitgevers.eu. De bezitter van dit boek heeft toegang tot 
deze website via de unieke code op blz. 2.


