
BEN JIJ DE VERY IMPORTANT PERSON (VIP) DIE WE OP 
ZIEZO-VLAANDEREN MOGEN VERWENNEN MET:

• een GRATIS informatiesessie i.v.m. kwaliteit van en comfort bij
leven als oudere met een visuele handicap

• een GRATIS broodjeslunch met drankje bij je bezoek

• een geschenk om aan ons te blijven denken en contact met ons te houden

• gratis toegang tot het beursevent ZieZo-Vlaanderen én REVA 2019

• informatie over hoe je verder via de Vlaamse ooglijn en vlaamsoogpunt
kunt samenwerken

Vink aan of je in aanmerking komt voor dit VIP-arrangement:

• met ons
Je werkt met ouderen.

Je hebt bij je cliënteel ouderen die slechtziend of blind zijn.

Je wilt extra inspiratie over hoe met deze mensen goed om te gaan.

Je wilt je bezoek aan ZieZo-Vlaanderen en Reva extra 
interessant maken door hierover een inspiratiesessie te volgen.

Je wordt graag een beetje verwend.

    Schrijf snel in!
Plaatsen zijn beperkt.

De inspiratiesessies vinden plaats op donderdag 25 april en vrijdag 26 april 
om 10.15 uur. Een sessie duurt 90 minuten.
Inschrijven via www.ziezovlaanderen.be/nl/voorbezoekers



Welkom op de - speciaal voor jou - gratis inspiratiesessie
van 'vlaamsoogpunt' tijdens het ZIEZO-beursevent!

Als medewerker in de ouderenzorg heb je zeker te maken met mensen met 
een sterk verminderd zicht. Dan sta je voor een uitdaging. Wij kunnen je 
tips en ondersteuning geven! Je bent voor ons een VIP (Very Important 
Person).

Tijdens het ZIEZO-beursevent (naast REVA) ben je welkom op onze 
inspiratiesessie. Je stapt naar buiten met een aantal tips waar je direct mee 
aan de slag kunt. Alle deelnemers ontvangen ook een verrassing en maken 
kans op de hoofdprijs: een twee uur durende professionele vorming.

OMGANGSTIPS

We leren je de tien 
belangrijkste tips om 
beter om te gaan met 

mensen met een visuele 
beperking.

TECHNOLOGIE
TOCH EENVOUDIG

Voice-over, 
audiodescriptie, 

schermuitlezers, ... Er is 
veel. We tonen een aantal 

erg bruikbare gadgets.

ERVAAR HET ZELF

Met een speciale 
bril doe je eenvoudige, 

dagdagelijkse 
handelingen. Zo ervaar je 

dat de impact van 
slechtziendheid groot is.

MOBILITEIT

Als je de weg niet meer 
kunt zien, is elke wandeling 

binnen of buiten je huis 
een uitdaging. We 

vertellen waar je op moet 
letten en wat je kunt 

aanpassen.




