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Voorwoord
Beste ZieZo-bezoeker,

Welkom op de ZieZo-beurs 2018! Al jarenlang hét 
evenement voor mensen die geïnformeerd willen 
worden over wonen, studeren en werken met minder 
zicht. En een goede ontmoetingsplek om bekenden 
weer eens te zien en te spreken. 

Net als vorig jaar wordt de ZieZo-beurs georgani-
seerd in het Beatrixgebouw in Utrecht, gemakkelijk 
te bereiken per auto en openbaar vervoer. 
Speciaal voor u is er een gevarieerd programma sa-
mengesteld. U kunt terecht voor de nieuwste inzich-
ten over verschillende oogaandoeningen. Zo vertelt 
het Oogfonds u welke wetenschappelijke projecten 
zij steunen.

Om uw zelfstandigheid te behouden zijn hulpmid-
delen onmisbaar. Ook deze keer worden u alle nieu-
we ontwikkelingen op het gebied van hulpmiddelen 
gedemonstreerd. Of het nu is voor de thuissituatie, 
de werkplek of bij de studie; er is een breed aanbod 
voor elke toepassing. Een sprekende telefoon, beeld-
schermloep of vergrotingssoftware; u kunt bij veel 
stands terecht om u te laten adviseren. En natuurlijk 
vertellen deze organisaties u ook over de vergoe-
dingsmogelijkheden die er voor u zijn. 

Dat u prima kunt blijven sporten en ontspannen met 
een visuele beperking, bewijzen wel de enthousiaste 
verhalen van deelnemers aan wintersportreizen, 

wandelvakanties en andere excursies. Laat u op de 
beurs informeren over de mogelijkheden. 

Ook de Oogvereniging kunt u op de ZieZo-beurs 
vinden. Deze vereniging zet zich in voor de belangen 
van mensen met een visuele beperking. Bij hen en 
andere standhouders kunt u horen welke stappen u 
kunt nemen om een baan te vinden of te houden in 
de dynamische omgeving van werkgevers, vacatures 
en wijzigende wetgeving. 

Verderop in dit beursmagazine vindt u informa-
tie over de interessante workshops die aangeboden 
worden door diverse organisaties en standhouders. 
Voldoende mogelijkheden dus om een gezellige en 
informatieve dag te hebben op ZieZo-beurs 2018!
Alle deelnemers en leden 
van de ZieZo-vereniging 
wensen u een prettige 
beursdag!

Bernard Bremmer 
Voorzitter  
ZieZo-vereniging

2320 27 33
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Floris (slechtziend) vond  
dankzij netwerken een baan
Ben je slechtziend en lijkt het je lastig om een baan 
te vinden? Floris zat ook in deze situatie, maar het is 
hem gelukt. Dankzij zijn grote inzet is hij sinds kort 
aan het werk bij het Ministerie van Binnenlandse Za-
ken. Hoe hij dat voor elkaar kreeg? “Door te netwer-
ken, en met een beetje geluk.”

Het zoeken naar een baan
Floris (22) was klaar met studeren toen hij ruim drie-
kwart jaar geleden begon met het zoeken naar werk. 
Netwerken speelde daarbij een cruciale rol. Floris: “Op 
een gegeven moment sprak ik de schoonzus van mijn 
peettante en begreep ik dat zij bij het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken werkte en daar verantwoordelijk 
was voor de arbeidsparticipatie. Via haar mocht ik 
daar langskomen en een presentatie geven over hoe 
het is om slechtziend te zijn. Ik heb daar ook mijn cv 
achtergelaten. Begin december werd ik teruggebeld, 
met de vraag of ik al werk had. Ze hadden misschien 
iets voor mij.”

Op sollicitatiegesprek
Floris had geen moeilijk sollicitatiegesprek. “Ik ben 
twee keer op gesprek geweest, maar dat waren best 
informele gesprekken. We hadden het er vooral over 

dat de arbeidsparticipatie onder mensen met een 
beperking lager ligt dan gemiddeld. De tweede keer 
nam ik een arbeidsdeskundige van Visio mee. Het 
contract lag toen al voor me klaar. Ik ga me bezig-
houden met de werving van mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt voor het ministerie.”

Geduld hebben, netwerken  
en kansen pakken
Floris vertelt dat het belangrijk is om geduld te heb-
ben als je als slechtziende of blinde op zoek bent 
naar werk. Naast geduld hebben heeft Floris nog 
twee tips: “Pak je kansen, ga bijvoorbeeld naar meet 
& greets. Die helpen je om te leren om jezelf te pre-
senteren en je krijgt er echt zelfvertrouwen van. En 
spreek alle bronnen binnen je netwerk aan. Vertel je 
ouders, vrienden en familie dat je op zoek bent naar 
werk. Wie weet kan iemand je verder helpen.”

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op wearec-
talents.nl, dé community voor mensen met een 
zintuiglijke beperking. Kom tijdens de ZieZo-beurs 
naar onze workshop ‘Jouw Talent Voorop’ op vrijdag 
16 maart 2018 van 15.00-15.45 uur en zaterdag 17 
maart 2018 van 11.30 -12.15 uur.
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ISO  9001

Eckertstraat 23
8263 CB Kampen 

Postbus 457
8260 AL Kampen

T. 038 - 333 60 03

info@brailleplan.com
www.brailleplan.com

Met Brailleplan 
bent u op de 
goede weg

Wij zijn dé specialist in het 
produceren en leveren van braille 

bewegwijzering. 
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Danny Hansen (24) ziet minder dan 10 procent. Maar dat weerhoudt hem er niet 
van om mee te doen aan één van ‘s werelds meest extreme wintersporten: ice cross 
downhill. “Als ik naar beneden duik, geeft dat een intens gevoel van vrijheid.”

Hij is net terug uit de Verenigde Staten. Daar deed 
hij mee aan de eerste race in een vierluik om het 
wereldkampioenschap. Voor 120.000 fans stortte hij 
zich samen met de beste skaters naar beneden op 
een van de meest uitdagende banen ter wereld. 
Voor wie niet bekend is met de sport: ice cross 
downhill is een spektaculaire kruising tussen skiën 
en schaatsen. Deelnemers moeten zo snel mogelijk 
een stijl parcours met trappen, schansen, haarspeld-
bochten en andere hindernissen afleggen. Daarbij 
bereiken ze snelheden tot 70 kilometer per uur. En 
dat met vier man tegelijk op de baan.
Klinkt niet als de ideale sport voor iemand die met 
zijn beste oog tussen de twee en vijftien procent ziet. 
Maar vertel Danny Hansen niet dat iets niet kan. En 
dus gaat hij voor elke race voetje voor voetje de baan 
op en af. Hoe lopen de bochten, waar zitten de ob-

stakels, hoe schuin zijn de schansen? Hij slaat het 
allemaal op tot hij de baan helemaal kan visualiseren 
in zijn hoofd.
Pas dan trekt hij zijn schaatsen aan om te trainen. 
“De eerste keer ga ik als een oude oma naar beneden. 
Ik verken alle lijnen, perfectioneer mijn timing en ga 
dan steeds een stukje harder tot ik de baan helemaal 
‘voel’ en alle lijnen in mijn hoofd zitten.”
Dat laatste is belangrijk, want tijdens races strijd je 
schouder aan schouder met drie andere skaters. Ze 
kruipen in de kleinste gaatjes, gooien zich ineens 
voor je. En dan moet Danny in een split second be-
slissen. Blijf ik erachter, probeer ik binnendoor te 
gaan in een bocht? “Als je geen risico’s neemt, win je 
niet. Daarom moet ik die baan door en door kennen 
zodat ik kan anticiperen.”
Ice cross down hill is loodzwaar en extreem in alle 

‘Zeg me niet  
dat iets niet kan’

Danny Hansen doet bijna blind 
aan ice cross downhill
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opzichten. En Danny moet in alle opzichten tien keer 
zo hard werken als alle andere schaatsers op de baan. 
Maar dat heeft hij er graag voor over. “Elke keer als 
je bovenaan de baan staat, is dat adembenemend. 
Je hart staat even stil en dan krijg je een enorme 
adrenalinekick als je naar beneden duikt. Het is alsof 
je vliegt en het geeft een intens gevoel van vrijheid.”

Bom
Een drang naar extreme ervaringen heeft Danny al-
tijd gehad. Zo komt het dat hij op 13-jarige leeftijd 
samen met een vriend aan de hand van een Youtu-
be-filmpje een bom in elkaar knutselt. Die ontploft 
in zijn gezicht, waarna het licht uitgaat. De artsen 
in het ziekenhuis zeggen dat hij door de chemische 
verbranding van zijn hoornvlies nooit meer zal zien, 
maar daar weigert de jonge Eindhovenaar zich bij 
neer te leggen. Hij blijft geloven dat zijn zicht zal 
terugkomen, dat hij kan blijven schaatsen. En dat 
gebeurt tegen alle verwachtingen in ook na een half 
jaar. “Ik weet zeker dat mijn drive, geloof en door-
zettingsvermogen daarbij hebben meegespeeld. Hoe 
je er mentaal in staat is zo belangrijk. Als ik toen de 
strijd had opgegeven, was ik blind gebleven.”
Maar na een paar goede jaren krijgt Danny in 2016 
een terugval. Het zicht in zijn linkeroog zakt terug 
van 50 naar 2 procent. Met zijn rechteroog begint hij 
de dag tegenwoordig op zo’n 15 procent. Naarma-
te zijn oog vermoeider raakt - door te focussen of 
op schermen te kijken - daalt ook aan die kant zijn 

zicht naar zo’n 2 procent. Dat komt keihard aan. “Ik 
dacht dat mijn leven over was. Heb een half jaar lang 
op bed gelegen, at alleen maar chips en donuts en 
kwam 20 kilo aan.”
Tot twee vrienden hem opzoeken. Ze zetten hem op 
de weegschaal en praten op hem in. Danny, zeggen 
ze, jij reed met half zicht nog steeds mee in de top 
van de Red Bull Crashed Ice. Je maakte elke dag the 
impossible possible. En nu ga je in een hoekje zitten 
janken? Jouw probleem zit niet in je ogen, maar in je 
hoofd. “Die reality check raakte me. Ze hadden gelijk: 
dit was ik niet, dit wilde ik niet.”
De Eindhovenaar weet dat er over drie maanden een 
race is waar hij nog mag starten. Maar dan moet hij 
wel fit worden. Lukt hem dat? Danny besluit om een 
challenge van een week aan te gaan. Hij stelt zichzelf 
drie simpele doelen. Op tijd in én uit bed komen, drie 
keer per dag gezond eten en elke dag minimaal één 
keer sporten. “Ik pepte mezelf op. Danny, dikke oude 
slapjanus, watje dat je bent. Je hebt nog je hele leven 
om depressief te zijn. Wat heb je te verliezen?”
 
