
Wij zijn blij dat u deelneemt aan ons dialoog van donderdag 14 september.  
Samen de krachten bundelen voor een inclusieve samenleving voor slechtziende  
en blinde mensen. Hoe doen we dat? En waar “vinden” we elkaar? Met onderstaand 
programma menen wij op een interactieve en inspirerende manier met elkaar in  
gesprek te gaan over dit onderwerp. Samen staan we sterk.

Programma
13.00 – 13.15 uur: Ontvangst met koffie en thee 

13.15 – 13.20 uur:  Opening door Nathalie van der Linden, 
 manager Revalidatie en Advies en gastvrouw 

13.20 - 14.00 uur:   Het leven met een visuele beperking in 5 pitches.

Zelfstandig wonen  
Rozemarijn Maljaars, ergotherapeut en Elly Slagter, ambulant woonbegeleider
In deze pitch krijgt u een impressie vanuit “zelfstandig wonen”, van het leven van 
iemand die plots blind is geworden. Voor welke uitdagingen staat deze persoon? 
Hoe ondersteunen en optimaliseren we “zelfredzaamheid” en welbevinden? 
En als volledig zelfstandig niet of (nog) niet mogelijk is, wat kan dan wel als we  
de krachten bundelen? 

Expeditie TOP 
Monique Mul, ergotherapeut jeugd 
Welke vaardigheden hebben schoolgaande jongeren met een visuele beperking 
nodig om een baan te vinden en hun carrière optimaal vorm te geven? Onder de 
naam expeditie TOP heeft Visio samen met de VU uitgebreid onderzoek gedaan 
naar de “best practices”. U krijgt in vogelvlucht een indruk van de eerste  
resultaten die eind september worden gepresenteerd.

Programma

In dialoog de regionale krachten bundelen
voor een inclusieve samenleving

Blind of slechtziend en aan het werk 
Petra Huyds, adviseur Arbeid en Zita de Hoog, ervaringsdeskundige
Zita neemt u mee in haar ervaringen tijdens haar loopbaan als  
slechtziend werknemer. 

Inclusieve gebruikerservaring 
Timon van Hasselt, adviseur digitale toegankelijkheid
Is een digitaal product (site, app of systeem) zo toegankelijk te maken dat 
het voor iedereen bruikbaar is? En hoe ziet zo’n “inclusief design” er uit?

Zicht op Toegankelijkheid
Frouck de Boer, coördinator Visio Zicht op Toegankelijkheid 
Een inclusieve samenleving, meedoen voor iedereen, dus ook de persoon  
met een visuele beperking. Frouck daagt u uit mee te denken over mogelijk-
heden door de “reis” van voordeur naar bestemming mee te volgen. Welke 
obstakels komt een slechtziend of blind iemand tegen? Hoe komen we tot  
een obstakelvrije leefruimte voor iedereen? 

14.15 - 15.15 uur: Speeddates
Tijdens korte speeddates in kleine groep staan we stil bij: Herkent u de 
getoonde situaties in uw eigen werk? Heeft u voldoende inzicht gekregen in 
de uitdagingen waar slechtziende en blinde mensen mee te maken krijgen? 
Kunnen we regionaal met elkaar de krachten bundelen voor deze doelgroep 
en hoe doen we dat?

15.15 uur: Afsluiting en start netwerkborrel
Tijdens de netwerkborrel bestaat uiteraard alle ruimte om vragen te stellen 
en in gesprek te gaan met onze medewerkers en met elkaar. 

Wanneer: Donderdag 14 september van 13.00 tot 16.00 uur.

Waar:   Visio, Gildestraat 3, Heerhugowaard. 
 

    


