
 

   

 

Programma Open Dag bij Visio in Amsterdam 

Zaterdag 16 maart van 11.00 tot 15.00 uur, Open 

Dag van Zorg en Welzijn, Hettenheuvelweg 41-43, 

1101 BM Amsterdam 

 

Stap in de wereld van slechtziende en blinde mensen 

Goed licht zorgt voor beter zicht 
Het dagelijks leven makkelijker maken hoeft niet duur of ingewikkeld te zijn! Ervaar 

welke uitdagingen je tegenkomt bij alledaagse bezigheden zoals lezen en drinken 

inschenken als je slechtziend bent. Ontdek hoe eenvoudig oplossingen soms kunnen 

zijn, welke strategieën kan je inzetten en wat kan met kleur/ contrast en licht? 

 

Krachtig op pad 
Je zeker voelen als je de straat opgaat. Je weerbaar opstellen bij negatieve reacties 

van omstanders of een situatie die onveilig voelt. Op een positieve manier gebruik 

maken van uw lichaamshouding. In een korte workshop maakt u kennis met onze 

weerbaarheidstraining. 

 

Digitale toegang tot de wereld 
Werken met vergroting en/of spraak, smartphones, iPad / tablets, een hele nieuwe 

informatie wereld opent zich. Welke apps zijn handig? Wat zijn de mogelijkheden op 

een PC of laptop? En wat kan je met domotica als je weinig tot niets ziet? 

 

Braille 
Welke functie heeft het brailleschrift nog in de digitale wereld? Waarom leren blinde 

kinderen dit nog steeds? Ervaar zelf hoe en waarom braille nog steeds wordt ingezet. 

 

Energie en balans: Kom even tot rust… 
Het leven met een visuele beperking vergt veel energie. Dit is vaak een onderschatte 

factor. Binnen Visio is ook hier aandacht voor. Kom even tot rust, wat doet deze dag 

met u? 

 

Meet & greet met professionals 
In de week van Zorg & Welzijn draait het om werk: het werken binnen 

zorgorganisaties. Een aansprekende branche waarin veel gebeurt en die een grote 

diversiteit aan functies kent. Van ICT, administratief tot vele uiteenlopende 

zorgfuncties of managementfuncties. Je professionaliteit inzetten voor mensen die 



 

 

   

 

slechtziend of blind zijn. Heb je interesse in werken bij Koninklijke Visio? Bekijk onze 

vacatures en ga in gesprek met onze professionals. 

 

Aan het werk blijven voor slechtziende en blinde mensen  
Uiteraard bent u ook welkom met vragen over loopbaan met een visuele beperking. 

Voor werknemers met een visuele beperking zijn vele mogelijkheden om aan het 

werk te gaan en blijven. Onze arbeidsadviseurs zijn op de open dag aanwezig om 

kennis te delen met professionals vanuit re-integratie, UWV en u als werkzoekende. 

 

Ervaar de wereld van slechtziende en blinde mensen 
Wat gebeurt er met je als je met een simulatiebril (die slechtziendheid of blind zijn 

simuleert) een route loopt? En hoe is het om met behulp van een Dog Sim (simulatie 

hond) te lopen? Stap even in de wereld vol uitdagingen die slechtziende en blinde 

mensen ervaren. Ook voor kinderen hebben wij speciale opdrachten, zodat zij kennis 

maken met hoe een slechtziend of blind nichtje, buurjongen, oom, tante, opa of oma 

de wereld ervaart. Uit de deelnemers wordt een winnaar getrokken die samen met 

familie of vriendjes een beleving wint bij…? (dat is nog even een verrassing). 

 

Fotografie als revalidatie 
Slechtziende en blinde mensen die fotograferen. Het klinkt misschien 

onwaarschijnlijk, maar dit is echt waar. Matté Kersten is aanwezig om uitleg te 

geven over fotografie in de visuele revalidatie. Met hem ontdekten al veel 

slechtziende en blinde deelnemers hoe ze fotografie met al zijn moderne technieken 

daadwerkelijk als communicatiemiddel kunnen gebruiken waardoor de kwaliteit van 

leven in vele opzichten verbeterd. Laat een foto spreken! 

 

Fototentoonstelling Oogfonds ‘MIJN geZICHT’ 
Wat ziet iemand die slechtziend is? Op die vraag geeft de rondreizende 

tentoonstelling MIJN geZICHT antwoord. Met de portretten van fotograaf Murk 

Schaafsma wil het Oogfonds meer begrip creëren voor mensen met een visuele 

beperking en de snel groeiende groep oogpatiënten in 

Nederland. Tijdens de open dag is de tentoonstelling bij Visio in Amsterdam te 

bewonderen. 

 

Living Experience 
In een korte presentatie van Living Experience laten we u kennismaken hoe 

technologie het dagelijks leven van iemand met een visuele beperking makkelijker, 

leuker en zelfredzamer kan maken. Denk bijvoorbeeld aan domotica, waarbij u de 

verlichting en gordijnen bedient via een spraakassistent op uw telefoon of slimme 

speaker. Met een kijkje in een Living Experiences elders in het land willen we de 

kans geven om deze nieuwe technologieën te ervaren. 

Er zijn een paar vaste tijden dat u hiermee kunt kennismaken: 11:30, 12:00 en 

14:30 uur. 

https://oogfonds.nl/projecten-nieuws/voorlichting-en-preventie/mijn-gezicht/

