
Moeite met het uitleggen van een abstract of complex idee? Moet je je een 
weg banen door stapels droge informatie of heb je overzicht nodig bij een 
moeizaam proces? Een visual biedt uitkomst!

VISUEEL WERKEN

www.spectrumelan.nl

Training



Jouw werk en verhaal op een toffe en duidelijke manier in beeld? Met de 
training visueel werken leer je hoe jij dit kunt doen. 

Leer je werk visualiseren                 
Visueel werken zorgt ervoor dat jouw organisatie 
of project veel toegankelijker wordt voor de 
buitenwereld.  

In de training visueel werken leer je overzicht 
scheppen in complexe processen en  abstracte 
begrippen verbeelden.       

                        

     
Bert zou geholpen zijn met een  visueel stappen-
plan en een praatplaat waarin de veranderingen 
die Bert voor ogen heeft zijn verbeeld in herken-
bare voorbeelden. 

Ook leer je tijdens de training hoe je informatie 
op een leuke en toegankelijke manier kunt 
aanbieden.

     
Hoe tof was het geweest als Anke een visuele 
samenvatting had gemaakt van het voortgangs-
rapport? Bijvoorbeeld in de vorm van een info-
graphic. Ook leuk om te delen op social media. 

     
Een goede gespreksleider is het halve werk, maar 
Adila zou ook gebruik kunnen maken van een 
visual waar inwoners hun inbreng  samen kunnen 
invullen.  

Voor wie is de training?    
Deze training is gericht op professionals binnen 
de overheid, maatschappelijke organisaties, 
onderzoekers en (sociaal) ondernemers. 

 

Training Visueel werken
Waarom visueel werken?
        

Maak jouw doelen en ideeën zichtbaar  

Maak complexe informatie toegankelijk  

Schep overzicht in processen  

Maak belangen op neutrale wijze expliciet  

Ga mee met het visuele tijdperk 

Leer een gezamenlijke taal spreken met je 

collega’s, partners en doelgroep

‘Wat is nu eigenlijk de bedoeling?!’ wil-
len de collega’s van duurzaamheids- 
adviseur Bert weten. 

‘Niemand leest het voortgangsrapport’, 
zucht Anke. Jammer, het verslag staat vol 
leerpunten en er is zoveel moois bereikt.

Adila zucht. Meneer van den Hoft pakt 
wéér het woord en laat geen ruimte voor 
de mening van andere inwoners. 



Praktische zaken
De trainingen zijn gepland van 9:30 - 16:30 
in Gelderland en Brabant. Exacte datum en 
plaatsen kun je vinden op www.spectrume-
lan.nl/visueelwerken. Deelname aan de 
training kost €375,- p.p. excl. BTW.

De training is verdeeld in een ochtend- en 
middagprogramma. Tijdens het ochtend-
programma krijg je een korte introductie 
over visualiseren en de ‘tools’ die je kunt 
gebruiken. Ook doorlopen we samen het 
stappenplan voor visualiseren en gaan we 
aan de slag met korte oefeningen. 

Tijdens het middagprogramma ga jij aan de 
slag met je eigen casus onder begeleiding. 
Zo ga jij naar huis met je eigen visual!  

Schrijf je in! 
Ga naar www.spectrumelan.nl/visueelwer-
ken om je in te schrijven voor de training. 

Is een Inhouse training ook mogelijk?  
Jazeker! De training visueel werken kan ook 
inhouse gegeven worden. De training kan in 
dit geval worden aangepast aan de behoef-
ten en wensen van jouw organisatie. 

Meer informatie?                                                    
Wil je meer weten of heb je vragen? Kijk 
dan op: www.spectrumelan.nl/
visueelwerken

Of neem dan contact op met Daniëlle 
Spierings. 

Training visueel werken 

026 352 34 20
info@spectrumelan.nl
www.spectrumelan.nl

Daniëlle Spierings
d.spierings@spectrumelan.nl
06 817 192 36
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