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Pictomaat werkt volgens het principe van maatwerk, dat wil zeggen; Alles kan 
afgestemd worden op uw persoonlijke situatie. U vindt in het assortiment op 

de website telkens 2 opties. 

  
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                              
 
 

  

Deze producten zijn zorgvuldig         
samengesteld door middel van kennis 

en ervaringen van Pictomaat en de 
inbreng van klanten.  

Het assortiment is zeer uitgebreid en 
toepasbaar in verschillende situaties 
en te gebruiken door instellingen en 

gezinnen.    

De standaard producten kunt u     
tevens gebruiken als voorbeelden, 
die u vervolgens ook op maat kunt 
laten maken geheel toegespitst op 
uw situatie. In het aanbod op de 

website vindt u bij elke categorie de 
maatwerk producten bovenaan. 

Indien u grote aantallen wilt        
aanschaffen (+100 picto's                

bijvoorbeeld) kunt u mailen 
naar info@pictomaat.nl voor een 

offerte op maat.  

mailto:info@pictomaat.nl
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Herkent u dit? 

In een gezin met een kind met 

autisme of ADHD ontbreekt het de 

ouders vaak aan energie om de 

dagelijkse gang van zaken nog te 

hanteren. Zij zijn aan het overleven en 

lopen achter de feiten aan. 

Het voordeel van werken met 

pictogrammen is dat het dagritme, 

handelingen en rituelen concreet 

overzichtelijk en voorspelbaar worden. 

Je voorkomt discussie en escalatie 

van situaties die niet vanzelfsprekend 

duidelijk zijn voor het kind met 

autisme. 

 

‘Mijn dochter pakt plaatjes veel sneller op dan gesproken woorden, 

waardoor ze beter begrijpt wat we haar willen leren!’  

 

Pictomaat heeft als doel dat ouders en hulpverleners niet zelf het wiel opnieuw 

hoeven uit te vinden. De handige producten bieden we namelijk al kant en klaar 

aan! Pictomaat heeft basispakketten met pictogrammen en diverse andere 

materialen aan waarmee u direct kan starten. Maar u kunt ook een systeem op 

maat uit laten werken, afgestemd op de specifieke behoeftes van uw kind en gezin.  

Uiteraard zijn de picto's op maat na te bestellen, waardoor u een overzichtelijk 

geheel houdt van één en hetzelfde systeem. 

 

‘If a child can’t 
learn the way we 
teach, maybe we 
should teach the 

way they learn’.  
 

Michael J Fox 
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Werkwijze Pictomaat.  

WAT — Al ruim 10 jaar maakt Pictomaat voor gezinnen met kinderen met autisme picto-

systemen om voorspelbaarheid, overzicht en rust te creëren, die ook op lange 

termijn het gewenste effect heeft. 

HOE — Onze eigen kennis en ervaring worden ingezet om tot de praktische producten te 

komen. En ook onze cliënten komen vaak met briljante ideeën, die dan in overleg door 

Pictomaat uitgewerkt worden. De oplossingen die daardoor ontstaan bieden wij vaak 

daarna op onze website als product aan. Op deze manier kan iedereen van elkaars 

ideeën profiteren! Daarnaast werken wij steeds meer samen met instanties, hulpverleners 

en specialisten, waardoor ook via die weg meer hulp wordt geboden bij het inzetten 

en gebruik van de picto-materialen en resultaten verbeterd worden.  

WAAROM — Omdat we uit ervaring weten wat een opluchting het geeft om met een 

praktisch product iets te bereiken in de communicatie met uw kind. Uw kind gaat u beter 

begrijpen en andersom ook! Daarnaast geeft het tijd en ruimte. U hoeft immers niet zelf 

aan de slag met printen, snijden, lamineren enz.  

AANBOD — Veel producten worden als standaard aangeboden, maar kunnen ook naar 

de wensen van de cliënt worden aangepast. De producten op de site kunt u zien als 

voorbeelden, die desgewenst op maat gemaakt kunnen worden.  

BEGINNEN — Wilt u eenvoudig beginnen, zonder veel voorbereiding en denkwerk? Ga 

dan snel van start met het thuissituatiepakket of een van onze andere complete 

pakketten. Gaandeweg vindt raakt u gewend aan het inzetten van de picto-systemen. 

Mocht u later extra picto’s of producten nodig hebben dan kunt u deze altijd nabestellen. 

Voor maatwerk kunt u contact opnemen, zodat we een pakket voor u kunnen 

samenstellen. 

 

ADVIES — Heeft u zelf al een specifiek idee welke picto’s u ongeveer nodig heeft, maar 

vindt u het prettig dat we meedenken? Pictomaat is graag bereid u persoonlijk met raad 

bij te staan. Een effectieve inzet van de materialen heeft onze hoogste prioriteit. Daarom 

denken wij graag mee en overleggen met ouders, kinderen, begeleiders of leerkrachten, 

wanneer u dat wenst.  U kunt ons eenvoudig bereiken door te mail of te bellen. 

