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Wat mag je vandaag verwachten?
• Niet zozeer ”wat is
vergaderen”, maar wel hoe kan
je
communicatiehulpmiddelen
en ‐technieken inzetten om
efficiënter en toegankelijker • Neem je eigen
te vergaderen.
vergadering kritisch onder
de loep
• Hoe vergroot je de
• Vaak vloeit uit deze
communicatieve en
denkoefening
verstandelijke
verbeterpunten voort
toegankelijkheid van de
waarmee je aan de slag
vergadering?”
kan gaan in functie van
• Verschillende aspecten van
vergaderen met cliënten.
inspraak en vergaderen
toelichten zodat je hier
inspiratie uit kan putten
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Inclusief vergaderen
Heel wat organisaties vergaderen op regelmatige
basis. We merken echter dat deze vergaderingen zich
vaak beperken tot
• een vragenrondje over wat er op het menu zal
komen..
• een informatieverstrekkende vergadering
Het doel van een vergadering met cliënten is dan ook
dat zij kunnen meedenken, meepraten en
meebeslissen over onderwerpen die zij belangrijk
vinden.
De cliënt moet ondersteund worden in zijn
mondigheid en tevredenheid of opmerkingen
kunnen uiten. Hij moet mee kunnen
beslissen en recht op antwoord hebben.

Wij bedachten de term “Inclusief vergaderen”

• Het houdt een vergaderproces in waarbij
extra aandacht gaat naar visuele
ondersteuning in alle aspecten van de
vergadering. Taal is immers vluchtig.
Pictogrammen, foto’s en schema’s helpen je
om zowel het gesproken als het geschreven
woord te ondersteunen.
• Inclusief vergaderen betekent dat je de
manier van vergaderen op maat aanpast.
(individuele als collectieve aanpassingen op
maat van de cliënten die deel uitmaken van
de vergadering).
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Ga per item na wat dit alles betekent voor jullie vergadering.

• Om jullie wat aan het denken te zetten
alvast een reflectie oefening
• Hoe ziet jullie vergadering er nu uit?
(huidige situatie)
• Waar wil je naar toe (gewenste situatie)
• Welke stap, hoe klein ook, kan je hiervoor
zetten?

Iedereen kan vergaderen maar niet iedereen kan
op dezelfde manier vergaderen

• Pas jouw verwachtingen aan ifv. de realitieit
(Voorbeeld Robbie )
• Stel dat je een suggestie bus geïntroduceerd hebt. Je
voorziet lege papiertjes en pennen waar cliënten de
suggesties en ideeën kunnen noteren. 2/3e van de
cliënten kan helaas niet schrijven.
• Probeer bij het afstemmen steeds je aandacht te
richten op de zaken die je kan beïnvloeden. Je kan
de meerderheid van de cliënten niet leren schrijven.
Maar je kan wel op zoek gaan naar een aangepaste
manier voor de cliënten om suggesties aan te
brengen. Bijvoorbeeld aangepaste papiertjes waar ze
enkele voorgedrukte thema’s en hun naam kunnen
aankruisen.
• Of je samen het papiertje in te vullen

3

Het kost altijd tijd en middelen

• Wie goed wil vergaderen, moet
voorbereidingstijd en tijd voor het
verslag rekenen.
• Verslagen en uitnodigingen worden
afgedrukt op papier.
• Tijdens de vergadering heb je nood aan
enkele hulpmiddelen
• Maak je de hulpmiddelen zelf, dan heb je
materiaal nodig om dit te doen.

Het kost altijd tijd en middelen

• Opteer voor duurzame en herbruikbare
hulpmiddelen om de kost op lange termijn
te drukken (éénmalige investeringskost • Betrek cliënten in het uitwerken van
hulpmiddelen: op deze manier introduceer
je het hulpmiddel reeds én verhoog je de
betrokkenheid van de cliënt. Bovendien
worden de uren die je erin steekt
tegelijkertijd besteed aan begeleiding van de
cliënten.
• Inclusief vergaderen is een wezenlijk
onderdeel van elk kwaliteitshandboek.
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Medezeggenschap niet evident

• Sommige cliënten hebben niet geleerd
hebben om te kiezen.
• Men moet dus eerst de kans krijgen om te
leren kiezen door ervaringen op te doen.
• Je kan niet van hen verwachten dat ze als bij
toverslag plots hun mening gaan geven op
een vergadering. Dat ze de juiste keuzes
maken en meteen ook de
verantwoordelijkheid voor hun keuzes
kunnen dragen.

