Programma Week van de Witte stok
Maandag 9/10:
13u30-16u00:

Workshop-initiatie iPad-iPhone
Kan ik als blinde of slechtziende persoon omgaan met een iPad? Heeft de iPad voldoende
mogelijkheden om mij in staat te stellen te mailen, te bellen, tekstberichten te ontvangen en te
versturen? Welke app’s zijn er die mij het leven makkelijker maken?

16u00-17u00:

Focusgroep zorgtechnologie
Wilt u graag meewerken aan het onderzoek van morgen? Dat kan! De focusgroepen worden
georganiseerd in het kader van ons onderzoek naar het gebruik van zorgtechnologie in de
thuissituatie. We willen achterhalen of U zorgtechnologie gebruikt, waarom wel of niet, en wat
er zou moeten aangepast worden opdat zorgtechnologie nuttig en bruikbaar wordt.

Dinsdag 10/10:
10u00-11u30:

Voorstelling Blindengeleidehondenschool Genk

13u00-15u00:

Voorstelling Belgisch centrum voor Belgisch Centrum voor Geleidehonden vzw
Op dinsdag komen beide Limburgse centrums hun ervaringen en expertise delen op het vlak van
het opleiden van honden en het begeleiden van hun nieuwe baasjes. Zij komen met veel
enthousiasme hun ervaringen en visie delen.
Het UD Woonlabo doet ook mee met de dopjesactie t.v.v. het Belgisch Centrum voor
Geleidehonden. Breng je dopjes dus zeker binnen aan het onthaal van het UD Woonlabo!

Woensdag 11/10:
10u00-13u30:

Workshop: Een gekookte iPad?
Laat de technologie van de iPad het toe ons te helpen bij een eenvoudige bereiding? In deze
kookworkshop bekijken wij hoe de iPad ons kan helpen: kan ik zaken bestellen en leest hij een
recept voor?

14u30-16u30:

Make-up: heb ik iets over het hoofd gezien?
Enkele dames met een visuele beperking komen samen in het Woonlabo en zullen vanuit hun
ervaring die namiddag zich spiegelen.
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Donderdag 12/10:
10u30-12u00:

Workshop: verlichtingsadvies en -informatie bij slechtziende personen, gericht naar
doorverwijzers en andere professionelen
Lichtadvies bij mensen met een visuele beperking vraagt extra aandacht. Het is een
meerwaarde om de kennis van de oogaandoeningen te combineren met het technische aspect
van een lichtinstallatie. Ervaring in de leefwereld van een slechtziende persoon is een noodzaak
om gericht advies te kunnen geven. Want soms moet men kunnen afwijken van wat er doorsnee
wordt geadviseerd in een speciaalzaak voor verlichting. Daarom is het belangrijk dat men hand
in hand de cliënt kan helpen bij de opmaak van een lichtplan.

13u00-15u00:

Focusgroep zorgtechnologie
Wilt u graag meewerken aan het onderzoek van morgen? Dat kan! De focusgroepen worden
georganiseerd in het kader van ons onderzoek naar het gebruik van zorgtechnologie in de
thuissituatie. We willen achterhalen of U zorgtechnologie gebruikt, waarom wel of niet, en wat
er zou moeten aangepast worden opdat zorgtechnologie nuttig en bruikbaar wordt.

Vrijdag 13/10:
10u00-15u00:

Vorming horeca op maat van personen met een visuele beperking, hoe pak ik dat aan?
Het doel van deze vorming is om horecapersoneel en -managers tools en vaardigheden bij te
brengen die hen zullen helpen bij het creëren van een toegankelijk en klantvriendelijk onthaal
voor mensen met een visuele beperking.
Voor meer informatie en het volledige programma klik hier.

Locatie?

Kostprijs:
•
•
•

UD Woonlabo
Guffenslaan 39
3500 Hasselt
België

•
•

Focusgroepen gratis
Voorstellingen gratis
Workshop iPad en verlichtingsadvies 15
euro per deelname
Kookworkshop 30 euro (ingrediënten
inbegrepen)
Vorming* horeca op maat van personen
met een visuele beperking, hoe pak ik dat
aan? 45 euro (middagmaal inbegrepen)
* er is ook de mogelijkheid om enkel voorof namiddag te volgen.

Inschrijven voor een (of meerdere) workshops?
Stuur een mail naar info@woonlabo.be met de mededeling welke workshop u wenst te volgen. Voor de vorming
kunt u hier de inschrijvingslink terugvinden.
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