Na die week staat zijn besluit vast. Hij gaat nog één 
keer alles geven om die wedstrijd te halen. Maakt 
trainingsplannen en stelt voedingsschema’s op. Drie 
maanden later reist hij met vrienden af naar Marseil-
le. Voor de lol, houdt hij zichzelf voor. Om weer te 
ervaren hoe het is om bovenaan die ijsbaan te staan. 
Het wordt een dubbel weekend. Danny blijkt nog mee 
te kunnen met de top. Tegelijkertijd brengt zijn ren-

“Ik ben ondanks 
alles zo dankbaar 
dat ik dit leven 
gekregen heb.”
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tree op het ijs een emotionele rollercoaster op gang. 
Boosheid, frustratie, teleurstelling. Alles komt eruit. 
Danny besluit om gas terug te nemen. Hij legt zijn 
schaatsen in de kast en gaat op zoek naar stabiliteit 
en structuur in zijn leven. Om een jaar later sterker 
dan ooit terug te komen op de baan.
Tijdens een kwalificatietijdrit in Oostenrijk blijkt dat 
hij - zonder intensieve training en met slechts 10 
procent zicht - nog steeds mee kan met de we-
reldtop. Hij verslaat er zelfs de wereldkampioen en 
plaatst zich tot zijn eigen verbazing voor de finales. 
Die wil hij eigenlijk laten schieten omdat hij dan de 
baan op moet met anderen. Tot opnieuw één van 
zijn vrienden hem met zijn neus op de feiten drukt. 
Danny, je staat hier niet omdat ze je zielig vinden. Je 
hebt jezelf geplaatst. Die finale verdien je. “Ja, dacht 
ik. Ik ben geen opgever. Ik ga racen. Vervolgens won 
ik, zat ik bij de beste 32 van de wereld en mocht ik 
naar het WK!”

Inspireren
Met zijn doorzettingsvermogen is hij inmiddels een 
inspiratiebron voor veel anderen in Nederland. Zelf 
blijft Danny er nuchter onder. “Het zit in mijn natuur 
om steeds op zoek te gaan naar progressie. In any 
way possible. Al is het maar 0,0001 procent. Weten 
dat je nog kan groeien, geeft mij kracht om door te 
gaan.”
Natuurlijk heeft hij ook moeilijke momenten. “Maar 
ik heb geleerd om te relativeren. Ik had kunnen ster-
ven bij dat ongeluk. Of geboren kunnen zijn in een 
ander deel van de wereld, waar ik nooit de kans had 
gehad om te doen wat ik nu doe. Ik ben ondanks al-
les zo dankbaar dat ik dit leven gekregen heb.”

Wat hem ook geholpen heeft, is dat hij de trauma-
tische ervaringen uit zijn jeugd een plek heeft we-
ten te geven. “Ik racete altijd om mijn onzekerheid 
het zwijgen op te leggen. Leefde van mijn imago en 
dacht dat ik pas iemand was als ik wereldkampioen 
zou worden. Nu besef ik dat dat niet nodig is. Wie ik 
ben en wat ik wil bereiken in mijn leven hangt niet af 
van op welke plek ik finish.”
Ze zeggen wel eens dat alles in je leven gebeurt om 
een reden. Danny heeft er zo zijn twijfels bij. Maar 
wat hij wel weet? “Dat ik uit alles wat ik heb mee-
gemaakt iets positiefs heb kunnen halen. Ik geniet 
van de tijd die ik kan doorbrengen met familie en 
vrienden, van het feit dat ik anderen kan inspireren 
en motiveren met mijn verhaal. Dat ik nu nog maar 
tien procent zie, heeft op een gekke manier mijn le-
ven rijker gemaakt. Ik leef nu echt, in plaats van op 
de automatische piloot. In dat opzicht zie ik eigenlijk 
meer dan ooit!”
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Wolfhezerweg 101, Wolfheze
(026) 482 11 77
info@hetschild

@HetSchild
www.facebook.com/hetschild

www.hetschild.nl

"Daardoor voel ik me
veilig en gesteund. En ik

word verzorgd als dat nodig is."
Bovenstaande uitspraak is van

één van onze bewoners. U bent van
harte welkom om dit zelf te komen

ervaren! Wij ontvangen u graag
bij onze stand voor een

persoonlijke kennismaking.

“Hier vindt iedereen het
heel normaal dat ik niet

goed kan zien”

centrum voor blinden en slechtzienden

 
slechtziend.nl is met een ruim assor-
timent van zo’n 800 hulpmiddelen en 
verkooppunten door het hele land, 
dé leverancier voor mensen met een 
visuele beperking. De LOW VISION 
SHOP is de online winkel van  
slechtziend.nl. 

 
   

     
     

  
 

Aktiepakketten tijdens de ZieZo 
beurs 2018 
 
 
Bij aankoop van een atomic Nederlandssprekend  
horloge gratis een Nederlandssprekende atomic 
wekker.  Een beursvoordeel van totaal  € 79,50! 

 
 
 
 
 
 
 

Bij aankoop van een Nederlandssprekend horloge gratis  
een Nederlandssprekende wekker.  Een beursvoordeel 
van totaal  € 29,95! 

 
 
 
 
 
 

Een Nederlandssprekende personenweegschaal van  
€ 49,50 voor € 29,50! 

 
 
 
 
 

Uw hulpmiddelenleverancier: 
 
slechtziend.nl 
Telefoon 0487 595654 
Email: info@slechtziend.nl 
www.slechtziend.nl 
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Iva Adrichem is door een erfelijke oogaandoening blind geboren. Haar moeder komt 
uit IJsland en haar vader is Nederlands. Afgelopen half jaar heeft de 19-jarige Iva bij 
Visio Het Loo Erf (VHLE) een intensief revalidatietraject gevolgd. In die tijd werkten 
diverse vakgroepen samen om Iva voor te bereiden op haar toekomst. Hopelijk in de 
muziek. Zij wil namelijk naar het conservatorium. 

Hoe ben je van IJsland bij Visio in 
Apeldoorn terechtgekomen? 
Tot mijn negende zat ik op de Visio-school in Am-
sterdam. Daarna zijn we naar IJsland verhuisd. Om-
dat ik naar het conservatorium in Nederland wil, heb 
ik besloten eerst naar VHLE te komen. Een vriendin 
die ik nog van school kende in Nederland raadde het 
mij aan. Zonder haar had ik waarschijnlijk geen ken-
nis met VHLE gemaakt. Een half jaar alleen maar be-
zig zijn met mijn blind zijn en steeds andere blinde 
en slechtziende mensen om mij heen... niks voor mij, 
dacht ik eerst. Achteraf is deze tijd juist een explosie 
aan waardevolle ervaringen geweest.

Wat hoop je te bereiken 
na je revalidatie? 
Om op eigen benen te staan. Mijn directe familie 
woont in IJsland. Ik zal het dus grotendeels alleen 
moeten rooien als ik word aangenomen op het con-
servatorium. Want dan ga ik op kamers en zal ik voor 

mezelf moeten zorgen. Dat is voor veel goedziende 
studenten al moeilijk. Laat staan als je blind bent.
Bij VHLE heb ik geleerd meer stil te staan bij bepaalde 
zaken. Meer tijd te nemen voor dingen. Maar ook om 
grenzen te stellen en mijn energie te bewaken. 

Welke rol speelde muziek 
in je revalidatie bij VHLE? 
Muziek heeft mij er echt doorheen gesleept, hele-
maal op de momenten dat het traject zwaar en con-
fronterend was. Ik volgde zanglessen en bij VHLE had 
ik een super goede muziekdocent die mij achter de 
piano begeleidde. Met die docent, Matijs, heb ik mij 
op de muziektheorie gestort, waaronder brailleblad-
muziek. Theorie is een belangrijk onderdeel van het 
toelatingsexamen voor het conservatorium. Het werk 
met Matijs is dus een goede voorbereiding geweest.

Het volledige verhaal van Iva lees je op 
www.visio.org/iva 

“Bij VHLE 
heb ik geleerd 

meer stil te 
staan bij 
bepaalde 

zaken”
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Babbage levert specialistische
oplossingen voor de studie-,
werk- en thuissituaties. Zo leveren
wij het meest ruime assortiment
brailleleesregels met 22
verschillende modellen. In onze
stand presenteren we een aantal
hulpmiddelen voor in de klas of
collegezaal zoals schoolsystemen,
bordcamera’s of mobiele
leessystemen. Daarnaast is
Babbage de enige leverancier die
alle beschikbare schermlees-
software levert, waaronder
NVDA, JAWS, ZoomText Fusion,
SuperNova en ZoomText
vergroter (en spraak).

presenteren we graag de
nieuwste innovaties op
hulpmiddelgebied voor
scholieren, studenten en
werkenden. Zo vind je bij ons de
InsideOne brailletablet, de
VisionAid Scholar bordcamera,
de Orcam bril voor het direct
lezen van gedrukte teksten voor
studie en werk en de Handy Tech
Actilino compacte braille-
leesregel voor gebruik onderweg.
Onze professionals staan klaar
om je alle informatie te geven
over de unieke dienstverlening
van Babbage.

We vertellen je graag meer over
onze eigen Babbage Academy
met trainingen zoals de
Professional Training of meer
specifieke taakgerichte trainingen
zoals bijvoorbeeld de Babbage
SPSS Training.
Ook geven we je graag meer
inzicht in onze unieke project-
matige aanpak voor de realisatie
van werkplekaanpassingen.
Babbage is gecertificeerd als
jobcoachorganisatie en kan in
geheel Nederland jobcoaching
aanbieden als aanvullende dienst.
Ctalents zal in onze stand aan-
wezig zijn om informatie te geven
over hun unieke talentprogramma
en mogelijkheden voor het vinden
van werk bij diverse organisaties. 

Workshops
Babbage verzorgt tijdens de
beurs iedere dag drie
verschillende workshops op het
gebied van studeren met een
visuele beperking, effectief
werken en innovaties op
hulpmiddelgebied. Verderop in
dit beursmagazine lees je meer
over de inhoud van deze
workshops die elke dag op de
bovenverdieping worden
verzorgd.

Babbage op de ZieZo 2018

www.babbage.com

Bezoek- en postadres:
Bergrand 222
4707 AT Roosendaal

Telefoon:
0165 - 536 156

E-mail:
info@babbage.com

Problemen met beeldschermwerk?
Naar school en slechtziend?

Pijn in de nek en schouders?Weinig energie na een dag werken?

Op de Ziezo-Beurs 2018



“Ik ben van de ene op de andere dag slechtziend 
geworden”, vertelt Maaike Bennink, internationaal 
slalomskiester. “Gelukkig kan ik met behulp van de 
OrCam, een draagbare mini-camera, weer lezen en 
studeren wanneer ik dat wil én waar ik dat wil, bij-
voorbeeld in de trein of op een bankje in het park. 
Ook kan ik zonder hulp te hoeven vragen horen wel-
ke bus eraan komt doordat de OrCam informatiebor-
den met de vertrektijden van de bussen voorleest. En 
zo heeft de OrCam nog veel meer mogelijkheden, 
teveel om op te noemen. De OrCam geeft mij mijn 
zelfstandigheid weer terug.”

