
Programma



Netwerkmiddag
Meedoen mogelijk maken voor slechtziende 
en blinde mensen
Door van elkaar te weten wat mogelijk is, bereiken we meer voor slechtziende 
en blinde bewoners in de gemeente. Daarom organiseert Koninklijke Visio op 
donderdag 19 maart een netwerkmiddag voor professionals in de regio die werk-
zaam zijn binnen het sociaal domein.  

Programma
13.30 – 14.00 uur: Ontvangst met koffie en thee 
14.00 - 14.30 uur:  Visio-professionals en een ervaringsdeskundige nemen u 
   in vogelvlucht mee in de mogelijkheden die Visio biedt
   We gaan met elkaar in gesprek over de mogelijke verbindingen  
   tussen de Visio revalidatiezorg en ondersteuning vanuit het 
   sociaal domein aan slechtziende en blinde mensen. 

14.30 – 15.30 uur:  Carrousel van inzicht
    Drie workshops waarin we u meenemen in de wereld van slecht- 

 ziende en blinde mensen. Daarbij staat centraal: meedoen in  
 onze samenleving. Wat betekent dat? En wat is er nodig? 

   U kunt deelnemen aan alle 3 de workshops.

15.30 – 16.00 uur: Afronding: ervaringen uitwisselen en vragen
   We staan expliciet stil bij de vragen: Waarvoor kunnen  
   slechtziende en blinde mensen terecht bij voorliggende  
   voorzieningen in de regio? En wanneer heeft Visio een 
   meerwaarde? Wat kunnen we voor elkaar betekenen en hoe  
   kunnen we elkaar vinden?

16.00 - 16.30 uur:  Netwerkborrel (neem uw visitekaartje mee)
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Workshop 1:   De impact op je leven van het verlies van je zicht. 
Als je slecht gaat zien of blind wordt, is dat een vorm van verlies.  
Maatschappelijk werkster Sonja Blaauw laat u aan de hand van een oefening 
ervaren wat de impact is van een visuele beperking op iemand zijn leven. 
Vallen, opstaan en weer doorgaan. 

Workshop 2:  Dat doe je toch even snel….of niet?
Dagelijkse handelingen zoals iets uit de kast pakken of drinken inschenken zijn 
ineens niet meer vanzelfsprekend als het zicht minder wordt. 
Ergotherapeut Judith Dekker neemt u mee in de mogelijkheden en onmogelijk-
heden van dagelijkse activiteiten.  

Workshop 3:  Dilemma’s: hoe ‘kijkt’ u er naar?!
Slechtziende en blinde bewoners kunnen bij hun gemeente aankloppen voor 
voorzieningen of cliëntondersteuning. Ervaringsdeskundige Ria Verveer en 
specialistisch begeleider Sylvia Dekker, nemen u door middel van dilemma’s uit 
de praktijk mee in de vragen waar u als professional binnen het sociaal domein 
voor kunt komen te staan. Om zelf te ervaren hoe het is om een “keukentafel” 
gesprek te voeren, terwijl uw zicht beperkt is, draagt u een simulatiebril.  

Praktische informatie
Datum en tijd:  19 maart, 13.30 – 16.30 uur
Locatie:   Visio, Gildestraat 3, Heerhugowaard
Routebeschrijving: www.visio.org/routebeschrijving-heerhugowaard 

Voor vragen en aanmelden kunt u mailen naar heerhugowaard@visio.org 
onder vermelding van netwerkbijeenkomst 19 maart. Vermeld in de mail uw 
naam en functie en voor welke organisatie/gemeente u werkt. Als u meerdere 
personen aanmeldt, vermeldt dan alle namen en functies. 

Samen maken wij de netwerkmiddag tot een succes: Heeft u een mooi voor-
beeld van een best practice binnen uw organisatie / gemeente die u graag wilt 
delen, laat het ons weten. Dan nemen wij contact met u op om te kijken hoe we 
dit in het programma inpassen.
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