
 

SKL Workshop 

Vrijdag 17 mei 2019 

 

Visual Harvesting 

“een unieke, krachtige en effectieve methode om beeldtaal in te zetten in het 

werkveld van de kwaliteitsprofessional” 

 

 Deze boeiende workshop staat in het kader van Visual Harvesting, een unieke, krachtige en 

effectieve methode om beeldtaal in te zetten in het werkveld van de kwaliteitsprofessional.  

 Actuele, snelle en krachtige visuele middelen doen het werk waar we voorheen lijvige 

beleidsplannen, uitgebreide notulen en consensus processen moesten inzetten. 

 Visual harvesting… visueel oogsten, brengt mensen in beweging, wakkert interactie aan en 

brengt de samenwerking op een hoger plan. Het kunnen vastleggen van de essentie in één 



samenhangend beeld werkt direct verhelderend voor alle betrokkenen, vergemakkelijkt de 

communicatie en ijlt nog lang na. 

 Martine van Remoortele en haar team neemt ons in haar workshop mee om nader kennis te 

maken met deze methodiek en overeenkomstig de jongste SKL bijeenkomst “grijpen we 

terug naar vaardigheden die de meesten van ons in hun schooltijd hebben achtergelaten”.  

 Nieuwsgierig geworden … Meld je snel aan om niets van deze unieke beleving te willen 

missen! 

 

AGENDA  

13:00-13:30 Ontvangst, registratie en kennismaking bezoekers  

13:30-13:45 Opening SKL en introductie gastsprekers Visual Harvesting 

13:45-15:00 Workshop – Visual Harvesting beeldtaal & toepassingen 

15:00-15:15 Pauze (koffie/thee/fris/versnapering) 

15:15:16:30 Workshop – Visual Harvesting beeldtaal & toepassingen 

16:30-17:00 Sluiting en netwerken 

SPREKER 
Visual Harvesting is het direct zichtbaar maken van een gedachte in de vorm van een beeld 
tijdens een sessie, vergadering of brainstorm tussen enkele of meerdere personen. De beelden 
worden ter plekke en realtime geschetst zodat de deelnemers direct een visuele feedback 
krijgen van hun gedachten. Gedachten en ideeën worden zichtbaar gemaakt en kunnen 
hierdoor bekeken, ervaren en gedeeld worden. Visual Harvesting bevordert het inzicht dat 
deelnemers aan de sessie hebben in de concepten en verheldert en ondersteunt de  
communicatie tijdens de sessie en in het natraject, waarin de ideeën ‘verkocht’ moeten worden 
binnen de organisatie. 
 
LOCATIE 
Merode 
Merodestraat 31 
6171 XM  STEIN 
 
KOSTEN 
Voor leden van SKL zijn er geen kosten aan deelname aan deze bijeenkomst verbonden. 
Voor niet-leden kunnen wij deze bijeenkomst aanbieden voor slechts €50,00! 
Deze kosten worden in mindering gebracht op de jaarbijdrage als men besluit lid te worden. 
 
AANMELDEN 
Aanmelden kan via de link in de bijgevoegde mail of via skl@lwv.nl. 

 