Medezeggenschap niet evident

• Schets niet alleen duidelijk de
verschillende opties maar ook de
gevolgen van de opties.
• Geef de cliënt ook de kans om
‘verkeerde keuzes’ te maken want ook
daar kan hij uit leren en kan hij
misschien volgende keer bewuster een
keuze maken.
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Enkele citaten van clienten

Het gebruik van visualisaties

• Verzamelnaam voor pictogrammen,
grafische symbolen, foto’s en voorwerpen.
• Hulpmiddelen om de geschreven of de
gesproken taal visueel te verduidelijken en
te ondersteunen.
• Gebruikt in combinatie met de gesproken
en/of geschreven taal maar hebben nooit
de bedoeling om de taal te vervangen.
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Pictogrammen
• We wensen van bij aanvang te benadrukken dat
we gezocht hebben naar de best mogelijke
pictogram om een bepaald begrip te
visualiseren maar zijn er ons ten volle van
bewust dat deze pictogram voor sommige
cliënten niet duidelijk is.
• Het spreekt voor zich dat je als begeleider dan
op zoek dient te gaan naar een pictogram of
foto die voor jouw cliënt het begrip
visualiseert.

Steeds de naam of de betekenis

• Plaats bij pictogrammen en foto’s steeds de
naam
• Door de naam van de picto of foto erbij te
plaatsen, wordt de betekenis duidelijker voor
wie kan lezen.
• Het helpt buitenstaanders om de afbeelding
op dezelfde manier te benoemen naar de
cliënt toe.
• Het voorkomt verwarring.
• De cliënt leert de betekenis ook sneller op
deze manier.
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Foto’s
• Foto’s zijn het meest geschikt als ze een bekende en
herkenbare weergave zijn van de werkelijkheid.
• Werken met realistische foto’s uit de concrete
leefwereld van de cliënt.
• Als je foto’s van cliënten of personeelsleden gebruikt,
neem je best recente foto’s zodat de persoon
herkenbaar blijft.
• Belangrijke voorwaarden waaraan een foto moet
voldoen indien je deze als visualisatievorm wil
gebruiken.
• Tips en richtlijnen in het boek ‘Ondersteunend
communiceren: werken met visualisaties’ en op
www.ikkannietpraten.sclera.be/documenten/fotogra
fie.pdf.

Geschreven taal en duurzaam materiaal
Vaak zien we over het hoofd dat de geschreven taal ook
een visualisatievorm kan zijn.
• Wie kan lezen, heeft niet altijd behoefte aan foto’s of
pictogrammen.
• Eenvoudige formulering kan voldoende zijn

Kies voor duurzaam materiaal
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Zelf aan de slag met het gevisualiseerd materiaal

• Het visualiseren van ondersteunend
materiaal is een tijdrovende bezigheid.
• aat tijd nu net iets zijn waar we door
bezuinigingen allemaal een tekort aan
hebben.
• We stellen de visualisatiedocumenten en –
sjablonen gratis ter beschikking (Sclera,
iris visualisaties, inclusief vergaderen)
• Vergeet daarbij niet dat visualisaties op
maat uitgewerkt moeten worden.

Voorbereidingstijd

• De directie hoort het ons niet graag
zeggen, maar wij gaan ervan uit dat de
voorbereiding van een één-uur-durende
vergadering met cliënten al snel twee tot
drie uur in beslag neemt.
• Tijd die een begeleider in tijden van
besparingen nu net niet heeft.
• Afhankelijk van routine en de grootte van
je agenda kan die tijd natuurlijk nog
aardig naar beneden.
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Groepsssamenstelling

• Je kan op vergaderingen werken met
vertegenwoordigers van cliënten die niet
willen/kunnen deelnemen.
• Deelnemen aan de vergadersfeer kan al
voldoende zijn voor sommige cliënten.
• Thematische vergaderingen zijn handig,
maar oppassen voor te veel
vergaderingen en vergadermoeheid, bij
cliënten en personeel.