OrCam MyEye
OrCam MyEye is een draagbare, intelligente mini-ca-
mera voor mensen die blind of slechtziend zijn. De 
intuïtieve slimme camera leest geprinte en digitale 
tekst voor. Daarnaast herkent de OrCam real-time 
gezichten, bankbiljetten of bijvoorbeeld producten in 
de supermarkt. 

Gemakkelijk in gebruik 
OrCam MyEye’s geavanceerde slimme herkennings-
software reageert op simpele gebaren. Zo hoeft u 
bijvoorbeeld alleen maar met uw vinger te wijzen 
naar dat wat u wilt lezen. De mini-camera is licht 
van gewicht, compact en ideaal voor gebruik thuis of 
onderweg. 

Leest in real-time gedrukte tekst
OrCam MyEye maakt heel snel een foto en leest di-
rect de tekst voor die u aanwijst: kranten, boeken, 

restaurant menu’s, etiketten op producten en tekst 
op informatieborden. OrCam MyEye leest zelfs de tekst 
op het scherm van een computer of smartphone.

Herkent bekende gezichten  
en vertrouwde producten
OrCam MyEye’s herkent producten, creditcards, 
bankbiljetten en de gezichten van uw vrienden, fa-
milie of collega’s. Eerder opgeslagen gezichten wor-
den door de camera herkend en de camera vertelt 
u automatisch wanneer iemand in het gezichtsveld 
van de camera komen. Kortom; met de OrCam heeft 
u meer controle over uw omgeving. OrCam maakt 
onafhankelijk. Word weer zelfstandig.

OrCam maakt  
onafhankelijk.  

Word weer zelfstandig.

OrCam’s missie is de kracht van kunstmatige 
visie, door middel van een baanbrekende tech-
nologie, te bundelen in een draagbaar apparaat-
je, om zo het leven van iedereen, die door blind-
heid of slechtziendheid moeite heeft met lezen, 
aanzienlijk te verbeteren.
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heeft een nieuwe website! 
hetschild.nl

wie is wie in het woonzorgcentrum

wonen, dagbesteding & activiteiten

info voor verwijzers

vrijwilligerswerk, leren & werken

Door: Active Info Verpleeghuis online

Ontdek de wereld met reliëf
Door Dedicon

Soms zegt een afbeelding meer dan duizend 

woorden. Een beschrijving alleen maakt 

meestal lang niet alles duidelijk. Daarom 

ontwikkelt Dedicon voelbare tekeningen: zoals 

kaarten, plattegronden, schema’s en kunst. 

Die verduidelijken bijvoorbeeld de werking van 

het oor en oog of de indeling van een gebouw. 

En zonder kaart kom je er ook wel, maar een 

voelbare kaart maakt de omgeving tastbaar! In 

deze workshop ontdek je alle mogelijkheden die 

reliëftekeningen jou kunnen bieden.

Jouw Talent Voorop
Door CTalents

Vind jouw weg naar succes op het gebied van 

stage, studie en werken door je talenten groter 

te laten zijn dan je beperking. De workshop 

wordt gegeven door We Are Ctalents: dé 

community voor doven, blinden, slechthorenden 

en slechtzienden. Ga aan de slag met: concrete 

tips hoe je een goede eerste indruk maakt, een 

oefening met andere kandidaten en een gesprek 

over jouw talenten en de weg naar jouw succes.

Uitgelichte workshops    
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Vrijdag 16 maart 2018 Programma workshops

Zaal 1 Zaal 2 Zaal 3 Zaal 4 

Workshops en presentaties van 
verschillende exposanten

Workshops en presentaties van 
verschillende exposanten 

Workshops en presentaties van 
verschillende exposanten 

Workshops en presentaties van 
Koninklijke Visio

11:00 – 11:45 
Op het lijf geschreven
Door DB-connect

11:00 – 11:45 
Gesproken Ondertiteling
Door Optelec Nederland

11:00 – 11:45 
Kansrijk met Zichtbaar werk 
Door Bartimeús

11:00 – 11:45 
Kennismaken met de iPhone X en 
de Seeing AI app

12:00 – 12:45 
Succesvol studeren met een 
visuele beperking
Door Babbage

12:00 – 12:45
Gesproken ondertiteling voor alle 
programma’s
Door Solutions Radio

12:00 – 12:45 
Bewegen in je loopbaan
Door Bartimeús

12:00 – 12:45 
Super Toegankelijk -  
de workshop

13:00 – 13:45 
Effectief werken met een visuele 
beperking
Door Babbage

13:00 – 13:45 
Ontdek de wereld met reliëf
Door Dedicon

13:00 – 13:45
Mobiliteit en oriëntatie
Door Bartimeús 

13:00 – 13:45 
Energieverdeling

14:00 – 14:45 
Innovaties op hulpmiddelgebied
Door Babbage

14:00 – 14:45 
De eSight elektronische bril en 
ander nieuwe hulpmiddelen
Door Lexima Reinecker Vision

14:00 – 14:45 
Visio Online: Kennisportaal, 
Helpdesk, Training op Afstand

15:00 – 15:45 
Jouw Talent Voorop
Door Ctalents

15:00 – 15:45 
Gesproken ondertiteling
Door Optelec Nederland

15:00 – 15:45 
OrCam, een draagbare 
voorleescamera
Door O.L.V.S.

15:00 – 15:45 
Aan het werk (blijven)!

Zaterdag 17 maart 2018 Programma workshops

10:30 – 11:15  
Op het lijf geschreven
Door DB-connect

10:30 – 11:15  
Ontdek de wereld met reliëf
Door Dedicon

10:30 – 11:15 
Visio Online: Kennisportaal,  
Helpdesk, Training op Afstand

11:30 – 12:15  
Jouw Talent Voorop
Door Ctalents

11:30 – 12:15 
OrCam MyEye 
Door OrCam

11:30 – 12:15 
Gesproken Ondertiteling
Door Optelec Nederland

11:30 – 12:15  
Braille leren waar en wanneer u 
dat wilt 

12:30 – 13:15  
Succesvol studeren met een 
visuele beperking 
Door Babbage

12:30 – 13:15  
Documentaire With blind faith to 
Santiago
Door DB-connect

12:30 – 14:00 
Ervaar de allernieuwste  
producten zelf!
Door Bartiméus

12:30 – 13:15  
Leren programmeren zonder 
computer
Deze workshop is voor de jonge 
beursbezoekers

13:30 – 14:15 
Effectief werken met een visuele 
beperking
Door Babbage

13:30 – 14:15
De eSight elektronische bril en 
ander nieuwe hulpmiddelen
Door Lexima Reinecker Vision

14:00 – 14:30 
Ervaar de allernieuwste  
producten zelf!
Door Bartiméus

13:30 – 14:15
EyeBeacons, navigatie app 
voor mensen met een visuele 
beperking
Maximaal 10 (exclusief begeleiders)

14:30 – 15:15 
JInnovaties op hulpmiddelgebied
Door Babbage

14:30 – 15:15 
(Gratis) Dagelijks gesproken 
kranten op de Webbox met 
abonnement van Passend Lezen
Door Solutions Radio

14:30 – 15:15 
Denk mee over onze Living 
Experiences
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Ik ben mevrouw Megens, een dame die alweer 
vijftien jaar visueel gehandicapt is. Ik heb aan beide 
ogen Maculadegeneratie. Maculadegeneratie heb ik 
gekregen door mijn hoge bijziendheid wat ik van 
jongs af aan al heb. Dit jaar heb ik te horen gekregen 
dat mijn visus nog maar 0,03% is. 
Met de gesproken versies van tijdschriften en boeken 
van Passend Lezen was ik al lang bekend. Ik kende 
de Webbox ook al en toen mijn Daisy-speler aan 
vervanging toe was, was ik dan ook erg blij dat ik 
aanmerking kwam voor de vergoeding van de Webbox. 

Koning te rijk
Sinds ik mijn Webbox heb ben ik de koning te rijk en 
weer in staat om films en tv-programma’s te volgen. 
Ik ben niet meer afhankelijk van mijn partner, die 
voorheen beschreef wat er op tv gebeurde. Die 
zelfstandigheid is weer heerlijk om te ervaren! 
Het feit dat ik mijn Webbox mee kan nemen op 

vakantie is natuurlijk ideaal. Zo kan ik letterlijk mijn 
zelfstandigheid meenemen. Naast het beluisteren 
van de ondertiteling doe ik nog veel meer met de 
Webbox. Zo lees ik veel boeken en ik download ze 
ook op een SD-kaart, om de boeken vervolgens 
te beluisteren met mijn draagbare Daisy speler. ‘s 
Morgens lees ik de Telegraaf en kan ik dus meepraten 
over wat daar in staat. Wat ook leuk is dat ik het 
lokale nieuws weer kan volgen omdat ons lokale 
krantje wordt voorgelezen door de Webbox. Verder 
heb ik vaak de radio aanstaan en niet te vergeten 
Horizon en het laatste ANP-nieuws. 
Wanneer mensen vragen wat dat apparaat naast 
mijn stoel is, dan leg ik vol enthousiasme uit wat de 
Webbox is. Als iemand meer wil weten kunt u mij 
altijd bellen of een mail sturen. Bij Solutions Radio 
(015-2625955) hebben ze mijn gegevens. 

Mevrouw Megens uit Puiflijk 

‘Die zelfstandigheid is weer 
heerlijk om te ervaren’
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Babbage Jobcoaching is een aparte tak van Babbage die landelijk jobcoachtrajecten 
verzorgt aan professionals in werksituaties. Babbage is sinds 2017 officieel door het 
UWV erkend als jobcoachorganisatie. De dienstverlening richt zich hoofdzakelijk 
op de ondersteuning aan professionals met een visuele beperking, waarbij het 
kan gaan om losstaande jobcoachtrajecten. Ook bieden wij jobcoaching aan in 
combinatie met de verdere inrichting van de werkplek. Hier maken we gebruik van 
een projectmatige vorm met jobcoaching als onderdeel van de totaaloplossing om 
een duurzame toegankelijke werkplek te realiseren.

Samenwerking met Babbage 
hulpmiddelen leverancier
Babbage levert maatwerkoplossingen aan personen 
met een visuele beperking in studie- en werksitu-
aties. Het kan daarbij gaan om hulpmiddelen, trai-
ningen, advisering of een softwarematige aanpassing 
van de werkplek om informatie toegankelijk te maken 
zodat taken uitgevoerd kunnen worden. Daarbij richt 
Babbage zich op het leveren van technische oplos-
singen en het trainen van compensatievaardigheden. 
Dit stelt de medewerker met een visuele beperking 
in staat zoveel mogelijk dezelfde arbeidsprestaties te 
leveren als normaal ziende medewerkers.

