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Chris De Rijdt, Bart Serrien & Chris Van Dam zijn in hun 

‘Praktijkboek over oplossingsgericht werken & 

visualisaties bij mensen met een verstandelijke 

beperking’ duidelijk gegrepen door het 

‘oplossingsgericht werken’. In de eerste hoofdstukken 

leggen zij uit wat het betekent om op een 

oplossingsgerichte wijze te begeleiden: daarbij worden 

alle aspecten van oplossingsgericht  werken op een 

vriendelijke wijze beschreven. De uitleg wordt 

gelardeerd met voorbeelden ‘uit de praktijk’. Dit maakt 

de uitleg afwisselend en uitdagend voor de lezer die 

nog nooit heeft gehoord van een oplossingsgerichte aanpak. Ben je wel op de 

hoogte van het werken op een oplossingsgerichte wijze dan zijn de eerste 

hoofdstukken snel doorbladerbaar.  

De visualisaties maken het boek interessant voor professionals die werken 

met jonge kinderen en of met mensen met een verstandelijke beperking. Er zijn legio 

tekeningen opgenomen in de bijlagen van het boek. Er bestaat ook een website die 

met een code benaderbaar is voor pictogrammen en andere getekende uitwerkingen 

die ook in het boek zijn opgenomen. 

Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze de visualisaties ondersteunend 

kunnen zijn. Het is bijzonder om ook steeds een uitleg te ontwaren die betrekking 

heeft op personen met autisme. Deze extra uitleg staat in speciale tekstvakken 

weergegeven en komen rechtstreeks van een autismedeskundige. Verder is het 

boek voorzien van citaten die min of meer betrekking hebben op het komende 
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hoofdstuk. De bijgevoegde tekeningen zijn grappig. Ik merkte bij het lezen van de 

citaten dat ze niet altijd direct te herleiden waren naar de inhoud van een hoofdstuk. 

Dan schiet een leuk idee zijn doel voorbij.  

 

Een ideeënrijk boek met veel getekende ondersteuning voor het werken vanuit een 

oplossingsgerichte aanpak. De diverse oplossingsgerichte instrumenten worden op 

een inventieve wijze verbouwd en vormen zo extra alternatieven die je tijdens 

gesprekken in kunt zetten. Variaties op de wondervraag, verschillende uitwerkingen 

van de schaalvragen, waarbij het gebruik van de Babushka-popjes een 

topontdekking is. Ook de methode Kids skills, die in de uitwerking al voorzien is van 

grappige plaatjes, is in het boek op een alternatieve wijze uitgewerkt.  

En elke bedachte variant die ervoor kan zorgen dat mensen in beweging worden 

gebracht (ontwikkelen), is van harte welkom. Het betekent een uitbreiding van je 

handelingsrepertoir en maakt afstemming op de doelgroep weer een beetje 

eenvoudiger. 
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