
Voorwoord

In 2007 zag dit boek voor het eerst het daglicht en inmiddels ben ik aan de 

vierde editie toe. Dankzij uitgeverij Gompel&Svacina in een nieuw jasje met 

nieuwe producten, waarvan je vaak het bestaan nog niet kent, en nieuwe the-

ma’s op vraag van het werkveld. 

Het maken van een dagplanning en de zoektocht naar een visualisatie die de 

communicatie kan ondersteunen, behoort niet langer enkel tot het takenpak-

ket van de professional. Ouders, mantelzorgers, jeugdbewegingen enz. zijn 

er inmiddels mee vertrouwd. Het delen van materiaal en expertise blijkt nog 

steeds niet evident te zijn waardoor we vaak nog steeds met de beste inten-

tie elk op ons eigen eiland visualisaties maken die voor een breder publiek 

bruikbaar kunnen zijn. Hierdoor ben ik opnieuw in de pen gekropen om het 

boek te upgraden. Anderzijds merk ik dat heel wat uitgaven te duur zijn om 

met het persoonsgebonden budget aan te kopen. Vandaar dat ik bewust inzet 

op het in kaart brengen van tools die gratis beschikbaar zijn. Ik blijf geloven 

in het principe ‘kennis is er om te delen op voorwaarde dat het copyright 

gerespecteerd wordt’. 

Ook in deze herwerkte versie kies ik voor een praktische handleiding, geschre-

ven vanuit mijn eigen ervaringen, als een concreet hulpmiddel voor iedereen 

die met visualisaties aan de slag wil gaan. Voor een theoretische onderbouw 

verwijs ik naar de desbetreffende literatuur. Hopelijk vindt u in deze prakti-

sche gids een aantal nieuwe handva�en om nog meer met visualisaties aan 

de slag te gaan, op maat van de cliënt. Tegelijkertijd daag ik je uit om je eigen 
visualisaties kritisch onder de loep te nemen. Voldoen jouw uitgewerkte 

initiatieven aan de tips die in dit boek beschreven staan of zie je door deze 

denkoefening verbeterpunten om nog meer op maat te kunnen visualiseren? 

Om de leesbaarheid in dit boek te bevorderen kies ik ervoor om steeds de term 

‘cliënten’ te gebruiken in plaats van ‘personen met een beperking’, ‘bewoners’, 

‘kinderen’, ‘gasten’, en de term ‘begeleider’ in plaats van ‘professional’, ‘ouder’ 

of ‘ondersteuner’. 

Ondersteunende communicatie met visualisaties – DRUK.indd   11 23/11/2021   14:59:46



12 Voorwoord

Ik richt mij niet tot een specifieke doelgroep omdat ik erin geloof dat ook kinde-

ren en volwassenen met of zonder beperking baat hebben bij ondersteunende 

communicatie. Dit boek wordt inmiddels ook gebruikt in het gewoon of bijzonder 

onderwijs en in de jeugdhulp. Ik besteed alvast extra aandacht aan visualisering 

bij laagtaalvaardige ouders, kinderen (of volwassenen) met autismespectrum-

stoornis (ASS) en aan het gebruik van visualisaties in het onderwijs. 

Als ik een boek schrijf en mensen ga bedanken, ben ik altijd bang om iemand 

te vergeten. Toch wil ik een paar mensen in het bijzonder benoemen. Een boek 

schrijf je niet alleen. Het is teamwerk, ook al was ik degene die tot in de late 

uurtjes achter mijn computer zat. 

Mijn dank gaat uit naar iedereen die ik tijdens mijn lezingen ontmoet en 

die mij nieuwe ideeën en nieuwe visualisaties aanreikt. 

Studenten, cursisten, ouders en familieleden die ik niet allemaal bij naam 

kan noemen maar die mij steeds blijven prikkelen en met wie ik de passie om 

te visualiseren kan delen. 
Mijn uitgever Stephan Svacina en zijn redactieploeg, die met dit manu-

script fantastisch werk hebben verricht. 

Er zou geen enkel boek geschreven zijn zonder de hulp van Bart Serrien 

en zijn ‘Sclera- pictogrammen’. 

Mijn partner Anja Liers die altijd een enorme steun is wanneer ik urenlang 

aan het schrijven ben. Het is een voordeel als je iemand in huis hebt die mij dur� 
te wijzen op taalfouten wanneer ik weer enthousiast achter mijn computer kruip. 

Voor een hoofdstuk rond kernwoordenschat en modelleren kon ik rekenen 

op de bereidwillige hulp van Wim De Backer (coördinator Modem). 

En last but not least wil ik een warm dankwoord richten tot alle cliënten 

die ik op mijn weg mocht ontmoeten en die mij telkens opnieuw voor de uit-

daging hebben geplaatst voor hen een visualisatie te ontwerpen. Ze blijven 

mijn voornaamste inspiratiebron.

“Het geluk vermenigvuldigt zich slechts wanneer je het met iemand deelt” 

(Gilbert Cesbro). En laat nu net ‘kennis delen’ ook het mo�o zijn van uitgeverij 

Gompel&Svacina. 

Omdat deze materie voortdurend in beweging is, wordt aanvullend mate-

riaal ter beschikking gesteld op de website: www.gompel- svacina.eu/product/

ondersteunde- communicatie- met- visualisaties.
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