Aanvullende dienstverlening
In de praktijk komt het regelmatig voor dat een visu-
eel beperkte professional de verwachte arbeidspres-
taties niet behaalt of een minder duurzame werk-
plek verkrijgt, terwijl Babbage adequate technische 
oplossingen en dienstverlening heeft geleverd. De 
informatie, taken en de werkplek zelf kunnen dan 
voldoende goed toegankelijk zijn, maar andersoorti-
ge disfunctionele factoren die gerelateerd zijn aan de 
visuele beperking hebben een invloed op het functi-
oneren binnen de functie. Om professionals breder te 
kunnen ondersteunen op een manier die de kans op 

een duurzame werkplek vergroot, heeft Babbage een 
aparte jobcoachtak opgezet. Met deze aanvullende 
dienstverlening kan Babbage een bredere totaalop-
lossing aanbieden aan werkenden met een visuele 
beperking, zodat de invloed van de visuele beperking 
effectief tot een minimum beperkt kan worden.

Babbage Jobcoaching is een aparte tak van
Babbage die landelijk jobcoachtrajecten
verzorgt aan professionals in werksituaties.
Babbage is sinds 2017 officieel door het
UWV erkend als jobcoachorganisatie. De
dienstverlening richt zich hoofdzakelijk op
de ondersteuning aan professionals met een
visuele beperking, waarbij het kan gaan om
losstaande jobcoachtrajecten. Ook bieden
wij jobcoaching aan in combinatie met de
verdere inrichting van de werkplek, waarbij
we gebruik maken van een projectmatige
vorm met jobcoaching als onderdeel van de
totaaloplossing om een duurzame
toegankelijke werkplek te realiseren.

Samenwerking met Babbage hulpmiddelen
leverancier
Babbage levert maatwerkoplossingen aan
personen met een visuele beperking in
studie- en werksituaties. Het kan daarbij
gaan om hulpmiddelen, trainingen,
advisering of een softwarematige
aanpassing van de werkplek om informatie
toegankelijk te maken zodat taken
uitgevoerd kunnen worden. Daarbij richt
Babbage zich op het leveren van technische
oplossingen en het trainen van
compensatievaardigheden die de
medewerker met een visuele beperking in
staat stelt zoveel mogelijk dezelfde
arbeidsprestaties te leveren als normaal
ziende medewerkers.

In de praktijk komt het regelmatig voor dat
een visueel beperkte professional de
verwachte arbeidsprestaties niet behaalt of
een minder duurzame werkplek verkrijgt,
terwijl Babbage adequate technische
oplossingen en dienstverlening heeft
geleverd. De informatie, taken en de
werkplek zelf kunnen dan voldoende goed
toegankelijk zijn, maar andersoortige
disfunctionele factoren die gerelateerd zijn
aan de visuele beperking hebben een
invloed op het functioneren binnen de
functie. Om professionals breder te kunnen
ondersteunen op een manier die de kans op
een duurzame werkplek vergroot, heeft
Babbage een aparte jobcoachtak opgezet.
Met deze aanvullende dienstverlening kan
Babbage een bredere totaaloplossing
aanbieden aan werkenden met een visuele
beperking, zodat de invloed van de visuele
beperking effectief tot een minimum beperkt
kan worden.

Breng een bezoek aan onze stand op de
Ziezo beurs of kijk op onze website voor
meer informatie.

Babbage Jobcoaching

web: www.babbage.com        tel: 0165 - 536 156

Breng een bezoek aan onze stand op de ZieZo-beurs 
of kijk op onze website voor meer informatie.
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Gezelligheid
Bert woont in een appartementengebouw waar zowel 
mensen met als zonder visuele beperking wonen. “Ik 
houd van gezelligheid en gezelschap. Ik was daarom 
erg blij dat ik al snel na mijn verhuizing naar Ermelo 
de harmonie ontdekte. Ik speel euphonium bariton, 
een blaasinstrument. Het was heerlijk om weer met 
anderen muziek te maken en mijn vleugels uit te 
slaan. Naast de harmonie bezoek ik ook regelmatig 
de dagbesteding van Bartiméus. De activiteiten zijn 
dichtbij mijn huis en ik kan zelf bepalen waaraan ik 
wil meedoen.”

Van Friesland naar Ermelo
Voordat Bert naar Ermelo kwam, woonde hij in Fries-
land. Toen zijn partner overleed en zijn zoon uit huis 

ging, raakte Bert langzaam in een isolement. Het 
vertrouwde evenwicht was weg. “In de buurt van 
mijn huis in Friesland was weinig te doen en naar 
onbekende plekken reizen was een hele uitdaging. 
Ik zie namelijk heel beperkt. Thuis kreeg ik hulp van 
een ambulant begeleider. Toch voelde ik me steeds 
minder prettig bij het alleen wonen. Uiteindelijk heb 
ik me ingeschreven bij Bartiméus. Ermelo kende ik 
namelijk van vakanties. Ik vond de omgeving altijd 
heel mooi. Ook is Ermelo dichterbij Utrecht, waar 
mijn familie woont. Toen er eenmaal een plek voor 
mij was, keek ik er erg naar uit om te verhuizen.”

Tijd en ruimte
“Ik ben tevreden met de verhuizing. Ik ontdekte bij-
voorbeeld hoeveel toegankelijker Ermelo voor mij 

Thuis 
in Ermelo

De geur van versgebakken pannenkoeken komt ons tegemoet. Bert Vernooij neemt 
ons mee naar zijn keuken. Hij woont in een zorgappartement bij Bartiméus in 
Ermelo. Alhoewel hij de afgelopen jaren steeds slechter is gaan zien, kan hij nog 
steeds heerlijke pannenkoeken bakken. Terwijl Bert zijn baksels behendig omdraait 
in de pan, vertelt hij waarom hij zich zo thuis voelt in Ermelo.
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was. Door de makkelijke looproutes kon ik na een 
training zelf met mijn stok op pad. Als ik vragen heb, 
kan ik die stellen aan de begeleiding op de woning. 
Het is fijn dat de begeleiders tijd en ruimte voor me 
hebben. Ze kijken vooral naar wat ik zelf nog prak-
tisch kan. Dat is in mijn geval gelukkig nog best wel 
veel. En ze zien mij vooral ook als persoon. Dat vind 
ik heel prettig. 

Wennen
Natuurlijk was het ook wennen. Weer opnieuw leren 
hoe het is om met meer mensen te leven. In begin 
worstelde ik soms om mijn plekje te kunnen vin-
den. Daar kreeg ik hulp bij. Gelukkig vind ik de sfeer 
en alle contacten inmiddels positief. Sinds kort zit ik 
zelfs in de bewonersraad. We nodigen medebewo-
ners uit om aan te geven waar ze mee zitten en om 
samen met ons te werken aan verbeteringen. Daar-
bij is het belangrijk om hun vertrouwen te hebben. 
Mooi om daar aan mee te doen. ” 

Zelf op pad
“Mijn dagen zijn goed gevuld. Iedere bewoner, die 
dat zelf kan, houdt zelf zijn huis bij. Ik ook. Koken en 

wassen doe ik dus gewoon zelf. Ik vind het fijn om 
te tuinieren, lees graag en oefen regelmatig muziek-
stukken voor de harmonie. Ik heb een wandelgroep, 
fiets graag met een tandemgroep en sluit aan bij de 
activiteiten van de dagbesteding. Als het mooi weer 
is, ga ik graag zelf naar buiten voor een wandeling. 
Soms pak ik de trein om de familie in Utrecht te be-
zoeken. Dan kan ik me goed redden. Het gebruik van 
mijn stok geeft me inmiddels rust. Als ik het niet 
weet, dan vraag ik het bij de kiosk.” 

Toekomst
“Soms maak ik me zorgen over mijn ogen. Over dat 
mijn zicht achteruit gaat door de staar. Gelukkig kan 
ik lang in dit zorgappartement blijven wonen. Ook 
als ik bijvoorbeeld slechter ter been zou raken, dan 
kan ik gebruik maken van de lift in dit complex. Op 
het terrein is bovendien een verzorgingshuis. Dat 
vind ik een geruststeling. Als ik op een punt zou ko-
men dat ik het fysiek niet meer zou redden, dan is 
dat verzorgingshuis een goede optie. Dan kan ik toch 
in mijn vertrouwde omgeving blijven wonen. Ermelo 
is inmiddels mijn thuis. Ik zie dus wel wat er op mijn 
pad komt.” 

Herkent u zich in het verhaal 

van Bert? Of heeft u juist een 

heel eigen verhaal? We zijn erg 

benieuwd. Wij hopen u graag  

te ontmoeten op de  

ZieZo-beurs. U vindt Bartiméus 

op standnummer 29.   

Of bezoek ons op  

www.bartimeus.nl 
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Toen in 2014 een klas met visueel beperkte kinde-
ren de voorstelling van Wintercircus Arlette Hanson 
wilde bezoeken, zat Arlette met haar handen in het 
haar. Hoe konden de kinderen van het circus genie-
ten als ze het niet konden zien? Daar moest een op-
lossing voor komen. Een jaar later zaten de kinderen 
in het theater en beleefden het circus. Ze lachten, 
griezelden, applaudisseerden en genoten. Na afloop 

praatten ze honderduit. Een meisje zei stralend: “ik 
zie geen steek, maar toch heb ik alles gezien!” Het 
was de allereerste voorstelling in Nederland met live 
audiodescriptie. Sindsdien zijn met steun van Ver-
eniging Bartiméus Sonneheerdt de blindentolken van 
Komt het Zien! ook bij allerlei andere theatervoor-
stellingen te horen, van toneelstuk tot musical en van 
dans tot komedie.

Beleef theater met 
de blindentolken van 
Komt het Zien
Met live audiodescriptie zijn voorstellingen als Hendrik 

Groen en musicals door slechtziende en blinde mensen 

volledig te volgen en beleven. Twijfelt u? Ervaar het bij 

de spannende en komische korte voorstelling in het 

Komt het Zien! theater op de ZieZo-beurs.

“De blindentolk 
heeft even zijn 
ogen aan mij  

geleend en mij  
laten beleven wat 

er gebeurde”.
Reactie van een bezoeker

Fiddler on the Roof
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Blindentolk en introductie
Hoe het werkt? Een paar dagen voor de voorstelling 
ontvangen blinde en slechtziende bezoekers een in-
troductie. Deze is beschikbaar als digitale tekst en 
als gesproken audio. De introductie bevat informatie 
over het verhaal, de spelers, kostuums en het decor. 
De voorpret begint dus thuis al!

