
 

 

Beursorganisatie 
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. 
specialiseert zich in de productie, coördinatie en organisatie van evenementen. 
Met meer dan 25 jaar ervaring zijn ze een begrip in de markt.  

Beursorganisatie, beursdeelname, beursprogramma en communicatie 
Ben de Wild Productions B.V. Hoofdstraat 123 – 3781 AD Voorthuizen 

Contactgegevens voor pers, pr en promotie 

Tijdens de beurs: Evelien Gijsbertsen, 06 – 11 88 22 50. Voor foto’s of ander 
materiaal dat voor reproductie geschikt is (zoals logo’s, grafieken of digitale 
foto’s) kunt u ons na afloop van de beurs via info@bendewild.nl of 0342-

473251 bereiken. 

Over de vereniging ZieZo 
De 24e editie van de ZieZo-beurs vindt plaats op vrijdag 13 en zaterdag 14 

maart 2020. Deze beurs is een evenement voor iedereen met een visuele 
beperking, hun familie, vrienden, begeleiders én iedereen die hiermee 
beroepsmatig te maken heeft. De bezoeker wordt naast een uitgebreide en 

gezellige beursvloer ook een beursprogramma aangeboden met presentaties en 
workshops over breed maatschappelijke onderwerpen gerelateerd aan low-
vision. 

 
ZieZo is een brancheorganisatie van bedrijven die de ontplooiing van mensen 
met een visuele functiebeperking wil stimuleren door gebruik te maken van 

technologische producten. Naast de levering van hulpmiddelen staat de 
dienstverlening aan gebruikers zowel als arbeidsdeskundigen en technisch 
beoordelaars van bedrijfsverenigingen en ziektekostenverzekeraars, hoog in het 

vaandel.  

Doelstelling 
De doelstelling van de beurs is de ontplooiing van mensen met een visuele 

functiebeperking te stimuleren door gebruik te maken van technologische 
producten, hulpmiddelen en diensten. 

De vereniging wil dit doel bereiken door het verzamelen van informatie over de 

verkrijgbaarheid van deze producten en diensten, het geven van demonstraties 
en het stimuleren van ontwikkelingen op dit gebied. 

 

 

 



 

 

---------- PERSBERICHT ---------- 

ZieZo-beurs 2020: innovatieve start-ups, verassend 
workshop-programma en boeiend ZieZo-oogsymposium  
 
Op vrijdag 13 en zaterdag 14 maart vindt in het Beatrixgebouw van Jaarbeurs Utrecht 
de ZieZo-beurs plaats. Het is dé nationale oogbeurs voor blinden en slechtzienden. Dit 
jaar presenteren er zich maar liefst ruim 55 organisaties. Diverse veelbelovende, 
innovatieve start-ups introduceren hun product maar ook organisaties als Visio en 
Bartiméus zullen aanwezig zijn om de nieuwste ontwikkelingen op hun vakgebied te 
delen. Ook vindt op zaterdag 14 maart de tweede editie plaats van het ZieZo-
oogsymposium, met interessante lezingen van twee oogartsen en Microsoft die haar 
technologieën speciaal voor blinden en slechtzienden zal presenteren. 
  
De ZieZo-beurs wordt dit jaar voor de 24e keer georganiseerd. Tijdens de beurs 
presenteren zich meer dan 55 organisaties in de vele stands, maar ook tijdens de 
workshops waaraan bezoekers gratis kunnen deelnemen. Net als in voorgaande jaren 
vestigt de beurs zich in het Beatrixgebouw in Utrecht. Een perfecte locatie: gelegen naast 
Utrecht Centraal Station is het goed bereikbaar met zowel de auto als het OV.  
 
Gratis toegang na voorregistratie 
Toegang tot de beurs is na voorregistratie gratis. De gratis toegangskaarten zijn vooraf te 

reserveren op www.ziezo.org. Kaarten aan de deur zijn beperkt beschikbaar en kosten € 

7,50 per persoon. Reserveer gratis kaarten vooraf om zeker te zijn van toegang tot de 

beursvloer. 

Participatie en zelfstandigheid van mensen met een visuele beperking centraal 
De beurs wordt georganiseerd voor mensen met een visuele beperking en een ieder die 
hiermee (beroepsmatig) te maken heeft. Het evenement biedt een volledig overzicht van 
alle mogelijkheden op het gebied van wonen, werken, lezen, leren en ontspannen. 
Kortom: het leven met een visuele beperking. Participatie en zelfstandigheid van mensen 
met een visuele beperking staan op de ZieZo-beurs centraal.  
 
Innovatie op de beurs; diverse innovatieve start-ups aanwezig 

Tijdens de ZieZo-beurs op 13 en 14 maart 2020 zijn er weer veel nieuwe hulpmiddelen en 

mogelijkheden te zien voor mensen met een visuele beperking. Onderstaand 10 echte 

innovaties. Deze zijn nog niet eerder op de beurs getoond. 

http://www.ziezo.org/


 

1. Compact 10 HD-Speech 

Met zijn grote 10-inch-scherm, aanpasbare functies, intuïtieve bediening en tekst-naar-

spraak op de volledige pagina biedt de Compact 10 HD Speech alle voordelen van een 

beeldschermvergroter maar dan in een veel kleiner, opvouwbaar en draagbaar ontwerp. 

