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Talitha Driessen is visueel schrijver en 
schrijft in beelden. Talitha heeft een 
eenvoudige missie: minder kletsen, meer 
zeggen. Abstracte zaken maakt ze concreet 
door te tekenen. Zo helpt ze bedrijven en 
organisaties helder te communiceren.

WAAROM  
DIT PROGRAMMA?

DOET U NOG IETS ANDERS DAN COMMUNICEREN?

Of u nu trainer, verkoper of manager bent, u communiceert van ’s morgens tot ’s 
avonds. U verzorgt een training, u neemt deel aan meetings, u geeft opdrachten, u 
runt een project, u stelt producten of diensten voor aan uw klanten …  Uw enige 
échte bezorgdheid is dat uw boodschap duidelijk is én blijft hangen. En toch merkt u 
dat – meer dan u lief is – de essentie van uw verhaal of boodschap niet begrepen of 
direct vergeten wordt.   
Visual Notes of communiceren met beelden is hier voor u een onmiskenbare 
communicatietool. 

WAAROM  WERKEN BEELDEN BETER DAN WOORDEN …

Iedereen wordt geboren als beelddenker. Vrij snel komt het taaldenken hier overheen 
en leren wij praten en schrijven. Toch blijven wij in ‘plaatjes’ denken, want beeld 
werkt immers slimmer, sneller, duidelijker en directer. Beelden blijven hangen, tonen 
de samenhang en stimuleren de creativiteit. Daarom zijn visual notes zo belangrijk in 
uw professionele communicatie met collega’s, klanten of medewerkers. 

HELP … IK KAN NIET TEKENEN … 

In visual notes gaat het niet om mooi … maar wel om duidelijk. Met behulp van 
eenvoudige tekentechnieken en een scala aan oefeningen leert u communiceren met 
beelden. U hoeft geen tekentalent te zijn, want u krijgt van onze docent tientallen 
tips, tekeningen en metaforen waar u zelf mee aan de slag kunt.  

U leert uw verhaal kernachtig én visueel voor te stellen, ideeën sneller te 
concretiseren en over te brengen. Hierdoor kunt u uw boodschap slimmer, directer 
en duidelijker communiceren. Tekeningen zijn hierbij onmisbaar.  Of u nu het 
groepsproces faciliteert of uw plannen een stap verder wilt brengen … op het 
moment dat u tekent wordt alles scherper.

In deze eendaagse training leert u met behulp van simpele trucs en oefeningen 
tekeningen te gebruiken om uw verhaal te verhelderen.

AAN HET EINDE VAN DE DAG ...:

◆ weet u hoe beelden werken in het communicatieproces;
◆ weet u wanneer en hoe u visualisatie kan inzetten als middel om uw verhaal

te communiceren;
◆ kunt u met eigen tekeningen uw plannen of ideeën inzichtelijk maken;
◆ kunt u met simpele tekeningen uw verhaal verduidelijken terwijl u voor een

groep staat;
◆ gaat u naar huis met een database aan eigen tekeningen, zoals metaforen, 

iconen en figuren, die u kunt inzetten in de context van uw werk.

VERLOOP VAN DE CURSUSDAG(EN):

08.30 Ontvangst, registratie & koffie.
09.00 Start van de trainingsdag. 

(met voorstelling van de docent).
12.30 Lunch.
17.00 Einde van de cursusdag. 

Zowel in de voor- als namiddag wordt een 
korte (koffie-)pauze gehouden.

DE DOCENT

OPTIMAAL LEEREFFECT

We beperken het aantal deelnemers aan deze 
cursus. Hierdoor kunt u optimaal profiteren van 
de kennis en ervaring van de docent. Bovendien 
toetst u op een interactieve manier uw eigen 
praktijksituatie aan die van uw collega’s. Zo 
garandeert het IFBD u een optimaal leereffect, 
gebaseerd op theoretische onderbouw en ge-
staafd met vele praktische voorbeelden.