In het theater start een uur voor de voorstelling de 
inleiding. Hier kunt u de kostuums en het decor van 
dichtbij bekijken of tasten en kennismaken met de 
stemmen van de acteurs. De invulling van de inlei-
ding kan variëren. Daarna krijgt u een koptelefoon 
en gaat u op uw eigen plaats in de zaal zitten. De 
blindentolk doet tijdens de voorstelling live verslag 
van alles wat er te zien is. Zo mist u niets! 

Theater op de ZieZo-beurs
Wilt u het een keertje uitproberen? Kom naar het 
Komt het Zien! theater op de ZieZo-beurs. Op beide 
beursdagen speelt elk half uur een spannende ko-
mische theatervoorstelling (10 minuten) met live 
audiodescriptie door een blindentolk. Een écht the-
ater op de ZieZo-beurs? Jazeker! Kom genieten én 
lachen. Laat u verrassen!

Er zijn in het theater op de beurs slechts 50 plaat-
sen per voorstelling. Reserveer daarom snel uw gratis 
plekje bij de Komt het Zien! stand. Want dit wilt u 
toch niet missen?

Agenda
Binnenkort zijn de 
blindentolken van Komt het 
Zien! onder andere bij:

Mooi weer vandaag  
tragikomedie met o.a. Bram 
van der Vlugt - 23 maart in 
Stadsschouwburg Utrecht

Hendrik Groen  
toneelstuk gebaseerd op het 
bekende boek - 15 april in 
DeLaMar Theater in Amsterdam

Fiddler on the Roof  
grote musical met Thomas 
Acda in de hoofdrol - 18 + 22 
april in Theater Orpheus in 
Apeldoorn

Mare van Vis à Vis  
groots openlucht 
theaterspektakel - 1 juli in 
Almere

Kijk voor de volledige agenda op 
www.komthetzien.nl/agenda. 

Meer informatie: Stichting Komt het Zien! - info@komthetzien.nl - www.komthetzien.nl

Hendrik Groen

Fiddler on the Roof

Mooi weer vandaag
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VERGROTINGVERLICHTING

SPRAAK &
BRAILLE

Meridiaan 40
2801 DA Gouda

ADL HULP-
MIDDELEN

VERLICHTING

Sport is fantastisch om te doen en te beleven. Het 
vergroot de fysieke en mentale fitheid. Sport is ook 
contact maken met anderen, van elkaar leren en bo-
venal plezier hebben. De sportparticipatie van men-
sen met een visuele beperking blijft echter nog ach-
ter bij die van mensen zonder beperking. 

In de komende jaren gaan partijen met expertise van 
de visuele beperking (Bartimeus, Koninklijke Visio en 
de Oogvereniging) en partijen uit de sport (Gehan-
dicaptensport Nederland, NOC*NSF, Uniek Sporten 
en Kenniscentrum Sport) dit gezamenlijk aanpakken.

Het doel is om voor iedereen inzicht te krijgen in 
passend en toegankelijk sportaanbod in de buurt. 
Daarnaast gaat de vindbaarheid van informatie ver-
hoogd worden en gaat het kennisniveau toenemen 
bij zowel sporters, trainers, vakleerkrachten, clubs 
als beroepsprofessionals uit het werkveld en onder-
wijs.

Via Multisportdagen wordt de sporter uitgedaagd 
om meerdere sporten te beoefenen en zo te ervaren 
welke sport het best bij je past. Na afloop wordt be-
keken of er ergens een match met een sportvereni-
ging in de buurt is.
Neem voor meer informatie contact op met: 
 j.vanimpelen@gehandicaptensport.nl 

Samen versterken om meer mensen met een  
visuele beperking aan het sporten te krijgen
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Marcel van der Pol kreeg een herseninfarct door een bloedprop in een nekslagader. 
Door het zuurstoftekort zijn zijn hersenen niet langer in staat de visuele prikkels 
goed te verwerken. Hij ziet met beide ogen erg slecht. 

Het idee krijgen dat je blind bent
Januari 2017. Als Marcel van der Pol thuis op de bank 
zit, zegt zijn vrouw plotseling dat ze een ambulance 
gaat bellen. Hij gelooft haar niet en geeft aan gewoon 
wat vermoeid te zijn na een lange dag. Zijn vrouw 
merkt echter dat hij aan één kant van zijn lichaam 
verlamd is en soms onverstaanbaar praat. “Ik her-
inner me pas weer bewust een aantal dingen in het 
ziekenhuis”, zegt Van der Pol. “Ik hoor de dokters 
zeggen dat mijn pupillen niet verwijden. Ik denk dan: 
ik ben blind. Ik zag ook voor geen meter op dat mo-
ment.”
Achteraf bleek dat Van der Pol alleen problemen met 
zijn ogen heeft door het herseninfarct. Links mist hij 
zijn perifere gezichtsveld, rechts zit er in het midden 
een gat (scotoom).

Omgaan met visuele problemen
Als Van der Pol thuis komt uit het ziekenhuis is 
zijn belangrijkste vraag: wie gaat me nu helpen? 
“Ik zou in mei naar Visio gaan, maar heb zelf ge-

beld”, vertelt hij. “Binnen een paar uur werd ik te-
ruggebeld en heb ik veel handige adviezen gekregen 
hoe ik thuis zoveel mogelijk zelfstandig kan doen.”  
 
Weer zelfstandig op pad
Een grote wens van Van der Pol is om zijn mobiliteit 
terug te krijgen. Binnenshuis alles makkelijk kunnen 
vinden, maar ook weer zelfstandig op pad kunnen. 
Hij leert tijdens zijn revalidatietraject een scantech-
niek om te zorgen dat hij niets in zijn omgeving mist. 
Hierdoor kan hij al snel weer wandelen met een tast-
stok en stapt hij weer in de trein. 
Uitgaan van eigen kracht
Van der Pol laat zich niet kisten en dat advies wil 
hij ook aan anderen meegeven. “Laat je niet in een 
slachtofferrol drukken.” Hij gaat uit van zijn eigen 
kracht. “Ik laat gewoon zien dat ik het kan.”

Lees het volledige verhaal van Marcel van der Pol op 
www.visio.org/marcel 

Uitgaan van eigen kracht 
na visuele beperking 
door herseninfarct
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www.braille.nl 
Met gepaste trots presenteren wij u: www.braille.nl. 
Dit is de nieuwe website van de CBB, helemaal be-
doeld om u – en anderen – te vertellen over de mo-
gelijkheden van braille.
Braille maakt communicatie voelbaar, in letterlijke 
zin want uw boodschap zal door vingers worden ge-
voeld en gelezen. Braille is dé manier voor mensen 
met een visuele beperking om te kunnen lezen en 
schrijven. Braille heeft zoveel te geven: communica-
tie, participatie, zelfstandigheid, plezier en expressie.
Op onze nieuwe website laten we u zien wat de mo-
gelijkheden zijn op het gebied van braille. Zo kan 
braille op verschillende soorten materialen worden 
gezet, zoals plastic en aluminium. Op papier zijn er 
vele manieren om informatie voelbaar te maken of 
te combineren met drukwerk of uitsluitend braille. 
Om onze gloednieuwe portfolio met brailleproducten 
aan u te laten zien én te laten voelen nodigen wij 
u uit om langs te komen bij standnummer 5 op de 
Ziezo-beurs.
Samen met u willen we zoveel mogelijk blinden en 
slechtzienden helpen aan toegankelijke informatie. 
En wel over de hele wereld, want we kunnen teksten 
voor u omzetten in vele verschillende talen.

De CBB
De CBB zet zich in om de wereld van blinden en slechtzienden 
te vergroten. We gaan uit van het principe dat een lees-
beperking geen enkele belemmering mag vormen 
om volwaardig deel te kunnen nemen aan het ker-
kelijk en maatschappelijk leven in al haar facetten. 
Alle lectuur die voor zienden beschikbaar is, moet – 

voor zover daarvoor voldoende financiële middelen 
zijn – ook toegankelijk zijn voor mensen met een 
leesbeperking.
Wij hebben dan ook een grote collectie christelijke 
lectuur in gesproken vorm, in braille, in grootletter 
en in digitale vorm beschikbaar.
De CBB is door de belastingdienst aangemerkt als 
Algemeen Nut Beogende Instelling en heeft dus de 
zogenoemde ANBI-status. Wij hebben dan ook geen 
winstoogmerk en produceren voor al onze klanten 
tegen kostprijs.
We horen graag van u!

Contactgegevens
CBB, Postbus 131 | 3850 AC Ermelo | Nederland
0341 – 56 54 99 | sales@cbb.nl | 
www.braille.nl

Communicatie 
is voelbaar
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Samen met U
De vragen die u heeft in het dagelijks 
leven, zijn leidend voor Bartiméus. En wij 
ondersteunen u hier graag bij. Graag gaan wij 
met u in gesprek over de mogelijkheden en 
wat wij voor u kunnen betekenen.
Wij zijn er voor u!
 
Gun u zelf de aandacht en tijd in de 
‘PEP-stand’ voor advies over kleuren en 
kledingstyle. Verras u zelf en uw omgeving 
met een nieuwe look. Uiteraard beantwoorden 
we ook al uw vragen over leven met een 
visuele beperking.

Nieuwsgierig? 
Kom langs of bezoek onze stand, één van de 
workshops of de ‘innovatie carrousel’.
U bent van harte uitgenodigd!

Bartiméus-stand nr 29 en PePstand nr 6

www.bartimeus.nl
088 - 88 99 888

26 ZieZo -beurs  magazine 2018



Randy de Graaf (27) woont samen met zijn vriendin 
en vijfjarig zoontje in Noord-Holland. Randy is zeer 
slechtziend vanwege de erfelijke oogaandoening 
Stargard. Toen Randy via zijn moeder hoorde dat er 
een documentaire op televisie was over de eSight 
bril, was hij eerst sceptisch: “Ik heb in het verleden 
hulpmiddelen gebruikt, maar de laatste jaren doe ik 
dat eigenlijk niet meer.” Na het zien van deze docu-
mentaire werd hij echter zo enthousiast dat hij zich 
meteen aanmeldde om deze bril te mogen uitprobe-
ren. Hij werd hiervoor uitgenodigd in België.

Normaal zien
Dit was een heel speciale ervaring. Randy: “Omdat 
ik van mijn geboorte af slechtziend ben, weet ik niet 
hoe het is om ‘normaal’ te zien. Maar wat ik met de 
eSight zag was heel mooi en helder. Ik zag details die 
ik anders niet zag, zoals de nerven van blaadjes. Op 
30 meter afstand zag ik een tuinset op een balkon 
staan. Ik las op drie meter afstand dingen die ik zon-
der eSight niet kon lezen.”

