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	Naam organisatie: Koninklijke Visio
	Plaats hier het logo van de organisatie: 
	Voer hier in hoe uw organisatie kinderen erbij gaat betrekken: De kinderen die in behandeling zijn bij Koninklijke worden actief bevraagd om vanuit hun behoeftes ten aanzien van speelplekken, schoolpleinen en  pretparken mee te denken en bij te dragen.Zij kunnen immers het beste aangeven wat goed werkt en wat voor hen belemmerend werkt.Zij zijn daarmee de spiegel voor ons werk.
	Voor hier uw belofte voor 2020-21 in: Als organisatie willen we bijdragen door onze kennis te delen met belanghebbenden, zoals gemeentes, ontwikkelaars etc..).Door onze kennis en expertise te delen ten behoeve van het inclusief maken van speelplekken.Dit doen we onder andere door:- Informatie en voorlichting te geven over inclusief spelen voor kinderen met een visuele beperking.- Het meedenken en aanvullen van bestaande richtlijnen, gezien vanuit de visuele beperking.- Het adviseren van scholen om hun pleinen inclusief te maken.- Inzetten van ervaringsoefeningen m.b.v. ervaringsbrillen om medewerkers van scholen, speeltuinen te leren ervaren wat helpend is en waar eventuele knelpunten zitten.- Onze kennis en expertise over te dragen met praktische en eenvoudige en toepasbare tips voor bestaande speelplekken
	Extra kolom tekst (indien nodig): 
	Voer hier uw tekst in: Bij Visio kan iedereen terecht met vragen over slechtziend of blind zijn. Visio biedt informatie en advies, maar ook verschillende vormen van onderzoek, begeleiding, revalidatie, onderwijs en wonen. Deze diensten zijn er voor alle mensen, jong en oud, die slechtziend of blind zijn. Ook als zij daarnaast een verstandelijke, lichamelijke of andere zintuiglijke beperking hebben. Op deze wijze willen we 'meedoen mogelijk maken' op alle levensgebieden
	Naam van uw organisatie: Koninklijke Visio
	Uw naam: Revalidatie en Advies
	Uw functie: (Ontwikkelings) Therapeuten Kind&Jeugd
	E-mail adres van uw organisatie: denhaag@visio.org
	Telefoonnummer van uw organisatie: 088 - 585 92 00
	Website van uw organisatie: http://www.visio.org


