
PERSMEDEDELING 
Sclera pictogrammen 

Zwijndrecht, 21 april 2013  

Verstandelijke en communicatieve toegankelijkheid 

Pictogrammen zijn prentjes die ervoor zorgen dat je snel en gemakkelijk van belangrijke informatie 

voorzien wordt. Denk bijvoorbeeld aan de opluchting als je eindelijk het bordje van de toiletten ziet. 

Of de pictogrammen die je vertellen dat de inhoud van een fles in je huid kan branden. 

Dagelijks worden we met pictogrammen geconfronteerd, omdat het een gemakkelijke manier is om 

informatie over te brengen zonder dat je al te veel moet lezen.  

Pictogrammen worden ook al langer ingezet bij mensen met een verstandelijke beperking of 

autisme. Maar meer en meer worden pictogrammen ingezet bij een breder publiek dat het moeilijk 

heeft met lezen. Denk bijvoorbeeld aan een kleuter. Die kan verstandelijk al heel wat aan, maar is 

nog niet in staat om te lezen. Ook anderstaligen en laaggeletterden vinden meer en meer hun weg 

naar pictogrammen als ondersteuning in hun communicatieprobleem. 

 

 Sclera vzw biedt ondersteuning aan al deze doelgroepen door het gratis aanbieden van 

pictogrammen via hun website www.sclera.be. Zij zijn van mening dat de communicatieve en 

verstandelijke toegankelijkheid veel te weinig aandacht krijgen. Er wordt vooral gekeken naar fysieke 

toegankelijkheid omdat deze doelgroep veel mondiger is. 

Omdat meer mensen hun kinderen en cliënten zouden kunnen helpen biedt Sclera al haar 

pictogrammen en advies gratis aan. Zo wordt de drempel nog lager om iets aan deze problematiek te 

doen. 

 

Voor de redactie: meer informatie kan u bekomen bij Bart Serrien of Martine Harre, via telefoon 

03/239.34.00 of mail vzw@sclera.be 
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Alle afbeeldingen hier zijn links naar dezelfde afbeeldingen in hoge resolutie met transparante achtergrond 
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