Verandering
De eSight brengt voor Randy een grote verandering 
in zijn leven. Hij ziet meer contrast, details en hel-
derheid, maar het geeft hem vooral een goed gevoel. 
Randy: “Voorheen zat ik op een aparte stoel dicht 
bij de televisie, terwijl mijn vriendin op de bank zat. 
Met de eSight kan ik wel gezellig naast haar een film 
kijken. De eSight is zo’n verrijking in mijn leven dat 
ik de bril niet alleen zelf wil aanvragen bij mijn ziek-
tekostenverzekering, maar aan alle slechtzienden in 
Nederland wil laten zien wat voor geweldig hulpmid-
del dit is.”
Toen Randy hoorde dat Lexima Reinecker Vision de 
dealer is voor de eSight in Nederland, nam hij direct 
contact met hen op om de mogelijkheden te bespre-
ken. Nu wil hij graag samen met Lexima Reinecker 
Vision de eSight meer bekendheid gaan geven in Ne-
derland. “Mijn doel is om zoveel mogelijk mensen te 
kunnen helpen en een stuk zelfstandigheid en leven 
terug te geven!”

Ik zag 
de nerven  
van de 
blaadjes 
aan de boom
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Tot zo’n 5 jaar geleden keek iedereen nog naar 
tv-programma’s op het moment van uitzenden. Dat 
is tegenwoordig wel anders. Een groeiend aantal kij-
kers kijkt achteraf naar programma’s op een moment 
dat het beter uitkomt. Dat kan via diensten zoals 
Uitzending Gemist, NPO Start, RTL-XL of SBS Gemist. 
Ook on demand kijken van films en series, die worden 
aangeboden door partijen zoals Netflix of HBO, wint 
snel aan populariteit.
Duidelijk is wel, dat het aantal mogelijkheden om op 
een ander moment te kijken snel toeneemt.

Goed nieuws
Zoals u wellicht weet verzorgt Solutions Radio al ja-
ren gesproken ondertiteling via de Webbox. Dit gaat 
om ondertiteling op het moment van uitzenden. 
Voor de gebruiker van de huidige Webbox en Gespro-
ken Ondertitel App verandert er niets, maar als u ge-
bruik wilt maken van on demand kijken is er voor 
u groot nieuws. Tijdens de ZieZo-beurs introduceert 
Solutions Radio een oplossing, waarbij ook de ach-
teraf bekeken programma’s van gesproken onderti-

teling worden voorzien: de GOBox. Het kastje wordt 
tussen de tv en de ontvanger van bijvoorbeeld KPN, 
Ziggo of de dvd speler geplaatst, aangesloten via de 
HDMI-aansluiting. Het apparaatje zorgt ervoor dat 
de ondertiteling kan worden voorgelezen op het door 
u gewenste moment. 
De GOBox is compact en kan gebruik maken van 
de luidspreker van de Webbox of van een draadloze 
koptelefoon. 

Uitvoeringen
De GOBox kent twee uitvoeringen: een uitbreiding 
van de Webbox of een standalone uitvoering, waarbij 
zelfs geen internet aansluiting nodig is. Beide varian-
ten hebben als groot voordeel dat de gesproken on-
dertiteling mee zapt met de tv. Een extra afstands-
bediening is daarom niet nodig en ook zenders zoals 
Discovery Chanel en National Geographic, die voor-
heen niet voorzien konden worden van gesproken 
ondertiteling, zijn nu wel te volgen.
Een goede reden om de stand van Solutions Radio te 
bezoeken. 

Gesproken ondertiteling, 
nu voor álle programma’s! 
Uitzending Gemist, RTL-XL, Netflix, Dvd’s,  
Discovery Chanel. U kiest, de GOBox spreekt het uit. 
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Tijdens de ZieZo-beurs verzorgt Babbage iedere dag drie verschillende workshops 
over de thema’s studeren, werken en innovaties op het gebied van hulpmiddelen. 
Daarnaast biedt Ctalents in dezelfde workshopruimte een eigen workshop aan. Lees 
hieronder meer over de inhoud van deze workshops. 

Succesvol studeren met  
een visuele beperking 
Tijdens deze workshop deelt Joost van Loon zijn per-
soonlijke ervaringen in het studeren met een visuele 
beperking. Hij werd in 2008 ernstig slechtziend en 
behaalde vervolgens zijn HBO Personeel en Arbeid, 
universitaire studie Personeelswetenschappen en de 
masterclass Bedrijfskunde. In de afgelopen vijf jaar 
heeft hij vanuit Babbage een groot aantal scholie-
ren en studenten geholpen met advies en Babbage 
Academy trainingen op het gebied van technische 
hulpmiddelen en software. Je krijgt bij deze work-
shop praktische tips en adviezen, zodat ook jij nog 
succesvoller kunt studeren! 

Innovaties op hulpmiddelgebied 
Aan de hand van wetenschappelijke theorieën, in-
formatie uit de praktijk en persoonlijke ervaringen 
krijg je in deze workshop praktische handvatten 
aangereikt om effectiever te werken met een visu-
ele beperking. Verschillende apparaten worden ge-
demonstreerd, zoals de OrCam bril waarmee je direct 
gedrukte teksten kunt lezen, de InsideOne brailleta-
blet, de NVDA schermlezer en het Vision Aid Readit 
Air voorleessysteem. Je krijgt een indruk van de 
nieuwste innovaties die Babbage biedt voor zowel de 
studie-, werk- als thuissituatie. 

Effectief werken met  
een visuele beperking 
In deze workshop krijg je aan de hand van weten-
schappelijke theorieën, informatie uit de praktijk en 
persoonlijke ervaring praktische handvatten aange-
reikt om effectiever te werken met een visuele be-
perking. Onderwerpen zoals compensatievaardighe-
den, innovaties op het gebied van werk gerelateerde 
hulpmiddelen, efficiënte werkprocessen en optimale 
informatieverwerking komen aan bod. De workshop 
wordt verzorgd door Joost van Loon van Babbage. Hij 
studeerde onder andere Personeelswetenschappen 
en Bedrijfskunde. De afgelopen jaren is hij als pro-
jectleider en adviseur betrokken bij een groot aantal 
werkplekken voor visueel beperkte medewerkers bij 
uiteenlopende organisaties. 

We Are Ctalents presenteert:  
workshop ‘Jouw Talent Voorop’ 
Vind jouw weg naar succes op het gebied van stage, 
studie en werken door je talenten groter te laten zijn 
dan je beperking. In de workshop krijg je handvatten 
om in gesprekken je talenten naar de voorgrond te 
brengen. De workshop wordt aangeboden door We 
Are Ctalents: dé community voor doven, blinden, 
slechthorenden en slechtzienden. In de workshop ga 
je aan de slag met: 

• Concrete tips over hoe je een goede  
eerste indruk maakt. 

• Een oefening speeddaten met  
andere kandidaten. 

• Een gesprek over jouw talenten  
en de weg naar jouw succes. 

Tijdens de Ziezo beurs verzorgt Babbage iedere dag drie verschillende workshops over de
thema’s studeren, werken en innovaties op het gebied van hulpmiddelen. Daarnaast biedt
Ctalents in dezelfde workshopruimte een eigen workshop aan. Lees hieronder meer over
de inhoud van deze workshops.

Succesvol studeren met een visuele beperking
Tijdens deze workshop deelt Joost van Loon zijn persoonlijke ervaringen in het studeren
met een visuele beperking. Hij werd in 2008 ernstig slechtziend en behaalde vervolgens
zijn HBO Personeel en Arbeid, universitaire studie Personeelswetenschappen en de
masterclass Bedrijfskunde. In de afgelopen vijf jaar heeft hij vanuit Babbage een groot
aantal scholieren en studenten geholpen met advies en Babbage Academy trainingen op
het gebied van technische hulpmiddelen en software. Je krijgt bij deze workshop praktische
tips en adviezen, zodat ook jij nog succesvoller kunt studeren!

Innovaties op hulpmiddelgebied
Aan de hand van wetenschappelijke theorieën, informatie uit de praktijk en persoonlijke
ervaringen krijg je in deze workshop praktische handvatten aangereikt om effectiever te
werken met een visuele beperking.
Verschillende apparaten worden gedemonstreerd zoals de Orcam bril waarmee je direct
gedrukte teksten kunt lezen, de InsideOne brailletablet, de NVDA schermlezer en het
Vision Aid Readit Air voorleessysteem. Je krijgt een indruk van de nieuwste innovaties die
Babbage biedt voor zowel de studie-, werk- als thuissituatie.

Effectief werken met een visuele beperking
In deze workshop krijg je aan de hand van wetenschappelijke theorieën, informatie uit de
praktijk en persoonlijke ervaring praktische handvatten aangereikt om effectiever te werken
met een visuele beperking. Onderwerpen zoals compensatievaardigheden, innovaties op
het gebied van werk gerelateerde hulpmiddelen, efficiënte werkprocessen en optimale
informatieverwerking komen aan bod. De workshop wordt verzorgd door Joost van Loon
van Babbage. Hij studeerde onder andere Personeelswetenschappen en Bedrijfskunde. De
afgelopen jaren is hij als projectleider en adviseur betrokken bij een groot aantal werk-
plekken voor visueel beperkte medewerkers bij uiteenlopende organisaties.

We Are Ctalents presenteert: workshop ‘Jouw Talent Voorop’
Vind jouw weg naar succes op het gebied van stage, studie en werken door je talenten
groter te laten zijn dan je beperking. In de workshop krijg je handvatten om in gesprekken
je talenten naar de voorgrond te brengen. De workshop wordt aangeboden door We Are
Ctalents: dé community voor doven, blinden, slechthorenden en slechtzienden.
In de workshop ga je aan de slag met:

- Concrete tips over hoe je een goede eerste indruk maakt.
- Een oefening speeddaten met andere kandidaten.
- Een gesprek over jouw talenten en de weg naar jouw succes.

Workshops op de ZieZo beurs

web: www.babbage.com        tel: 0165 - 536 156    |    web: stichting-ctalents.nl/we-are-ctalents

Workshops op de ZieZo-beurs
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Op reis naar hulpmiddelen 
van de toekomst 
Blijven innoveren is het kloppend hart van Optelec

Maar niet alleen het hulpmiddel is belangrijk. De 
dienstverlening, bestaand uit training, nazorg en 
klantenservice, zijn van groot belang. Vanuit reac-
ties van de klanten kunnen bestaande hulpmidde-
len worden aangepast of nieuwe worden ontworpen. 
Want wellicht is het meest belangrijkste element om 
de klant van dienst te kunnen zijn: Innovatie.  De 
ontwikkelingen binnen de techniek maken steeds 
meer mogelijk. Blijven innoveren is daarom van be-
lang om de klant zo optimaal mogelijk te kunnen 

blijven ondersteunen. “Hulpmiddelen zullen altijd 
nodig zijn”, geeft directeur Ben Kofflard aan. “Er zal 
altijd een bedrijf nodig zijn om de link te leggen tus-
sen de gangbare producten die er zijn, en de men-
sen met een visuele beperking.” Producten moeten 
simpel te bedienen zijn. Innovatie en ontwikkeling 
bieden de ruimte om de verbinding te leggen en de 
wereld voor blinden en slechtziende mensen toe-
gankelijker te maken.

