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Wat is VISAL? 
Alhoewel het een groeiend deel van onze bevolking is, zijn ouderen met een 
visuele beperking een van de meest achtergestelde bevolkingsgroepen als 
het gaat om een leven lang leren. Dit vormt een obstakel tot actieve deelname 
aan de maatschappij. Daarom hebben Britse en Nederlandse experts op het 
gebied van visuele beperkingen op oudere leeftijd, een  informele VISAL 
training ontwikkeld. Deze is op maat gemaakt en toepasbaar voor leeftijd 
gerelateerde en beperking gerelateerde leervragen van ouderen met een 
visuele beperking.  Van de cursus is een pilot doorlopen in Oostenrijk, 
Kroatië, Slowakije en Engeland.  
 
Waarom Visal? 

 Aanbieden van een passende training aan ouderen met een visuele 
beperking  

 Verbeteren van sociale en werkgerelateerde vaardigheden bij ouderen 
met een visuele beperking 

 Verhogen van het zelfvertrouwen en de motivatie om te blijven leren 
van ouderen met een visuele beperking 

 Stimuleren van deelname aan de maatschappij van ouderen met een 
visuele beperking 

 
Wat zijn de uitkomsten en resultaten? 

 160 ouderen met een visuele beperking in 4 pilot landen zijn getraind 

 112 VISAL bijeenkomsten zijn geweest 

 De VISAL gids is beschikbaar in Kroatisch, Nederlands, Engels, Duits 
en Slowaaks 

 Nationale trainers zijn opgeleid om VISAL sessies te begeleiden 

 4 nationale conferenties hebben plaatsgevonden over ouderen met 
een visuele beperking en een leven lang leren. 

 
Voor wie is VISAL? 
Het project zal zich richten op ouderen met een visuele beperking in Europa, 
een door de vergrijzing in aantal toenemende groep mensen binnen de 
Europese bevolking. Het VISAL project heeft als doel Europese organisaties 
voor mensen met een visuele beperking te ondersteunen om de uitdagingen 
aan te gaan die de ouder wordende bevolking met zich mee brengt. Dit door 
hen de mogelijkheid te bieden een aangepaste training op te nemen in de 
dienstverleningsstrategie. 

 

Wie zal VISAL implementeren? 
Het project is ontwikkeld en zal worden uitgevoerd door de European Blind 
Union. Daarnaast wordt er samengewerkt met zes andere partners, Age UK 
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(experts in sociale inclusie voor ouderen), de Oostenrijkse Federatie voor 
blinden en slechtzienden, de Slowaakse unie voor blinden en slechtzienden, 
de Kroatische Blinden bond, de Royal National Institute of Blind people 
(Engeland) en Koninklijke Visio, het Nederlandse centrum gespecialiseerd in 
zorg voor mensen met een visuele beperking. 
 
Duur van het project:  
24 maanden van 1/11/2012 tot 31/10/2014. 

Voor meer informatie kunt op contact opnemen met Simone Balkenende, 
Manager Academie Koninklijke Visio, via email simonebalkenende@visio.org 
of telefonisch 088 58 55 216 
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