Locatie

• Kies geen doorgang of open ruimte waar
veel passage is wel een afsluitbare ruimte
te kiezen.
• Voorzie eventueel een deurhanger of een
andere visualisatie zodat anderen
niet ongewenst
binnenstormen
tijdens de vergadering.
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Locatie

• De sofa of de tafel, al dan niet met een
kopje koffie kan bewuste keuze zijn ifv.
sfeer, gezelligheid en laagdrempeligheid.
• Een ronde tafel en waar op elke plaats
pen en papier ligt.
• De individuele plaats van cliënten kan
ook een sterk bepalende factor in het
succes van de vergadering zijn.

Frequentie, duur en tijdstip

• Vergaderen in de voormiddag heeft de
voorkeur in een dagcentrum.
• In een woonvoorziening best naargelang het
moment dat voor de cliënt het gunstigste is:
wanneer is er een rustmoment in het
groepsgebeuren, wanneer zijn de bewoners
zelf rustig en wanneer hebben ze niets
anders om handen
• De vergadering (max. een uur) gaat best
door op hetzelfde tijdstip en met een zekere
vorm van regelmaat.
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Agenda
• Duidelijk onderscheid in de agendapunten
• Gebruik verduidelijkende afbeeldingen best in de
linker marge
• Vergeet niet alert te zijn tijdens de dagelijkse
werking voor mogelijke agendapunten. Wijs
cliënten erop als ze iets aanhalen dat op een
vergadering besproken kan worden
• Wie graag de tijdlimiet per agendapunt opneemt,
kan voor de afbeeldingen gebruik maken van het
gratis programma Picto Selector
• We raden aan om eenmaal een sjabloon te maken
dat je nadien telkens opnieuw gebruikt. Op die
manier ben je zeker van uniformiteit.

Agenda

• Je spaart tijd omdat je enkel nog maar je
sjabloon in moet vullen.
• Een afbeelding per agendapunt =
essentie van dat agendapunt
• Het pictogram wordt ondersteunend
gebruikt; het vervangt niet de geschreven
taal. Bekijk het pictogram of de foto
daarom als een trigger
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Vaak weten clienten niet wat vergaderen is

• Maak duidelijk bij het verzamelen welke
punten niet op de agenda thuis horen en
waarom. Geef mee waar en hoe dit punt
wel besproken kan worden
• Boekje is gratis
te downloaden

Hoe formuleer je een agendapunt?
Met het agendapunt ‘kinelokaal’ weet je niet wat
er besproken zal worden.
Je weet dat het met het kine-lokaal te maken
heeft, maar verder kom je niet.
• Zal het verbouwd worden?
• Moet het lokaal een nieuwe bestemming
krijgen?
• Wordt het vaak slordig achtergelaten?
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Bij Bart Serrien alles in het oranje
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Uitnodiging
• Zelfde visualisaties in de aankondiging dan diegene je
in je organisatie al gebruikt.
• Gebruik je bijvoorbeeld een bepaalde reeks
pictogrammen of kleuren om de dagen aan te duiden,
laat diezelfde picto of kleur dan ook hier terug komen.
• Probeer de belangrijkste informatie in één oogopslag
mee te geven: wanneer, waar en wie (als niet iedereen
deelneemt).

• Noteer het ook in de agenda van je bewoners
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Ondersteuning tijdens de vergadering

• Ondersteunend materiaal zoals
stemkaarten, vergaderafspraken enz. zijn
van kapitaal belang is.
• Ze ondersteunen niet alleen het
gesproken woord maar zijn ook bedoeld
om elkaar beter te begrijpen en de
vergadering te structureren.
• “Hoe beter de ondersteunende middelen, hoe
meer bewoners zelfstandig kunnen.”
(Boschman, 2012)

Stopbordjes en aandachtskaartjes
• Kan de client niet zo goed volgen tijdens de
mededelingen?
• Begrijpt de client iets niet? Is de uitleg te chaotisch?
• Is er te veel lawaai tijdens de vergadering? Heeft de
bewoner een dringende vraag?
• Dan kan een stopkaart of een stopbordje de oplossing
bieden. Het is de bedoeling dat wie een probleem
ervaart, dit bordje in de lucht steekt. Naast een
stopbord zijn ook andere varianten met andere
boodschappen mogelijk.