Optelec biedt een breed scala aan hulpmiddelen en software voor mensen met een 
visuele beperking. Vanuit vestigingen over de hele wereld, maakt Optelec de wereld 
voor blinden en slechtzienden groter en toegankelijker. Als ontwikkelaar en fabrikant 
van belangrijke hulpmiddelen zoals Zoomtext, Jaws, Clearview beeldschermloepen 
en Compact handloepen weet Optelec als geen ander hoe belangrijk het is om 
mensen met een visuele beperking zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren. 
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Innovatie voor optimale ondersteuning
Innovatie en ontwikkeling hebben ook tot de oprich-
ting van het bedrijf gezorgd. In de  jaren 70 kon opti-
cien Tieman een klant niet bieden wat hij nodig had. 
Een bril was niet voldoende om het zicht van de 
klant te verbeteren. Besloten werd om zelf iets te 
maken waarmee hij zijn klant van toch dienst kon 
zijn. Dit leidde tot de ontwikkeling van de allereerste 
beeldschermloep. Naarmate tijd verstrijkt en tech-
niek vooruit gaat, zijn hulpmiddelen ook met de tijd 
meegegroeid. Zo was Optelec de eerste die een voor-
leesapparaat (Clearreader) op de markt bracht dat je 
eenvoudig kon meenemen.
De mobiele loep Traveller is ook een innovatie die zijn 
weg heeft gevonden.  
En de nieuwe elektronische handloep Compact 6HD 
met spraak is nu de laatste toepassing. Op de ZieZo-
beurs brengt Optelec (in combinatie met Komfa) de 
FoxLinq op de markt. Dit product zorgt voor gespro-
ken ondertiteling van alle Nederlandstalige tv zen-
ders, ook bij uitgesteld kijken, Netflix of het bekijken 
van een DVD.

iPad biedt slechtziende mensen  
te weinig ondersteuning
In het huidige tijdperk kunnen smartphones en ta-
blets niet ontbreken. Ook mensen met een visuele 
beperking maken veelvuldig gebruik van deze oplos-
singen. 
Echter lang niet alle slechtziende ouderen kunnen er 
goed mee overweg. Optelec heeft een representatief 
onderzoek uit laten voeren onder 430 oudere gebrui-
kers om te zien hoe de iPad als hulpmiddel wordt 
ervaren. Uit het onderzoek is meer dan 50% van me-
ning dat de iPad onvoldoende   ondersteuningsmo-
gelijkheden biedt die ouderen nodig hebben. 
De belangrijkste tekortkomingen: te weinig contrast 
en vergroting en behoefte aan een eenvoudigere 
menu structuur. Voor Optelec een reden om te on-
derzoeken hoe deze mensen beter bediend kunnen 
worden. 

Meedenken als kracht
De wereld toegankelijk maken met aangepaste soft-
ware en hulpmiddelen is één van de speerpunten. De 
producten worden niet alleen in privésfeer gebruikt. 
Optelec verzorgt ook volledige werkplek inrichting 
voor mensen met een visuele beperking. Het mee-
denken is heel belangrijk, afhankelijk van de beper-
king en de taken voor de werknemer, is bijna alles 
mogelijk om een werknemer volwaardig mee te laten 

draaien binnen een bedrijf. Zo heeft Optelec werk-
plekken in mogen richten en onderhouden bij diverse 
grote bedrijven zoals Shell, ABN, Rabo, ING en over-
heidsinstanties zoals gemeenten, politie en belas-
tingdienst.

Vergroten van toegankelijkheid
De wereld wordt niet alleen thuis en op het werk 
toegankelijker, ook wil Optelec ervoor zorgen dat 
openbare gelegenheden toegankelijk zijn voor men-
sen met een visuele beperking. In bibliotheken, zoals 
in Barendrecht, is een beeldschermloep beschikbaar 
gesteld. Hier kan vrijblijvend gebruik van worden 
gemaakt. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 
Rotterdam kunnen slechtzienden gebruik maken van 
Optelec loepen.
En Optelec heeft de kennis in huis om websites te 
testen op toegankelijkheid en organisaties te helpen 
deze toegankelijkheid te verbeteren. 

Het zijn slechts enkele voorbeelden wat Optelec voor 
iemand kan betekenen, op de ZieZo-beurs kunt u 
de medewerkers van Optelec ontmoeten, om advies 
vragen of zelfs uw zorgen te uiten. Zij staan graag 
voor u klaar. 
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Dit interactieve programma voor blinden en slecht-
zienden bestaat inmiddels twee jaar. Een bijzonde-
re periode waarin bijna 400 blinden, slechtzienden 
én hun ziende vrienden of familieleden verwelkomd 
werden in het Van Gogh Museum. 

Ook benieuwd hoe het is om een 
schilderij van Vincent van Gogh  
an te raken? 
Doe mee met de interactieve rondleidingen in com-
binatie met speciale ‘aanraaksessies’ (duur 2 uur). In 
kleine groepjes word je rondgeleid in de vaste collec-
tie van het museum, waarbij verschillende schilde-
rijen uitgebreid beschreven worden en er veel ruimte 
is voor een gesprek. Daarna kan je speciale 3D re-
producties van bijvoorbeeld Zonnebloemen of De 
Slaapkamer aanraken, om de karakteristieke dikke 
verfstreken van Van Gogh te voelen. Maar er zijn ook 
geuren, maquettes en voorgelezen citaten uit brie-
ven van Van Gogh die je meenemen naar de plaats en 
tijd van de kunstenaar.

Heb je het reguliere Van Gogh op  
gevoel-programma al eens gedaan? 
Ga dan mee met een van de speciale rondleidingen 
bij de tentoonstelling Van Gogh & Japan. Deze ex-
positie laat de invloed van de Japanse kunst op Van 
Gogh en zijn werk zien. Onze rondleiders nemen je 
mee in het verhaal met uitgebreide beschrijvingen 
van de kunstwerken, aangevuld met voelobjecten en 
andere middelen die de zintuigen aanspreken.

Meedoen?
Van Gogh op gevoel is op de volgende zaterdagen:  
7 april, 8 september en 3 november 2018. Van Gogh 
& Japan rondleidingen zijn op 31 maart en 26 mei 
2018

Van Gogh op gevoel
Foto: Nina Albada Jelgersma

Voor meer informatie & aanmelden: 
vangoghmuseum.nl/vangoghopgevoel
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Expertise
Naast de specialistische zorg besteden medewerkers 
van Irishof tijd en aandacht aan begeleiding bij de vi-
suele hulpvraag. Hiervoor zijn diverse specialisten in 
huis. Zo ondersteunen de individuele begeleiders en 
de zelfstandigheidstrainers de cliënten bijvoorbeeld 
bij zelfredzaamheid en lezen zij hun post voor. Daar-
naast is er een nauwe samenwerking met Bartiméus 
en Visio.

Praktisch
Bij de inrichting van Irishof is rekening gehouden 
met visueel beperkte bewoners en bezoekers. De 
sprekende liften, aangepaste verlichting, kleurge-
bruik, geleideleuningen en sunshields zijn daar mooie 
voorbeelden van. Daarnaast zorgen het Grand Café, 
de kapsalon, pedicurepraktijk en bibliotheek met 
grote letterboeken ervoor dat het in Irishof prettig 
wonen en leven is. Ook staat er een elektrische duo-
fiets klaar voor bewoners die er graag op uittrekken.

Actief
Er is een scala aan verenigingen waaraan cliënten 
kunnen deelnemen zoals gymnastiek en (zit)dansen, 
gespreksgroepen en creatieve clubs. Verder worden 
er theatervoorstellingen, muziekoptredens en film-
vertoningen georganiseerd. Jaarlijks is er een wan-
del3daagse waaraan veel bewoners graag deelnemen. 
Die vindt in 2018 op 4, 5 en 7 juni plaats. Voor blinde 
en slechtziende mensen wordt het activiteitenpro-
gramma dagelijks ingesproken.

Aanmelden
Voor het wonen in een verzorgingshuis speciaal voor 
mensen met een visuele beperking is een indicatie 
nodig van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). 
Met een indicatie voor verblijf wordt wonen in een 
verzorgingshuis betaald vanuit de Wet langdurige 

zorg. De klantconsulent van Irishof helpt nieuwe cli-
enten bij hun indicatieaanvraag.

Welkom!
Stap gerust eens bij Irishof naar binnen en krijg op 
afspraak een rondleiding door dit centrum aan het 
Middenmolenplein 266 in Gouda. Bekijk of beluis-
ter meer informatie op www.zorgpartners.nl/irishof 
of neem telefonisch contact op met het Klantencon-
tactcentrum van Zorgpartners Midden-Holland via 
(0182) 723 723.

Irishof combineert expertise visuele  
beperkingen met plezierig wonen
Irishof is het centrum in Gouda en de regio waar gespecialiseerde zorg voor mensen 
met een visuele beperking wordt geboden. Het moderne complex telt onder meer 50 
appartementen voor mensen met deze beperking. De toegankelijkheid voor blinden 
en slechtzienden is optimaal geregeld. De zorg en begeleiding zijn afgestemd op 
wat cliënten nodig hebben én wensen zodat ze hun eigen leven kunnen leiden. Het 
station, een winkelcentrum en natuurgebied zijn vlakbij.

33ZieZo -beurs  magazine 2018



34 ZieZo -beurs  magazine 2018

De ZieZo-beurs is een activiteit van de ZieZo-vereniging en wordt 
namens hen georganiseerd door Ben de Wild Productions B.V.

Ben de Wild Productions B.V. is leverancier voor de complete inrichting van evenementen,  
beurzen en bijeenkomsten. Naast inrichting en sfeerdecoratie is zij 

een zeer ervaren partner voor technische productie en projectmanagement.

Hoofdstraat 123 -  3781 AD Voorthuizen - Telefoon: 0342 - 473251 - info@bendewild.nl - www.bendewild.nl 

Gesproken ondertitels
De Ondertitels-App leest tv-ondertiteling 
live voor zodra de tekst in beeld verschijnt

Bel 015 - 262 63 07 of ga naar 
www.gesproken-ondertitels.nl

Probeer de Ondertitels-
App nu een maand gratis!



Reliëf: dat voelt goed
Overal om ons heen is informatie. Veel van die infor-
matie is niet toegankelijk als je blind of slechtziend 
bent. Tekst wordt daarom vaak omgezet in braille 
of spraak. Maar soms zegt een afbeelding meer dan 
duizend woorden. Juist daarom ontwikkelt Dedicon 
voelbare tekeningen en plattegronden. Dé manier om 
informatie op de tast te ontdekken. 

