Programma Open Dag Visio in Heerhugowaard
Zaterdag 16 maart, 11.00-15.00 uur, Open dag Zorg
en Welzijn, Gildestraat 3, 1704 AG Heerhugowaard
Stap in de wereld van slechtziende en blinde mensen
Zien en niet zien
Kijken naar de mogelijkheden in het dagelijks functioneren: wat levert onderzoek
naar gezichtsscherpte, contrast, licht, gezichtsveld een slechtziend iemand op.

Digitale toegang tot de wereld
Smartphones, tablets én de nieuwste iPhoneX: welke betekenis hebben ze in het
leven van slechtziende of blinde mensen? En wat zijn de mogelijkheden met
vergroting en spraak als je liever op je PC of laptop blijft werken? Wat kan domotica
je opleveren als je weinig of niets ziet?

Van wanhoop naar hoop
Wat verandert er in jouw leven als alles wat je deed en belangrijk vond niet meer
vanzelfsprekend is? Als je afscheid moet nemen van je oude manier van leven en op
zoek moet naar een nieuwe invulling, doet dat pijn. Wat zou er in jouw leven
veranderen als je blind of slechtziend wordt? Daar staan we bij stil.

Een slechtziend of blind kind
Je ontwikkelen als kind en volop meedoen in een wereld die je nog niet begrijpt. Hoe
doe je dat? En hoe kan je omgeving je daarin optimaal ondersteunen? De
specialisten van het jeugdteam vertellen er alles over.
Het dagelijks leven makkelijker maken, is niet duur of ingewikkeld Ervaar welke
uitdagingen je tegenkomt bij alledaagse bezigheden als lezen en drinken inschenken
als je slechtziend bent. Ontdek hoe eenvoudig oplossingen soms zijn, welke
strategieën je kunt inzetten en wat kan met kleur, contrast of licht.

Braille
Welke functie heeft het brailleschrift nog in de digitale wereld? Waarom leren blinde
kinderen nog altijd braille? Ervaar zelf hoe en waarom braille nog steeds wordt
ingezet.

Blindentuin Heukelshof
Vogels ‘kijken’ zonder te zien, dat kan in de Blindentuin de Heukelshof in Alkmaar.
Op de open dag zijn zij aanwezig met een ervaringstafel.

Encaustic Art
Tijdens haar revalidatietraject bij Visio ontdekte Rachel Encaustic Art (schilderen met
bijenwas). Een schildertechniek die ook non-visueel ingezet kan worden. Oud
revalidant Rachel laat met haar schilderijen het effect zien van visuele revalidatie.
Tijdens de open dag opent Rachel haar expositie op de benedenverdieping van Visio
in Heerhugowaard. Zij geeft demo’s ter plekke en is beschikbaar voor vragen. Bekijk
Rachel haar facebookpagina.

Test de lichtgevende stok
Debby Machena is bezig met het ontwikkelen van een stok met
verlichting/lichtgevende stok. Op de open dag is zij aanwezig met proefmodellen
voor demo en om uit te proberen. Graag krijgt zij feedback van andere
stokgebruikers. Meer informatie leest u op de website lightupcane.

Kijken doe je niet alleen met je ogen (maar ook met je
hersenen)
Ervaar zelf hoe het is om je met beperkt zicht te oriënteren en te lopen in een
(buiten)ruimte die je niet kent. En ontdek de meerwaarde van kijktraining bij
gezichtsvelduitval (bvb door hemianopsie).

Meet en greet met professionals en ervaringsdeskundigen





Wat betekent arbeidsadvies bij Visio? Nathalie van der Linden,
ervaringsdeskundig manager beantwoordt vragen over aan het werk komen
en blijven met een visuele beperking. Wat heb je nodig? En hoe kunnen de
professionals van Visio daarbij ondersteunen?
Welke rol heeft maatschappelijk werk in een organisatie voor slechtziende en
blinde mensen?
Ambulante woonbegeleiding is gerichte ondersteuning bij het bevorderen van
de zelfredzaamheid van mensen met een visuele beperking die zelfstandig
wonen. Wie zijn deze professionals en wat kunnen ze betekenen voor
slechtziende en blinde mensen?

Je professionaliteit inzetten voor slechtziende en blinde mensen kan uiteraard ook.
Heb je interesse in het werken bij Koninklijke Visio? Bekijk onze vacatures en ga in
gesprek met onze professionals.

Activiteiten voor kinderen
Kinderen kunnen tijdens de route door het gebouw punten verzamelen door vragen
op te lossen of een ervaringsopdracht te doen. Uit alle goede oplossingen wordt de
winnaar getrokken die samen met familie of vriendjes een beleving wint bij
Blindentuin de Heukelshof in Alkmaar.