Neem eens een kijkje op onze site www.pictomaat.com voor                                        

ideeën en oplossingen. 
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5 Complete pakketten 

 Waaiermapje met 10 pictogrammn (credit card formaat)        Het zwemlespakket    Het basisschoolpakket* 

De starterset weekplanning. Een complete set inclusief 
pictogrammen, bevestigingsmaterialen en opbergmap. 

<—  
Stop, denk, doe. Omgaan 
met heftige emties. 
 
 
 
 
 
                               —-> 
Omgaan met bijzondere 
dagen pakket. 

<—  
Omgaan met  
overprikkeling 
 
 
 
 
                               —-> 
Het thuissituatie pakket 



 
Met een compleet pakket kunt u snel aan de 
slag!  
 

 
Ze bevatten allen de volgende producten: 
 Pictogrammen 
 Handleiding 
 Opbergmap 
 Aanvullende producten bij het pakket horend 
 
De pakketten zijn te gebruiken op school, in gezinnen, 
door begeleiders, op vakantie, in instellingen. 
Denkt u er ook aan hoe u de producten wilt ophangen of 
presenteren? 
 
Voor advies of maatwerk neemt u contact op via              
info@pictomaat of bel naar 0622872822 

*Het bassischool pakket is 1 van de schoolpakketten. U kunt ook het kleuterklas pakket en het zelfstandig werken pakket               
verkrijgen. 

 www.pictomaat.com 0622872822   info@pictomaat.nl  

6 



7 Aanvullende pakketten 

 www.pictomaat.com 0622872822  info@pictomaat.nl  

 
PLANNEN 
 

 Dagen van de week 

 Maanden en  
seizoenen 

Voorwerpen 
 

 Speelgoed- en spel set  

 Kledingset 

LOS 
 

 Blanco set 

 Fotohoes set 

RITUELEN 
 

 Toiletset 

 Wasriteel set 

 Ochtend ritueel 

 Avond ritueel 

 Tanden poetsen 



EDUCATIEF 
 

 Het alfabet 

 Getallen 

 Klokjes 

BIJZONDERE DAGEN 
 

 Dokterset 

 Vakantieset  

SOCIAAL 
 

 Gebodset 
 Verbodset 
 Emotie set  
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Breid uw basispakketten uit met 
deze handige aanvullende sets.  
Uiteraard zijn ze ook los te  
gebruiken.  
 
In deze setjes zitten: 
 Pictogrammen 
 Afhankelijk van de set; een stift 

 
Stel zelf een set samen, kijk op de 
website voor de mogelijkheden! 
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Bij het aanleren van vaardigheden, 
ander gedrag ed kunt u deze  
beloningskaarten inzetten om het 
kind nog meer te motiveren.  
 
Dit is een deel van ons aanbod. Kijk op de  
site voor ons complete aanbod. En zit uw  
gewenste thema er niet tussen, dan is  
uiteraard maatwerk ook mogelijk. 
 
Een speelgoed-magneet is inbegrepen! 
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Kalenders 

Het gebruik van een kalender of planner 
is ideaal voor een overzichtelijke  
planning voor uw kind of hele familie te 
maken. Ook worden aftelkalenders  
ingezet bij het aftellen naar bijzondere 
dagen. 
 
Inbegrepen: stift 
Bij de planner: 4 stickervellen met de 
meest voorkomende 
activiteiten. 

Aftelkalenders 

De planner 



11 Posters en meters 

 www.pictomaat.com 0622872822  info@pictomaat.nl  

Rituelen 

 Toilet 
 Wassen 1 + 2 

 Avond/Ochtend 

 Tanden poetsen 

 
Emotie meters 

 
Deze meters zijn een uitbreiding op 
het overprikkelingspakket. 
 

 Boos 

 Blij 

 Verdriet 

 Angst 
 
Inbegrepen bij elk setje zijn 5 picto-
grammen en invulformulieren: Wat 
voel ik? Wat kan ik doen? Wat kan 
de ander doen? 
Deze kunnen worden ingevuld per 
fase.  

Ook mogelijk:  
Laat een poster of 
meter op maat  
maken! 
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Emoties en gedrag 
 
 Gedragskaart (a5) 
 Verbod en gebods kaart 

(a5) 
 Emotie schema 
 
De gedragskaarten zijn een 
deel van ons standaard  

assortiment. Ze zijn  
geheel aan te passen naar 
wens.  

Pijnmeter.  

 Poster met tekst                                 

 Poster met plaatje en achterkant 

 Meter met schuifje erop en achterkant met cijfers 

Oefenen! 

 Veterstrikposter 

 Placemat 
 
Kijk op de site voor meerdere  
varianten! 
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Opbergen.  
 

 De pictomap. inclusief 14 
hoezen. (extra hoezen bij te 
bestellen mogelijk) 

 
 
 
 
 

 Het pictobakje. Handig om 
de meest gebruikte picto-
grammen zo bij de hand te 
hebben! Genoeg ruimte om 
stiften en dergelijke erbij in 
te zetten. 