VERHOOGDE INTERACTIVITEIT

De deelnemers krijgen uitgebreid de kans om hun eigen problematiek ter 
sprake te brengen. Wij bieden u de mogelijkheid om uw eigen gevallen-
studies naar voren te brengen gedurende deze cursus. Om dit te realiseren, 
vragen wij op voorhand een beknopte beschrijving van de probleemstelling 
te formuleren. Op die manier kunnen wij de cursus volledig opstellen  
volgens uw eigen informatiebehoefte.  
U kunt hiervoor steeds contact opnemen met Dirk Spillebeen op het  
telefoonnummer.: +32 50 38 30 30 (e-mail: dirk@ifbd.be)

PROGRAMMADE DOCENT

Volg ons!  
@IFBDupdate

Onze opleidingen  
in primeur? 

BLOK1: WAAROM WERKEN MET BEELDEN?
◆ Waarom beeld werkt:

❖ Een nieuwe taal: beeld versus woord.
❖ Tekst notes versus visual notes.

◆ Hoe en wanneer kan je beeld inzetten in jouw communicatie?
◆ Uit ervaring ...

BLOK 2: VISUALISEREN
◆ Bouw je eigen visuele database: een bron om uit te putten.

❖ Leer onderliggende principes: hoe kom je tot een goed beeld?
❖ Oefen de basics: teken iconen, figuren, pijlen, kaders en leer een nieuwe manier

van tekst gebruiken.
◆ Een stap verder: presenteer jouw concept visueel zodat mensen je begrijpen én je verhaal onthouden.
◆ Voorbeelden van toepassingen: agenda’s, doelstellingen, tijdslijnen, verslagen, ...

BLOK 3: VISUEEL FACILITEREN
◆ Tekenen terwijl je vertelt of presenteert zodat jouw boodschap beter blijft hangen.
◆ Gouden tips. 

Doorheen de workshop zorgen diverse beeldchallenges voor een krachtige visuele ervaring.  
Zo leert u met beelden experimenteren.

“Of je nu docent, manager of ondernemer bent, je communiceert makkelijker in beelden!”

Als een plaatje meer zegt dan duizend woorden, waarom blijven we dan maar praten? In 
dit praktische boek, visueel geschreven door Kim Ravers, laat de schrijfster zien hoe je met 
eenvoudige tekeningen een heel verhaal kunt vertellen. Iedereen kan het leren, laat je in-
spireren en ontdek je eigen stijl.

Iedere deelnemer ontvangt tijdens deze workshop dit praktische handboek.

VOOR IEDERE DEELNEMER HET BOEK:  
“VISUAL NOTES - slimmer communiceren met beelden”



INSCHRIJVINGS-
FORMULIER

FIRMA: 

STRAAT / NR. / BUS:  .................................................................................................................................................................................

PC / GEMEENTE:  .................................................................................................................................................................................

Alg. TEL.-nr.: FAX-nr. : 

ACTIVITEIT: q industrie-productie q groothandel & import q kleinhandel q horeca 

q bouwondernemers q transport q diensten q overheid

SECTOR:  .............................................................................................  AANTAL WERKNEMERS:  ...............................................

BEDRIJFSINFORMATIE

FACTURATIEGEGEVENS

Facturatie-adres:  ..................................................................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................................

Uw referentie:  ..................................................................................................................................................................................

BTW-nummer:

DEELNEMERS

DEELNAMEKOSTEN
De deelnameprijs aan dit programma bedraagt 795 Euro excl. 21 % BTW. Dit bedrag is inclusief koude/warme 
dranken en een uitgebreide lunch tijdens de cursusdag(en). U ontvangt bovendien een documentatiemap die u 
als naslagwerk kunt raadplegen. Los van de eventuele subsidiëring van de Vlaamse Overheid (zie verder) geeft 
het IFBD per extra deelnemende collega 5 % extra korting op het totaalbedrag met een maximale korting van 
20 % (= 5 deelnemers of meer).

