Fotowedstrijd Ouderen
in het vizier. Doe mee!
Hoe hou jij ouderen met een verstandelijke beperking in het vizier? Doe mee met deze fotowedstrijd
en deel je passie voor een kwetsbare groep.
Maak een foto van wat je inspireert om met deze
doelgroep te werken.
Op je foto kunnen mensen te zien zijn, een situatie, de natuur,
maar bijvoorbeeld ook een detail of een close up. Zo lang het
maar jouw passie weergeeft. Zet er in maximaal één zin een
titel bij.
Deel je foto op social media met hashtag #oudereninbeeld.
Hiermee help je meer aandacht te geven aan de zorg aan en
ondersteuning van ouder wordende mensen met een
beperking. Jouw passie in beeld kan anderen inspireren en
is het waard om te worden gedeeld.

Hoe doe je mee?



1

Maak een foto die je passie of inspiratie vastlegt voor
het werken met ouderen met een beperking.
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Met de hashtag #oudereninbeeld zet je je foto met
titel op Twitter of Facebook.



Alle foto’s met de hashtag komen op de actiepagina
te staan: www.kennispleingehandicaptensector.nl/
fotowedstrijd.
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Geen Twitter of Facebook? Mail je foto en titel naar
de redactie:
info@kennispleingehandicaptensector.nl



De makers van de vijf mooiste/leukste/meest originele
inzendingen winnen een ingelijste uitvergroting van
hun foto!



Je kunt meedoen tot 31 december 2016. Prijswinnaars
ontvangen uiterlijk op 15 januari 2017 bericht.
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Een foto dient tussen de 3-6 MB te zijn. Dit kwaliteitsniveau
maakt de foto geschikt om via e-mail te versturen. Let op dat
je toestemming vraagt als je mensen afbeeldt. Aan de persoon
zelf of via de wettelijke vertegenwoordiger. De overige
actievoorwaarden vind je op de website van het Kennisplein
www.kennispleingehandicaptensector.nl/fotowedstrijd

Ouderen in het Vizier
Ouderen in het Vizier is een onderdeel van het Nationaal
Programma Gehandicapten dat Gewoon Bijzonder heet.
Dit kennisprogramma wil betere zorg en ondersteuning
realiseren voor mensen met een verstandelijke beperking,
meervoudige beperking of niet-aangeboren hersenletsel.
Fysieke en mentale kwetsbaarheid openbaart zich onder
ouderen met een verstandelijke beperking eerder en vaker
dan bij ‘gewone’ ouderen, vaak al vanaf de leeftijd van 40
jaar. Ouderen in het Vizier haalt kennis op uit de praktijk,
bundelt deze en maakt de informatie beschikbaar voor álle
zorgprofessionals in de gehandicaptenzorg. Met deze
fotowedstrijd komt deze ambitie ook in beeld.
ZonMw organiseert en regisseert het programma. Kennisplein Gehandicaptensector maakt de kennis en informatie uit
de projecten van Gewoon Bijzonder voor de sector beschikbaar. De website www.kennispleingehandicaptensector.nl/
gewoonbijzonder biedt de nieuwste inzichten en kennis over
praktijkgericht onderzoek. Onderzoek is immers van en voor
iedereen!

