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Programma	  
netwerkbijeenkomst	  Technologie	  &	  Inclusie	  
	  
Donderdag	  1	  november	  2012	  
14.30	  –	  18.30	  u	  Berkenweg	  11	  in	  Amersfoort	  	  
	  
In	  navolging	  van	  de	  netwerkbijeenkomst	  van	  de	  Coalitie	  voor	  Inclusie	  en	  Vilans	  in	  2011	  over	  
de	  rol	  van	  technologie	  ter	  ondersteuning	  voor	  inclusie	  voor	  mensen	  met	  een	  beperking	  volgt	  
deze	  bijeenkomst.	  
Paul	  Imthorn,	  adviseur	  zorg	  &	  welzijn,	  heeft	  samen	  met	  Erica	  van	  Harn,	  mede-‐oprichter	  van	  
het	  netwerk	  VG2.0,	  een	  programma	  samengesteld	  om	  op	  basis	  van	  presentaties	  inzicht	  te	  
geven	  in	  huidige	  en	  toekomstige	  ontwikkelingen	  in	  Nederland.	  
De	  ’s	  Heeren	  Loo	  Zorggroep	  is	  bereid	  gevonden	  om	  op	  te	  treden	  als	  gastheer.	  
	  
Vanaf	  14.30	  uur	  ontvangst	  met	  koffie/thee.	  	   	  
	  

♦ Opening	  om	  15.00	  u	  met	  een	  welkomstwoord	  door	  Anke	  Visserman,	  regiodirecteur	  
bij	  ’s	  Heeren	  Loo.	  

	  
♦ Start	  van	  het	  programma	  door	  Paul	  Imthorn,	  middagvoorzitter.	  

	  
♦ Toekomstvisie	  

Inleiding	  waarbij	  een	  toekomstbeeld	  geschetst	  wordt	  over	  de	  invloed	  van	  technologie	  	  
op	  het	  leven	  van	  mensen	  met	  een	  verstandelijke	  beperking.	  
Joost	  van	  den	  Broek,	  adviseur	  ontwikkeling	  hulpmiddelen	  voor	  mensen	  met	  	  
communicatieve	  en	  cognitieve	  beperkingen.	  

	  
♦ Het	  verkleinen	  van	  de	  digitale	  kloof:	  tips	  uit	  de	  praktijk!	  	  

Wat	  kunt	  u	  als	  professional	  in	  de	  VG	  doen	  om	  cliënten	  veilig	  te	  laten	  deelnemen	  aan	  
de	  digitale	  samenleving?	  Concrete	  adviezen	  en	  tips	  aan	  de	  hand	  van	  een	  
praktijkvoorbeeld	  om	  e-‐inclusie	  in	  uw	  organisatie	  mogelijk	  te	  maken	  en	  barrières	  te	  
overwinnen.	  	  
Dineke	  Baars,	  ervaringsdeskundige,	  Anke	  Visserman,	  regiodirecteur	  en	  Erica	  van	  
Harn,	  communicatiemedewerker	  social	  media	  bij	  ’s	  Heeren	  Loo.	  
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♦ Ervaringen	  met	  technologie	  	  
Wat	  kan	  technologie	  en	  inclusie	  betekenen	  voor	  het	  leven	  van	  mensen	  met	  een	  licht	  
verstandelijke	  beperking.	  
Peter	  Balk	  en	  Axel	  Bosters,	  ervaringsdeskundigen	  en	  Rob	  Winkel,	  coördinator	  	  
Computerschool	  bij	  de	  Amerpoort.	  	  
	  

♦ Pauze	  met	  koffie/thee	  
	  

♦ Het	  netwerk	  rond	  mensen	  met	  een	  beperking	  versterken	  	  
Verbinden	  van	  cliënt	  –	  omgeving	  –	  zorg	  en	  hulpverlening,	  met	  de	  inzet	  van	  social	  
media	  en	  speciale	  ICT-‐toepassingen	  	  
Sanne	  van	  der	  Hagen,	  mede-‐oprichter	  VG2.0	  netwerk	  en	  communicatiemedewerker	  
bij	  NoXqs	  Zorginnovatie.	  	  