Ontdek de wereld op de tast 
Een heleboel mensen maken al enthousiast gebruik 
van reliëftekeningen en kaarten. Wil je weten uit wel-
ke onderdelen het menselijk oog bestaat? Of zou je 
liever eens een Van Gogh willen betasten? Dat kan! 
Plattegronden in reliëf dragen bij aan je mobiliteit. Je 
kunt zo’n plattegrond gebruiken om je te oriënteren 
in je vakantiedorp. 

Zelf ervaren hoe goed dat voelt?
In de stand van Stichting Dedicon ervaar je zelf hoe 
de kaarten aanvoelen en welke talloze onderwerpen 
er beschikbaar zijn. Ook zijn er speciale workshops 
(vrijdag om 13.00 uur en zaterdag om 10.30 uur) om 
je bekend te maken met het lezen ervan. 

Neem contact met ons op voor een demonstratie of bezoek aan onze showroom.

Nu exclusief bij 
Lexima Reinecker Vision; 

de eSight 3 draagbare 
elektronische bril

Le     ma Reinecker Vision biedt de beste hulpmiddelen 
voor thuis, op de werkplek en voor leerlingen/studenten

Kastanjelaan 6, 3833 AN Leusden  |  033-4943787
info@lexima-reinecker.nl  |  www.lexima-reinecker.nl

Reinecker

Naast de eSight 
leveren wij de volgende producten:

beeldschermloepen / digitale handloepen
vergrotings- en spraaksoftware
brailleleesregels
loeplampen

35ZieZo -beurs  magazine 2018



woonzorgcentrum voor  
blinden en slechtzienden
Thuis in het verlichten van uw visuele beperking

Het Schild is een ruim opgezet centrum, 

volledig ingericht voor en ingesteld op blinde 

en slechtziende ouderen. U kunt bij ons terecht 

voor een zorg- of inleunwoning. In beide 

gevallen kunt u, afhankelijk van uw behoeften 

en wensen, terugvallen op onze begeleiding, 

ondersteuning en zorg. Daarnaast zorgen wij 

voor dagbesteding en bent u bij ons voor een 

tijdelijk verblijf aan het juiste adres.

Het Schild

Huisdieren
zijn ook 

van harte welkom!
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Het Schild ligt in een landelijk gebied aan de rand 
van de Veluwe. In de directe nabijheid, maar ook in 
de uitgestrekte natuurgebieden in de wijde omge-
ving, kunt u volop fietsen en wandelen. Het Schild 
beschikt over tandems en twee duofietsen. Hierdoor 
vormt slechtziendheid geen belemmering om er op 
de fiets op uit te gaan en van de natuur te genie-
ten. Bent u meer een stadsmens? Geen probleem! 
Ook de stad is vlakbij. Arnhem, met zijn gezellige 
centrum en vele culturele voorzieningen, is met de 
trein in enkele minuten te bereiken. Gaat u de andere 
kant op met de trein, dan geldt hetzelfde voor Ede. 
 
Het Schild is omgeven door  de uitgestrekte Park-
tuin, waarin veilig gewandeld kan worden. Binnen de 
vleugels van het gebouw bevindt zich  de beschut-
te Hoftuin, waar het vooral in voor- en najaar vaak 
aangenaam is. In de tuinen zijn geleideleuningen en 
-draden aangebracht, waardoor de oriëntatie verge-
makkelijkt wordt. De klaterende fontein in de vijver 
en de windbellen helpen daar ook bij. Om het ori-
enteren in Het Schild voor u gemakkelijker te ma-
ken, zijn in het gebouw eveneens geleideleuningen, 
voelbare aanduidingen en contrasterende kleuren 
aangebracht. Daarnaast brandt overal gelijkmatige 
verlichting. 

Bijzonder welkom in het Schild
Wanneer u in Het Schild komt wonen, krijgt u bege-
leiding van een ervaren bewoner van Het Schild. Deze 
‘wijzer’, zoals we deze vrijwilligers noemen,  leert u 
de weg in het gebouw, kan uw vragen beantwoorden 
over uw nieuwe woonomgeving en helpt u bijvoor-
beeld bij het bedienen van de webbox. Deze onder-
steuning zal er voor zorgen dat u zich snel thuis voelt. 

Bij Het Schild kunt u samenwonen met een part-
ner, mits één van de partners blind of slechtziend is. 
Wanneer u bij Het Schild samenwoont met een part-
ner heeft u altijd recht op een driekamerwoning. 

Een webbox in elke woning
Alle woningen in Het Schild zijn uitgerust met een 
Webbox. Dit eenvoudig te bedienen apparaat zendt 
dagelijks berichten van Schild Nieuws Net (SNN) uit. 
SNN is onze huisomroep die de bewoners op de hoog-
te brengt van onder andere dagelijkse activiteiten in 
het welzijns- en activiteitencentrum, huishoudelijke 
mededelingen, mededelingen van de cliëntenraad en 
streeknieuws. Naast het beluisteren van SNN heeft de 
webbox nog veel meer mogelijkheden. 
De bewoners van Het Schild kunnen bijvoorbeeld een 
abonnement afsluiten voor ingesproken boeken en 

kranten en om gebruik te maken van gesproken on-
dertiteling van tv-programma’s. Kijk voor meer in-
formatie over de webbox op www.orionwebbox.org. 

Welzijn
Alle bewoners van Het Schild kunnen bij de afdeling 
welzijn terecht voor creatieve activiteiten, activi-
teiten op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, 
bewegingsactiviteiten en activiteiten die u bij de tijd 
houden, zoals de krant voorlezen, de quiz en hersen-
gymnastiek. Ook organiseren we regelmatig muziek-
middagen. 

Dagbesteding 
Woont u zelfstandig buiten Het Schild en heeft u be-
hoefte aan extra ondersteuning? Dat kan! Wij bieden 
ook dagbesteding aan. Blinde en slechtziende oude-
ren kunnen één of meerdere dagen per week bij Het 
Schild terecht om samen activiteiten te ondernemen. 
Op deze manier kunt u zo lang mogelijk thuis blijven 
wonen en ontmoet u nieuwe mensen. Wij horen re-
gelmatig dat het contact met de andere deelnemers 
erg wordt gewaardeerd. 

Wilt u meer informatie over wonen bij of de dagbe-
steding van Het Schild neemt u dan contact op met: 

Het Schild
Wolfhezerweg 101
6874 AD Wolfheze
Telefoon:  (026) 482 11 77 
E-mail: info@hetschild.nl

“Hier in huis valt je visuele  
beperking weg” 

Bewoner het Schild
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Mee blijven doen in de maatschappij. Daar ondersteunt Visio u graag bij. En dat 
doen we op verschillende manieren. Soms bent u al geholpen met eenvoudige 
handreikingen en tips. Maar we bieden ook advies en begeleiding op specifieke 
thema’s en aan uw omgeving. Net als onderwijs, wonen, training en (intensieve) 
revalidatie. Wat uw vraag ook is, Visio is steeds dichtbij. 

Zo ook op de ZieZo-beurs. Bezoek ons en ontdek wat bij úw vragen past, wat 
wél kan. Onze medewerkers nemen u in de stand en tijdens workshops mee 
langs allerlei mogelijkheden. Van digitale toepassingen tot zelfstandig braille 
leren, energiebalans, werken, sport en meer. Bovendien is Visio samen met 
collega-organisaties aanwezig op het kennisplein “Horen en Zien”. 

Maak kennis met de mogelijkheden. Begin vandaag met morgen.

Koninklijke Visio
expertisecentrum voor 
slechtziende en blinde mensen
088 585 85 85 | info@visio.org
www.visio.org

Visio altijd dichtbij!

Doe mee aan 
onze quiz en win!
Beantwoord de vier quizvragen in de stand of op 
www.visio.org/quiz-ziezo en maak kans op een weekendtrip voor twee personen.  

Adv.ZieZobeurs_185x272.indd   1 02-02-18   10:52
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Als u altijd gewend was dagelijks de krant te lezen, 
dan is het een behoorlijk gemis als dat door een vi-
suele beperking niet meer lukt. Natuurlijk kunt u 
een abonnement op een digitale krant afsluiten voor 
op uw computer, tablet of smartphone of u kunt de 
krant laten vergroten of voor laten lezen door uw 
partner. Naast een abonnement van al gauw zo’n 
€200 per jaar moet u dan ook over de juiste appa-
ratuur beschikken en die ook nog eens goed kun-
nen bedienen. Als u lid bent van de Bibliotheekdienst 
Passend Lezen, is er voor u sinds kort een nieuwe 
aantrekkelijke mogelijkheid. 

Krant lezen via de Webbox
Via de Webbox kunt u namelijk dagelijks uw favo-
riete landelijke en regionale kranten laten voorlezen. 
Via een Daisy-cd de krant beluisteren is niet meer 
van deze tijd. Voordat de cd bij u in de brievenbus 
ligt, is het nieuws al verouderd. Streamen is de op-
lossing voor dit probleem. De tekst van de digitale 
krant wordt via het internet direct van de server van 
Passend Lezen naar de Webbox gestuurd. Vervolgens 
wordt de tekst door de Webbox omgezet in spraak en 
luistert u naar de dagelijks gesproken krant. 

Veel te bieden
U kunt navigeren op katern, bijvoorbeeld binnenland, 
buitenland, sport of economie. Na een druk op de 

OK-knop bij het gewenste katern kiest u een artikel. 
De krant is nog maar één onderdeel van de talloze 
mogelijkheden die Passend Lezen u geeft. Naast de 
tientallen kranten, biedt Passend Lezen ruim 70.000 
gesproken boeken, 100 gesproken tijdschriften, 1000 
hoorspelen en 150 hoorcolleges. En dat staat nog los 
van wat de Webbox u verder nog te bieden heeft. 
Gesproken ondertiteling, 85 digitale radiozenders, 
opgenomen programma’s, Luister TV, uitzending 
gemist, nieuwsbrieven, lokale kranten en nog veel 
meer. Laat u overtuigen van de eenvoud van de be-
diening en het grote aanbod aan nieuws, informatie 
en ontspanning van de Webbox3!
 

Dagelijks gesproken 
krant gratis op de Webbox
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Vergoeding  
door de zorg-
verzekeraar
(onder voorwaarden)

Zeer eenvoudig 
te bedienen

Geen computer 
nodig

Nieuws, 
informatie en 
ontspanning

Heeft u moeite met lezen?
De Webbox3 leest het voor!

Wilt u meer informatie of een vrijblijvende 
demonstratie bij u in de buurt?
Bel 015 - 262 59 55 of ga naar www.webbox.nl

Televisie-
ondertiteling

Radiostations

Gesproken
boeken, kranten 
en tijdschriften

Lithium-Ion accu 
met ruim 10 uur 
speelduur

Radiostations

boeken, kranten 
en tijdschriften

Lithium-Ion accu 
met ruim 10 uur 
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