


Dichten is misschien wel een van de 
meest persoonlijke manieren om je te 
uiten. Door het spelen met woorden 
en zinnen word je taalvaardiger en 
mondiger. Maar dichten gaat over 
veel meer dan mooie klanken, ritmes 
en metaforen. Door te dichten laat 
je je eigen geluid horen. Je deelt met 
anderen wat je bezighoudt, raakt of 
ontroert.

Eenvoudige werkwijze
Iedereen kan dichten. Ook mensen met 
een verstandelijke handicap. Taalvorming 
is een manier van werken die op een 
laagdrempelige manier uitgaat van eigen 
ervaringen. Vanuit kleine, alledaagse 
onderwerpen verleid je iemand tot het 
vertellen over een persoonlijke beleving of 
gebeurtenis. Wat hij of zij vertelt of op een 
ander manier overbrengt, schrijf je op en 
geef je samen vorm.

Basistraining 
Het Gedichtenlaboratorium in gebruik 
door Blindschelders & Raadsman
In deze ééndaagse training maak je kennis 
met de werkwijze Taalvorming.  Eerst 
ervaar je als begeleider de werkwijze zelf: 
via tien eenvoudige stappen schrijf je een 
verrassend gedicht. Naar aanleiding 

daarvan reflecteren we op het hoe, wat en 
waarom van die stappen.
Kijk voor het recente trainingsaanbod  
en meer informatie op  
www.gedichtenlaboratorium.nl.

Poëzieworkshop op locatie
Op de eigen locatie, onder begeleiding, 
zélf gedichten maken? Dat kan! We sturen 
graag een getrainde begeleider naar je toe!
Nodig 6 cliënten, leerlingen of bewoners 
uit voor een schrijf- of dichtmiddag, regel 
een rustige plek, pennen en papier en één 
of twee begeleiders. In je eigen groep er-
vaar je hoe er verteld, geschreven, gedacht 
en getekend wordt. De eigen taal wordt 
op een speelse en laagdrempelige manier 
gestimuleerd en beloond. En jij krijgt een 
inkijkje in hoe je de taalontwikkeling en 
vrije uiting van jouw cliënten of leerlingen 
kunt stimuleren. De deelnemers zullen je 
verrassen, in wat ze te vertellen hebben en 
in de manier waarop ze dat doen. 
Neem contact op met Special Arts voor de 
mogelijkheden. 

Zelf experimenteren? 
Ga naar: www.gedichtenlaboratorium.nl 

Contact?
033 4328033 / poezie@specialarts.nl

De stille kracht 
van dichten

SPECIALARTS
Stichting Special Arts Nederland 

Het Andere Gedicht is een initiatief van Special Arts en 
wordt mede mogelijk gemaakt door tal van fondsen.
Ontwerp voorzijde: Petra Baan


