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MEDEDELINGEN

Tijdens de Corona-periode hebben we al onze innovaties en producten de deur uit

gedaan naar voorzieningen die ze harder konden gebruiken dan wij. Zo is de

Belevenistafel al op 10 locaties geweest en ook de Qwiek.Up, Somnox, Sara Robot,

Wonderfoon, Watchi, Qwiek.Snooze en CRDL hebben we uitgeleend.

Ben je benieuwd of deze innovaties ook iets voor jouw voorziening/cliënt kan

betekenen? Stuur een mail naar info@innovatiecentrum-imagine.nl en wij helpen je graag

verder.

 

Nu de maatregelen wat versoepeld zijn, pakken we langzamerhand onze dagelijkse

werkzaamheden weer op. Achter de schermen zijn we hier afgelopen periode al hard mee

bezig geweest. De eerste scholingen, waarbij we 4 teams van Wonen in de Wijk gaan

helpen met het duurzaam omgaan met technologische innovaties, staan gepland. Ook

zijn we in gesprek met team Slot Loevesteinstraat 60 van Specialistische zorg, om te

kijken waar technologie kan ondersteunen in de dagelijkse praktijk. Onze volgende NUDT

webinar staat gepland in september en daarnaast zijn we bezig met andere partijen te

ondersteunen om zelf een webinar te geven. Verder gaat de bus binnenkort weer rijden.

Het VR-project, waarbij behandelaren worden getraind om VR in te zetten tijdens hun
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behandeling, gaat in september weer van start. Tot slot hervatten we de domotica-pilot op

Princentuin 7.

TESTEN SAFEDI ANDERHALVEMETER ALARM

De 1,5 meter samenleving, hoe ziet dit eruit? Hoe schat je 1,5m in en lukt het ons om die

afstand te bewaren?

We hoorden van meerdere locaties dat het lastig is om hier bewust mee om te gaan.

Safedi heeft afstandsbuttons ontwikkeld die helpen bij het ontwikkelen van nieuwe

gedragspatronen om deze afstand te houden.

Zo helpt de Safedi bij de bewustwording van de afstand. Bij innovatiecentrum Imagine

gebruiken wij hem nu een week. Het is een fijn compact apparaatje dat je gemakkelijk

bevestigd op je kleding. We komen erachter dat het soms lastig is om 1,5 meter uit

elkaars buurt te blijven. Deze buttons helpen ons om je bewust te zijn van de afstand. Zie

hieronder hoe lastig het soms is:

 

Wil jij ze ook testen op jouw locatie? Stuur ons een mail en je kunt de buttons 2 weken

lenen.

We zijn benieuwd naar jullie reactie! 

 

INTERESSANTE PRIETPRAAT UIT DE TOEKOMST

“De robots komen eraan, maar dat is geen reden voor paniek op de arbeidsmarkt.

Steeds meer werk wordt weliswaar geautomatiseerd en gerobotiseerd. Dat levert

banenverlies op, maar daar tegenover staat dat er ook miljoenen nieuwe banen

https://youtu.be/Vvb65TTupPo


bijkomen”.

Dat staat in een omvangrijk rapport (pdf) van het World Economic Forum over de

toekomst van banen. We zitten nu in de Vierde Industriële Revolutie, die een grote

potentie heeft volgens WEF. 

Menselijke vaardigheden versus machines

Nu wordt 29% van het werk door machines uitgevoerd versus 71% door mensen. In 2022

zal de verhouding 42% machines tot 58% mensen zijn. 

Emotionele intelligentie en menselijke vaardigheden zoals creativiteit, kritisch denken,

onderhandelen en overtuigen blijven echter belangrijk en onmisbaar.    

Hoewel nieuwe technologieën, automatisering en robotisering veel banen doen

verdwijnen (75 miljoen), schat het WEF dat er netto een hoop banen bijkomen (133

miljoen). 

De banen die zullen verdwijnen zullen namelijk vooral administratieve banen. "Een

schoonmaker, kapper, postbode of docent hoeft zich geen zorgen te maken, maar

mensen met administratieve banen wel."

Als voorbeeld van 'nieuwe' banen noemt het WEF bijvoorbeeld ;

Ontwerper lichaamsdelen

Urban Farmer

Ruimtepiloot

Klimaatcontroleur

Ethisch consultant

Wellnessmanager ouderen

Vliegende auto ontwerper

Bacterieel balanceerder

Watermakelaar

Daarnaast zijn er ook topbanen die ontstaan, zoals het ontwikkelen van algoritmes of het

ontwerpen van robots.

Bekijk hier de inspirerende video van World Economic Forum over the great reset!

NEEM EEN KIJKJE IN ONZE KEUKEN

Ben je benieuwd naar wat het innovatiecentrum Imagine zo allemaal voor jullie kan

betekenen?

Bekijk hier onze nieuwste promotievideo en maak kennis met onze afdelingen! 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2018.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=8rAiTDQ-NVY
https://www.youtube.com/watch?v=GFZDNzNMjYE


Bekijk hier de Promo video
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