16

Individuele informatiebundels
• Iedereen neemt informatie op een andere manier tot zich.
Sommige cliënten hebben nood aan ondersteuning met
pictogrammen. Andere clienten vinden het storend dat er foto’s
of pictogrammen gebruikt worden.
• Je kan deze diversiteit opvangen door vooraf verschillende
bundeltjes uit te werken. Elk bundeltje pas je aan de specifieke
behoeften van de client die het ontvangt aan.
• Dit hoeft niet te betekenen dat je een bundel voor elk van de 15
deelnemers maakt (bv. drie verschillende varianten al toe om
een zo breed mogelijk publiek te bereiken)
• Waarom niet de aandacht begeleider vragen om de bundel voor
zijn cliënten aan te passen? Op deze manier verdeel je het werk
en ben je zeker dat de individuele behoeften van de cliënt
gekend zijn door wie de aanpassingen maakt.

Mening geven of keuze maken
• De eenvoudigste manier is een vraag stellen en een
kaartje omhoog laten houden met ‘goed’ of ‘niet goed’.
• Het gaat snel maar nadeel is dan weer dat je elkaar
beïnvloedt.
• Je kan de kaartjes in een doos laten
deponeren
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Mening geven of keuze maken

• Je kan gebruik maken van foto’s om een
persoonlijke keuze maken. Bijvoorbeeld
‘Wie wil er mee op uitstap?’, ‘Wie neemt
deze taak op zich?’...

Mening geven of keuze maken
• Je kan elke client een aantal stickerbolletjes
geven (stipstemmentechniek). die ze
aanbrengen op een poster met
keuzemogelijkheden .
• Vindt hij een bepaalde keuze echt de moeite
waard, dan mag hij zelfs al zijn stemmen op die
ene keuze inzetten

18

Mening geven of keuze maken

• Met een ‘max bord’ bied je enkele keuzes
aan die je e e n voor e e n wegstemt of
uitsluit

Wie heeft het woord?
• Voor sommigen is luisteren naar anderen
moeilijk omdat ze zelf enthousiast zijn. Ze willen
graag hun eigen verhaal vertellen en anderen
daardoor niet aan bod.
• Als er niet goed naar elkaar geluisterd wordt,
ontstaan er irritaties of men voelt zich
onbegrepen.
• Een praatstok of een ander voorwerp kan
gebruikt worden om duidelijk te maken wie aan
het woord is.
• Als begeleider kan je dit voorwerp gebruiken om
stille deelnemers expliciet aan het woord te
laten.
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Verslaggeving in toegankelijke taal
• Groter lettertype en woorden in het vet
• Belangrijk dat een tekst te begrijpen is en aantrekkelijk
is om te lezen.
• Het lezen van kernwoorden voldoende kan zijn.
• Uiteindelijk begrijpen we Jerommeke in de Suske-enWiskestrips allemaal.

Begrijpbare taal

Tips rond lay-out en taal vind je in het boek
dus slechts enkele tips
•
•
•
•
•

Houd je zinnen logisch en ‘to the point
Gebruik korte en eenvoudige zinnen
Gebruik korte, eenvoudige en herkenbare woorden
Consequent woordgebruik
Gebruik geen figuurlijk taalgebruik
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• Vermijd overvisualiseren te voorkomen.
• Gebruik eventueel een bijlagen als je meer
gedetailleerde informatie wil visualiseren
• Voor een kampvergadering hoef je het verslag niet met
foto’s aan te duiden wie met elkaar meerijdt en wie bij
elkaar op de kamer slaapt. Maak er een bijlage van die
je achteraan het verslag toevoegt.
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Hoe en waar aanbieden van het verslag

• Zorg dat de plek waar het verslag komt te
liggen gekend is bij de clie nten.
• Vraag jezelf, met het oog op privacy van
de client, of iedereen in die ruimte inzage
mag hebben of niet

En hopelijk zeggen jullie clienten dan ook..
“Vergaderen is leuk op deze manier!”
“Jullie luisteren echt naar ons!”
“We voelen dat we echt meedoen aan de vergadering!”
• Je hebt met de cliënten en je team vooraf doorgesproken
hoe je het vergaderen gaat aanpakken. Je maakte afspraken
over hoe je een klimaat van vertrouwen en openheid zal
scheppen. Je hebt besproken hoe je ondersteuning zal
bieden en hoe je de cliënt zoveel mogelijk kan betrekken op
het hele vergadergebeuren.
• Evalueer regelmatig je vergaderproces en stuur bij waar
nodig.
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Voorbeelden en sjablonen

Stemkaarten
Verklikkers
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Ik dank u voor uw aandacht
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