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apps en gadgets
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Ben jij altijd benieuwd naar nieuwe apps en
apparaten? Of wil je zelf apps en andere online
hulpmiddelen bouwen? Geef je dan op voor
dagbesteding bij de Denktank van het Living Lab.
Je maakt kennis met de nieuwste techno
logieën: bijvoorbeeld Oculus Rift en Paro de
zeehond. Jij gebruikt of ontwikkelt ze al voordat
de rest van Nederland ze kent. De Denktank
test alles en geeft advies maar is ook bezig om
zelf dingen te bedenken en te bouwen. Samen
bekijk je of mensen met een beperking er iets
aan hebben. Het is super leuk!
Wie kan meedoen?
Iedereen is welkom bij de Denktank. Oud en jong,
mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke
beperking. Je vindt het natuurlijk wel leuk om met
nieuwe apps en apparaten bezig te zijn. Kun je
thuis moeilijk weg? Doe dan gewoon mee via beeldbellen.

Wat wil de Denktank bereiken?
Samen testen en bedenken we hoe de zorg beter
kan. Je kijkt bijvoorbeeld of apps geschikt zijn voor
mensen met een beperking. Verbeteren deze apps
de kwaliteit van leven? Word je er zelfstandiger
mee? Of we bouwen zelf online hulpmiddelen. We
werken samen met het team eHealth en Research
& Development. Zij geven ook vaak opdrachten om
dingen uit te zoeken.

Hoe werkt het?

Waar zit de Denktank?

De begeleider kiest uit wat je die dag gaat testen
of maken. Daarna ga je met zijn allen aan de slag.
Soms past iets heel goed bij je. Iemand die bijvoorbeeld veel medicijnen gebruikt, test de elektronische
pillendoos. Je zoekt alles zelf uit. Want als het voor
jou gemaakt is, moet je het ook kunnen begrijpen.
Anders is het apparaat niet goed. Soms geef je een
presentatie over wat je hebt getest. Of geef je een
rondleiding aan mensen die het Living Lab bezoeken.
De uitleenservice met gadgets en apparaten beheert
de Denktank ook. Er is genoeg te doen! Je geeft zelf
aan wat goed bij je past.

De centrale Denktank zit in het Living Lab in het
hoofdgebouw: Industrieweg 50 in Nijmegen. Het
Living Lab is een creatieve ruimte waar je de
nieuwste technologieën en innovaties vindt. Er
zijn nog andere Living Labs. Wil je weten of er bij
jou in de buurt ook een Living Lab is? Stuur een
mail naar livinglab@pluryn.nl

Wanneer is het?

www.pluryn.nl

Samengevat
Altijd benieuwd naar nieuwe apps en apparaten?
Of bouw je ze liever zelf?
Doe dan mee met de Denktank.
Dat is een dagbesteding binnen Pluryn.
Je maakt kennis met de nieuwste technologieën:
bijvoorbeeld Oculus Rift en Paro de zeehond.
Is iets nuttig voor mensen met een beperking?
Jij onderzoekt dat.
Bijna niemand in Nederland heeft deze gadgets.
Jij test ze gewoon bij de Denktank.
De Denktank komt op verschillende dagen
bij elkaar.
En op verschillende locaties.
De centrale Denktank zit in het Living Lab.
Dat is in het hoofdgebouw van Pluryn.
Iedereen is welkom bij de Denktank.
Maak een afspraak per e-mail:
livinglab@pluryn.nl
Het is super leuk!

3290-DTK1116C097

De Denktank in Nijmegen komt iedere dinsdag en
vrijdag samen. Je begint ongeveer om 09.30 uur.
Je bent om 15.30 uur klaar. Wil je weten wanneer
de Denktank bij jou in de buurt samenkomt? Mail
dan naar: livinglab@pluryn.nl