De Vlaamse Overheid investeert in opleiding: tot 40% korting!
Het IFBD is erkend als gecertificeerd opleidingsinstituut. Dit maakt dat u onze trainingen gedeeltelijk kunt be-
talen met de subsidies toegekend door de Vlaamse Overheid via het systeem van de “KMO-portefeuille”. Indien 
uw bedrijf voldoet aan de vooropgestelde criteria kan u tot 40% besparen op de opleidingskost. Meer informatie 
omtrent het systeem kan u vinden op de website van de Vlaamse Overheid: www.kmo-portefeuille.be. 

INSCHRIJVING
U kan zich op diverse wijzen inschrijven:

• Bij voorkeur via onze website www.ifbd.be of via e-mail: info@ifbd.be
• U faxt uw inschrijving op +32 50 31 04 21
• Via de post: nv IFBD, Zeeweg 155, 8200 Brugge

U kan steeds uw reservatie telefonisch op het nr. +32 50 38 30 30 doorgeven. Een schriftelijke bevestiging ech-
ter blijft vereist. Na ontvangst van uw inschrijving krijgt u een deelnamebevestiging en een factuur.  Een tweetal 
weken voor de cursus ontvangt u een herinnering met nog enige praktische informatie en een routebeschrijving.
Annulatie.
We begrijpen dat andere prioriteiten kunnen optreden tussen uw inschrijven en de cursus. Indien wij 2 weken 
voor de cursus uw schriftelijke annulatie mogen ontvangen wordt u 75 Euro annulatiekost doorgerekend. 
Minder dan 2 weken voor de eerste cursusdag bent u ons het integrale bedrag verschuldigd. Wij zijn uiteraard 
steeds verheugd een collega te mogen verwelkomen in uw plaats.

INSCHRIJVINGSMODALITEITEN

IFBD-DATABASE
We houden u graag op de hoogte van de 
laatste evoluties binnen uw sector. Daar-
om hebben we uw gegevens opgenomen 
in onze – geregistreerde - database. Uw 
informatie is voor eigen gebruik en 
wordt nooit aan derden doorgegeven. Te 
allen tijde heeft u - overeenkomstig de 
wet “verwerking persoonsgegevens” van 
8/12/1992 - recht op inzage en 
correctie/wijziging van uw gegevens. 

U kan ons bereiken via telefoon +32 50 
38 30 30, via fax: +32 50 31 04 21 of via 
e-mail: info@ifbd.be.

VISUAL NOTES - slimmer communiceren met beelden

KOSTPRIJS: 

€ 795 excl. BTW

HOTELOVERNACHTING OP DE LOCATIE 
VAN DE TRAINING
U kan op onze diverse trainings-
locaties veelal een overnachting 
boeken om zodanig de cursus op 
een ontspannen manier te kunnen 
aanvatten en/of afsluiten.

Meer informatie hieromtrent vindt 
u op onze website of via volgende
link:
www.ifbd.be/nl/over-ons/
algemene-voorwaarden

Dhr. / Mevr.:

Functie:  .............................................................................................................................................................................................

E-mail:  .............................................................................................................................................................................................

DATUM DEELNAME:  .......................................................................

>>> Inschrijving faxen op het nr. +32 50 31 04 21 of e-mail naar info@ifbd.be

>>> Rechtstreekse inschrijving via onze website: 

Dhr. / Mevr.:

Functie:  .............................................................................................................................................................................................

E-mail:  .............................................................................................................................................................................................

DATUM DEELNAME:  .......................................................................

>>> zie hiertoe onze website  
 www.ifbd.be

INSCHRIJVEN

DATUM & LOCATIE:

http://www.ifbd.be/nl/management-opleiding/1108/visual-notes-slimmer-communiceren-met-beelden-in-meetings-en-presentaties/inschrijven



