
NIEUWSBRIEF IMAGINE

Beste lezers

 

Een splinternieuwe nieuwsbrief! Niet een toonbeeld van innovatie, maar op dit moment wel een heel

handig medium. We kunnen jullie niet ontvangen en we kunnen jullie niet bezoeken, maar wij willen

graag van alles met jullie delen! In de afgelopen tijd bleek hoe de inzet van technologie kan helpen het

leven in deze bijzondere tijd wat overzichtelijker en leuker te maken. Het mooiste voorbeeld is

natuurlijk beeldbellen. Er kwamen vele vragen en aanvragen binnen, maar ook dat was nog maar het

topje van de ijsberg. Om jullie zo goed mogelijk te ondersteunen en adviseren zochten we wat andere

oplossingen.

Oplossing 1: De “ouderwetse” nieuwsbrief maar dan wel digitaal.

De nieuwsbrief krijg je met regelmaat toegestuurd. Ben je het beu; klik onderaan de nieuwsbrief op

“schrijf je uit” en dan wordt het stopgezet. Kom je anderen tegen die hem ook willen ontvangen stuur

dan een mailtje naar info@innovatiecentrum-imagine.nl. In de nieuwsbrief staan de verhalen van

Imagine:

Innovatie

Imagine Support

CliëntenICT
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Oplossing 2: Webinars.

Een webinar is een internet uitzending die iedereen op zijn device kan kijken. Zowel privé als op het

werk. Je kunt live meekijken naar een interview of presentatie. Daarbij is het mogelijk om via de chat

vragen te stellen. Je komt zelf niet in beeld!

Voordeel is dat er veel mensen tegelijk kunnen kijken. Daarnaast kun je het later nog eens terugkijken

als het jou uitkomt. Gewoon een keer proberen!

Meer weten; kijk verderop in de nieuwsbrief.

Team Imagine

WEBINAR NUDT  

Dinsdag 26 mei was ons allereerste webinar! 

In de eerste aflevering van Nieuws Uit De Toekomst (NUDT) vertelden we meer over verschillende

beeldbelopties. Beeldbellen is niet meer weg te denken uit onze dagelijkse praktijk. Voor cliënten, hun

sociale netwerk en begeleiders helpt dit om toch verbinding te houden in deze bijzondere tijd. Deze

aflevering hebben we ons gericht op cliënten met een matig verstandelijke beperking met weinig tot

geen ervaring met een apparaat. De volgende aflevering zal zich juist richten op de doelgroep die al

ervaring heeft met een smartphone of tablet.

Wil je de aflevering nog terugkijken, dat kan middels deze link.

Wil je je inschrijven als trouwe kijker voor al onze webinars of de volgende aflevering kijken? Dat kan,

meld je aan door een mail te sturen naar info@innovatiecentrum-imagine.nl.

Agenda Webinars:

Woensdag 26 juni 14.00u Beeldbellen 2.0

IMAGINE SUPPORT

MEER OVER ONZE WEBINARS
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Imagine Support is onze ICT leerwerkplek voor veelal normaalbegaafde cliënten met autisme. Zij

voeren ondersteunende werkzaamheden uit voor Imagine. Zo worden er websites gebouwd en

beheerd, en innovaties getest. Ook is er een van een oude PTT telefoon een mini jukebox, genaamd

de Wonderfoon, gebouwd. 

Omdat Imagine Support onder dagbesteding valt, is deze helaas ook gesloten in tijden van Corona.

Dit vraagt natuurlijk om een andere manier van werken. Om toch contact te houden met onze collega's

van Imagine Support hebben we onder andere een Discord aangemaakt. Dit is een

communicatieplatform wat bij games wordt gebruikt. Omdat veel mensen van Imagine Support

fanatieke gamers zijn, wisten ze daar wel raad mee!

Ook hebben veel van onze collega's van Imagine Support tijdens dat ze thuis zaten, opdrachten op

afstand uitgevoerd! Zo zijn er honderden logo's gezocht en op één a4 gezet, zijn er foto's en video's

bewerkt en is er aan een digibord gesleuteld.

Hopelijk kunnen we snel weer in "real life" aan het werk!

CLIËNTEN ICT

CliëntenICT, een kleine afdeling van 2 personen, is een verzamelpunt voor alle vragen en oplossingen

voor cliënten en begeleiders over techniek, domotica, E-Health en ICT in een wereld waar ‘digitaal’

het nieuwe normaal is. CliëntenICT draagt bij aan e-inclusie van mensen, bevordert de ontwikkeling

van de ander, door zelf doen, aan te leren, en over te nemen waar nodig.

 

De Corona samenleving is voor ons een tijd waarin het uitermate duidelijk werd, dat connectiviteit

tussen mensen enorm belangrijk is. Het merendeel van onze werkzaamheden de afgelopen maanden

is dan voornamelijk het mogelijk maken van beeldbellen bij cliënten, in welke vorm dan ook geweest.

Zo is er ook op de Cohortafdeling in Rijsbergen door ons een Wifi voorziening speciaal voor cliënten

gemaakt.

 

De recycle, "Maak oude apparaten weer nuttig" overeenkomst die we hebben met ICT heeft er voor

gezorgd dat we ontzettend veel mensen hebben kunnen helpen met beeldbellen. Ook hebben we

waar de nood hoog was, veel laptops aan gezinnen geleverd met schoolgaande kinderen. Dit doen

we met gerepareerde laptops en iPads.

 

Al met al een bewogen tijd achter de rug. We zien graag dat alles weer snel normaal wordt, zodat we

weer cliënten kunnen ontvangen, 2 x per maand op zaterdagochtend, op het Digitaal Café.

WIJ ZIJN BENIEUWD NAAR JULLIE MENING!

De 1,5 Meter samenleving, hoe doen we dat?

Iedereen in de hele wereld gaat over naar een nieuwe vorm van samenleven. We moeten namelijk

overal 1,5 meter afstand van elkaar houden. Hoe doe je dit in de dagelijkse praktijk? Wat kan jou, je

collega's en andere betrokkenen helpen om deze afstand in acht te nemen. Er zijn meerdere gadgets

op de markt, waarbij je een geluid of lichtsignaal krijgt indien je je niet aan de 1,5 meter afstand houd.

Vanuit Imagine willen we gaan kijken of dit een meerwaarde is voor de praktijk. Daarom zijn we

benieuwd hoe jullie hierover over denken. Vul de vraag hier onder in.

MEER OVER IMAGINE SUPPORT

MEER OVER CLIËNTEN ICT
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Je ziet hierboven een video.

Zou je deze innovatie gebruiken in de praktijk?

 Nee

 Ja, maar ik wil het eerst proberen

 Ja, ik zou het aanschaffen

Deel bericht Mail door Deel bericht

Vragen? Je kunt contact opnemen met Info@innovatiecentrum-imagine.nl

Nieuwsbrief aanpassen of uitschrijven?

Wil je je aanmelden om de nieuwsbrief zelf te ontvangen of schrijf je uit voor de nieuwsbrief
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