	  
♦ Pilot	  e-‐support	  voor	  mensen	  met	  ambulante	  ondersteuning	  	  

Pameijer	  is	  gestart	  met	  een	  pilot	  ‘e-‐support’	  voor	  cliënten	  die	  ambulante	  begeleiding	  	  
ontvangen	  en	  heeft	  gekozen	  voor	  MyCoachConnect.	  De	  Universiteit	  van	  Amsterdam	  
onderzoekt	  het	  effect.	  
Jan	  Alblas,	  directeur	  bij	  Pameijer.	  
	  

♦ Nederland	  2.0	  
Na	  Zeeland	  2.0	  en	  Rijnmond	  2.0	  wordt	  het	  tijd	  voor	  Nederland	  2.0.	  Tientallen	  
vrijwilligers	  worden	  opgeleid	  en	  gekoppeld	  aan	  mensen	  met	  een	  beperking	  met	  als	  
doel	  de	  vriendenkring	  digitaal	  uit	  te	  breiden.	  
Danielle	  Teclegiorgis,	  projectmanager	  bij	  de	  MIJ-‐groep.	  

	  
♦ Uitwisseling	  en	  afronding	   	  

Een	  korte	  uitwisseling	  van	  belevingen	  en	  peiling	  over	  vervolgwensen.	  
Paul	  Imthorn,	  middagvoorzitter	  
	  

♦ Soep	  met	  broodje	  en	  netwerken	   	  
’s	  Heeren	  Loo	  biedt	  de	  deelnemers	  voor	  vertrek	  nog	  soep	  en	  een	  broodje	  aan,	  
waarbij	  de	  ruimte	  voor	  netwerken	  benut	  kan	  worden.	  
	  

♦ Sluiting	  om	  18.30	  u	  	  
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Routebeschrijving	  ’s	  Heeren	  Loo	  Amersfoort	  
Hoofdkantoor	  ’s	  Heeren	  Loo,	  Berkenweg	  11,	  	  3818	  LA	  Amersfoort	  
tel.	  033	  460	  8500	  
	  
Ligging	  
Het	  hoofdkantoor	  van	  ’s	  Heeren	  Loo	  ligt	  op	  loopafstand	  van	  het	  station	  Amersfoort	  en	  van	  
het	  centrum.	  
	  
Bereikbaarheid	  per	  openbaar	  vervoer:	  Vanaf	  Amersfoort	  CS	  is	  het	  vijf	  minuten	  lopen	  naar	  
de	  Berkenweg.	  U	  steekt	  het	  stationsplein	  over	  en	  gaat	  linksaf.	  U	  neemt	  de	  tweede	  straat	  
rechts,	  dit	  is	  de	  Johan	  van	  Oldebarneveltlaan.	  Aan	  de	  linkerzijde	  van	  deze	  straat	  bevindt	  zich	  
de	  Berkenweg.	  Halverwege	  de	  Berkenweg	  ziet	  u	  aan	  uw	  linkerzijde	  het	  gebouw	  waarin	  ’s	  
Heeren	  Loo	  gevestigd	  is.	  
	  
Parkeren	  
Er	  zijn	  voor	  de	  deelnemers	  aan	  de	  netwerkbijeenkomst	  een	  beperkt	  aantal	  parkeerplaatsen	  
beschikbaar.	  Mensen	  die	  vanwege	  noodzaak	  gebruik	  willen	  maken	  van	  deze	  mogelijkheid	  
wordt	  verzocht	  dit	  z.s.m.	  door	  te	  geven	  aan	  onderstaand	  contactadres.	  
	  
Op	  maximaal	  10	  minuten	  lopen	  van	  het	  hoofdkantoor	  zijn	  diverse	  parkeergarages	  aanwezig.	  	  
	  
Uitgebreide	  routebeschrijving	  
http://www.sheerenloo.nl/hulp/contact/routebeschrivjing_berkenweg11.aspx	  
	  
	  
	  
Contactgegevens	  netwerkbijeenkomst	  	  
Heleen	  Hartholt,	  Coördinator	  Coalitie	  voor	  Inclusie	  
030	  236	  30	  04	  (	  ma-‐	  do	  10-‐12	  uur)	  
info@coalitievoorinclusie.nl	  
	  
Twitter	  
Voor	  deze	  bijeenkomst	  wordt	  deze	  hashtag	  gebruikt:	  #vg20	  	  
	  