(stand van Optelec) 

2. Earcatch Theater 

Binnenkort is Earcatch, de gratis app voor audiodescriptie, ook te gebruiken in het 

theater. Zodra een voorstelling beschikbaar is in de app, bepaal je zelf wanneer je naar 

het theater gaat, want Earcatch werkt avond aan avond. (stand van Stichting 

Audiovisuele Toegankelijkheid) 

3. Envision-app op Smart Glasses 

Envision’s app vertaalt de visuele wereld naar gesproken woord; vanaf nu is dit ook 

handsfree mogelijk via de Smart Glasses. Deze scant middels een ingebouwde camera de 

omgeving en leest allerlei soorten tekst, detecteert kleuren, scant barcodes en vindt 

objecten of personen. (stand van Envision Technologies) 

4. Geldmaat met spraak 

Geld opnemen met spraak? Sinds kort kan dit op een aantal plaatsen in Nederland, bij de 

nieuwe geldmaat. U kunt het op de ZieZo-beurs zelf ervaren (tip: neem uw oordopjes 

mee). (stand van de Oogvereniging) 

5. My Board Buddy 

Met de My Board Buddy kan een draadloze verbinding gemaakt worden tussen het 

digibord/smartboard en de monitor van een slechtziende leerling. Met een simpel 

bedieningspaneel kan de leerling het beeld vergroten en het contrast aanpassen. (stand 

van Lexima Reinecker Vision) 

6. Ondertiteling lezen 

Wat al bestaat is de Go-box die de ondertiteling voorleest van alle programma’s waar u 

naar kijkt. Er is nu ook een ander apparaatje, dat aangesloten op uw TV, de ondertiteling 

tot 2x vergroot. De grotere tekst heeft een contrasterende kleur op een donkere 

achtergrond. De leesbaarheid wordt daardoor spectaculair verbeterd! (stand van de 

Audiomaatjes) 

 

 



 

7. StemCom 

Deze stemgestuurde huisautomatisering is gespecialiseerd voor mensen met een visuele 

beperking. Dit vergroot het dagelijks comfort door eenvoudige bediening van het gehele 

huis mogelijk te maken. (stand van StemCom) 

8. Sudomag 

Sudomag stelt personen met een visuele beperking in staat probleemloos Sudokupuzzels 

op te lossen door middel van het gebruik van magnetische cijfers. (stand van Sudomag) 

9. Voelbare afbeeldingen met braille 

Dankzij de techniek van de gloednieuwe reliëfprinter van de CBB kunnen er mallen 

worden gemaakt voor de drukpers, hiermee kan de CBB op goedkope wijze voelbare 

afbeeldingen met braille produceren. (stand van de CBB) 

10. XBraille3220 

Dit is de eerste Nederlandse Braille-matrix voor tactiele informatie en games. Oftewel: 

plaatjes en teksten voelen én gamen met één apparaat. (stand van XBraille3220) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ZieZo-oogsymposium op zaterdag 14 maart 
Dit jaar voor de tweede keer georganiseerd het ZieZo-oogsymposium op zaterdag 14 
maart als onderdeel van het beursprogramma. Tijdens dit symposium, nemen oogartsen 
en wetenschappers u via korte lezingen mee in interessante ontwikkelingen rondom het 
leven met minder zicht.  
 

Programma ZieZo Oogsymposium | zaterdag 14 maart 
 
11:00 – 12:00 | Medisch Symposium 

• Dr. Janneke Van Lith – St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg 
 Behandeling van Natte Maculadegeneratie 

• Dr. Dzenita Smailhodzic – Oogziekenhuis Rotterdam 
 Diabetische retinopathie 
 
13:00 – 14:00 | Technisch Symposium 

• Floris Horsman – Microsoft 
 Over toegankelijkheid 

• Jorn Salomons - Microsoft 
    Hoe kan technologie voor u werken? 
 
 
 
Workshops op vrijdag 13 en zaterdag 14 maart 
Tijdens de beurs vinden in 4 verschillende zalen op de 2e en 3e verdieping diverse leuke 
en interessante workshops plaats. Voor het volledige overzicht zie bijlage ‘Programma 
workshops’. 
 
Coronavirus 
De ZieZo beurs organisatie volgt de ontwikkelingen rondom het coronavirus op de voet 
en volgt hierin het advies van het RIVM over de eventueel te nemen maatregelen om de 
gezondheid van bezoekers en medewerkers in acht te nemen. Voor meer informatie: 
https://www.jaarbeurs.nl/coronavirus 

 
 

----------------------------------------------EINDE PERSBERICHT-------------------------------------- 
Noot voor de redactie, niet voor publicatie 
Voor meer informatie over de ZieZo-beurs of bovenstaand bericht kunt u contact 
opnemen met Evelien Gijsbertsen via 0342 – 473251 of evelien@bendewild.nl 
Tevens kunt u terecht op www.ziezo.org 

mailto:evelien@bendewild.nl
http://www.ziezo.org/


 

 



 

 

 



 

 


	Doelstelling

