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Wat doet Visio eigenlijk? 

• Bij Visio kan iedereen terecht met 

vragen over slechtziend of blind zijn. 

• Visio biedt informatie en advies, 

onderzoek, begeleiding, revalidatie, 

onderwijs en wonen. 



Wat heeft Visio te bieden?

• Afdeling KEI (Kennis en expertise)

• Domein Wonen en dagbesteding

• 12 locaties verspreid over NL

• Noord 200 (cliënten) 

• 320 FTE (zorg medewerkers)

• Domein Onderwijs

• 5 locaties

• Domein R&A

• 15 locaties verspreid over NL



Doelgroep in cijfers

• Er zijn ongeveer 223.000 mensen slechtziend 

in Nederland

• Behandeling bij Visio vanaf een visus van 

0.3 of gezichtsveld beperking

• En naar schatting 76.000 blinden (visus van 

minder dan 5%)

• 25% van de mensen met verstandelijke 

beperking is ook slechtziend of blind



Oogaandoeningen



Oogaandoeningen



Oogaandoening



Oogaandoeningen

CVI

Staar

Niet aangeboren hersenletsel

Retinitis pigmentosa

Syndroom van Usher

Diabetische retinopathie

Zelf ervaren? Bezoek de workshop visus beleving

Of download de zien app. 



Praatplaat

practoraat



Programma

1. Welkom, toelichting programma Mark en Aad

2. 14.45 – 15.30 uur Ronde 1

3. 15.30 - 16.15 uur Ronde 2 

4. 16.15 uur Wrapup Tips en tops

5. 16.30 uur Vervolg Expertmeetings 2020





Project Living experience

Leren door te doen!

Living experience uitgelegd

https://vimeo.com/372394258/cbf4f5d706


Doelstelling Living experience

Medewerkers en cliënten kennis laten maken 

met nieuwe innovatieve technologie

Vergroten kennis over technologie op 

werkvloer

 Onderzoeken hoe technologie een bijdrage 

kan leveren aan het vergroten van de 

zelfredzaamheid van mensen met een visuele 

beperking?

Delen van expertise



Verwachting vooraf

 Locaties die inspireren

 Locaties die uitnodigen om zelf aan de 

slag te gaan

 Biedt ruimte voor praktisch onderzoek

 Is “eenvoudige” te borgen binnen 

bestaande processen



- Workshops

- Thema bijeenkomsten

- Scholing

- (online) presentaties

- Uitleen

Activiteiten 



Onderzoek

https://kennisportaal.visio.org/

https://kennisportaal.visio.org/


Inspiratiebox



Project Living experience

Voorbeeld uit Grave

Voorbeeld Living experience Grave

https://www.youtube.com/watch?v=g1FDXlSnppM&t=1s


Living experience Vries

 Wens voor Living experience in het noorden

 Contact met Drenthe college 

 Samenwerkingsovereenkomst

 Focus op samenwerking

 Inrichting unit



Living experience Vries vervolg

 Studenten verspreiden kennis

 Opdrachten studenten

- Product expert

- QR code

- Betrekken in onderzoek

 Teamvergadering

 Verdieping

 Workshops en presentaties



Ervaring/leerpunten

 Opzet is tijdsintensief

 Meenemen medewerkers in traject. 

 Verwachting inzet studenten.

- Wat kun je verwachten?

- Balans Aan/afwezigheid studenten

 Afstemming en verantwoordelijkheid

- Aansturing studenten bij afwezigheid en 

houding

- Aansturingen opdrachten

- Helderheid leerdoelen



Ervaring/leerpunten

- Verdieping te vrijblijvend?

- Product presentaties, verplichte 

inschrijving? 



Succes verhalen 

 Uitproberen op de groepen

 Vraag naar vergelijkend onderzoek producten

 Samenwerking met studenten, docenten 

verschillende domeinen en andere 

organisaties

 Innovatie verkennen stelt medewerkers 

verder open…

 Gewoon doen, toon lef en durf anders te zijn

 Zelf ervaren 



Financiering unit

 750 euro voor een week inclusief 1 dag 

begeleiding door Drenthe college

 450 euro transport kosten

 Inrichting unit deels door huurder, deels 

door verhuurder en waar mogelijk 

leveranciers



Vervolg

 Locatie meer eigenaar maken van het 

concept Living experience

 Verdere borging concept op locaties

 Vergroten netwerk samenwerkende 

partijen



Ruimte voor vragen!