 
Presenteren 
 

 Smith Visual Whiteboard 
            (60 x  90) inclusief afleggoot 
 
 
 
 
 
 

 De picto-gripstrip. Met zelfkle-
vende strip op de achterkant. 
Makelijk om pictogrammen of 
posters/kaarten in te steken van 
boven of onderaf (wanneer deze 
andersom wordt opgehangen) 

 
 
 
 
 

 Ophanglijn. Inclusief hoezen. 
  Keuze uit 4, 6, of 8 hoezen. 
 
 
 
 

 

Opbergen en presenteren 

 
Kies, afhankelijk van de 
ruimte waar de picto-
grammen gebruikt gaan 
worden, uw manier van 
presenteren. Advies: 
 Grote ruimtes, groot 

en duidelijk  
 ophangen. 
 Kleine ruimtes,  
 kleiner materiaal. 

 Metalen ophangstrip 
            Met zelfklevende strip op de     
 achterkant. Te gebruiken als 
 klein magneetbord voor een 
 serie pictogrammen of een  
 Poster.         
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Bevestigen 
 

 Klittenband. Per 10 cm.  
 
 
 
 
 
 
 

 Zelfklevend magneetstrip. 
Om te plakken achterop 
pictogrammen en posters. 

 Per 50 cm. 
 
 
 
 
 
 
 

 Neodymium schuifmagne-
ten. 5 stuks 

 
De pictoclip. 
Om je pictogrammen rechtop in 
te steken. Per 5 stuks.   
Met kleefstrip. 

Bevestigen en spellen 

Spellen 

Babbeltjes 
 
Het doel van het spel is om lekker samen bezig te 
zijn, te kletsen, te vertellen en erachter zien te ko-
men hoe jij en de kinderen over de dingen die jul-
lie meemaken denken. Het spel heeft geen begin en 
einde en ook geen winnaars of verliezers! 

Snoeten zoeken 
 
Snoetenzoeken is ontwikkeld om het herkennen 
van, en vervolgens het praten over emoties. 
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Samen elkaar begrijpen 

  

GA HET VOLGENDE EENS NA VOOR UW GEZIN 

Binnen een gezin waar autisme voorkomt, liggen vaak een hoop vraagstukken die 
samen te vatten zijn in: 

 HOE HELP IK MIJN KIND OM DIT OF DAT TE BEGRIJPEN? 

        U wilt iets aanleren of duidelijk maken, maar uw kind begrijpt het niet; hij of 
zij neemt het niet aan.  

 ANDERSOM probeert uw kind OOK te communiceren en ondervindt het daarin 
problemen. U begrijpt uw kind ook niet. 

        HOE weet u of dit zo is? Door het GEDRAG van uw kind. Dit is zichtbaar en 
helaas maar menselijk: daar denken we vaak dat het probleem is. 

        DIT IS NIET ZO!!!! 

Het probleem is niet het gedrag. Het probleem is het verschil van belevingswereld en de persoon-
lijke ontwikkeling.  

  

HERKENT U DIT?  

Dan weet u ook dat woorden niet helpen. WAT DAN WEL? BEELDEN! 

En die werken op meer manier dan u denkt.  

 Ze vatten in 1 opslag samen wat er wordt bedoelt 

 Het wordt herkent bij herhaling 

 Het helpt eigen heftige emoties tegen te gaan (omdat moeilijke woorden om iets duidelijk 

proberen te maken niet meer nodig zijn) 

 Het biedt een houvast om op vaste wijze ergens mee om te gaan 

 Het daagt uit om samen ergens aan te werken op een leuke manier 

  

Wanneer de beelden gaan 'spreken' en we de ander beter gaan begrijpen; kunnen we SAMEN 
elkaar begrijpen. 

  

Onze visie 
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          Even voorstellen 

Mijn naam is Elise Breuer en ik ben sinds augustus 2015 trotse eigenaar 
van Pictomaat. Dit mooie bedrijf heb ik over mogen nemen van Marijke van 
der Zanden, die ongeveer 10 jaar Pictomaat heeft opgezet en gerund.  

Ik ben moeder van 2 kinderen. Bij mijn oudste hebben wij een zoektocht doorlopen met een 
diagnose traject naar eventueel autisme. Hierdoor kwam ik met Pictomaat en het werken 
met pictogrammen in aanraking. Vanuit persoonlijke interesse dus EN interesse in de doel-
groep is het avontuur begonnen! 

Inmiddels ben ik een jaar bezig (tijdens dit schrijven is het september 2016) en kan ik me 
rijk prijzen met : 

- Een behaald certificaat van de opleiding 'autismevriendelijke coach' aan de autisme acade-
mie.  

- Een geheel nieuwe website die in september 2016 online is gegaan. 

- Een ontzettend leerzaam jaar achter de rug 

- Trouwe klanten (Bedankt!) 

Ik hoop dat dit lijstje snel uitgebreid kan worden. Ik heb nog veel ideeen en plannen.  

Op dit moment ben ik bijvoorbeeld bezig met de cursus 'teken je gesprek'. Mijn streven is om 
uiteindelijk naast het advies rondom producten te geven, kinderen en gezinnen persoonlijk te 
kunnen coachen. 

  


