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Probleemstelling
Grotendeels spraak
gerelateerde software bij
omschakeling naar externe
computer behouden.

De oplossing
Overschakeling van een
server met netwerk op externe
computer van WH2A.

Het resultaat
Een mondiaal bereikbaar
systeem mét spraakmogelijkheden, zodat directeur Rinus
Snoeren overal ter wereld met
alle toepassingen kan werken.
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CASE

‘Blind vertrouwen in WH2A’
Oisterwijk - De komende jaren zal het aantal ouderen toenemen en
daarmee ook de hoeveelheid slechtzienden, mensen met dyslexie en
slechthorenden. ‘Een groeimarkt’, constateert Rinus Snoeren,
directeur en oprichter van Worldwide Vision in Oisterwijk. Het bedrijf
brengt allerhande producten op de markt voor slechtzienden, blinden
en senioren. Het gaat om zo’n 1200 verschillende items. Dat kan
variëren van taststokken voor blinden, brillen, sprekende wekkers en
horloges, voorleesapparaten, visuele en trillende waarschuwingssystemen tot sprekende telefoons. En alles wat daartussen ligt.
Worldwide Vision levert voor alle grote zorgverzekeraars van ons land
en ook nog eens aan 175 resellers. Vandaar dat Rinus Snoeren de toekomst positief tegemoetziet. Sinds kort draait zijn complete automatisering bij WH2A. Een beslissing waar hij veel moeite mee heeft gehad.
Na zijn ongeluk zat Rinus niet bij de pakken neer en hij stortte zich op de
horeca. Hij bouwde een aantal bloeiende zaken op. Zestien jaar geleden
richtte hij Worldwide Vision op, min of meer op verzoek van onder andere
de Nederlandse Vereniging voor Blinden en Slechtzienden. Die hadden
al een organisatie die allerlei hulpmiddelen voor die doelgroep op de
markt bracht. Daar deze organisatie in gevaar kwam, zochten ze naar
mogelijkheden voor continuering voor deze hulpmiddelen. Rinus zette op
verzoek van deze organisatie de distributie commercieel op en dat werd
een succes. Zijn producten
vinden ook de weg
rechtstreeks naar
klanten via een webshop
en 175 thuiszorgwinkels.
In 2009 werd hij in
Oisterwijk uitgeroepen
tot ondernemer
van het jaar.

‘Overal werken waar je wilt,
compleet met spraak!’
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Profiel van Worldwide Vision
Worldwide Vision in Oisterwijk is een groothandel annex postorderbedrijf
dat producten levert ten behoeve van mensen met een visuele, auditieve
en/of leesbeperking en senioren. Onderzoek toont aan dat alleen al in
Nederland ongeveer 600.000 mensen problemen hebben met
hun gezichtsvermogen.In toenemende mate zijn er
goede hulpmiddelen beschikbaar. Deze
maken dagelijkse activiteiten vaak
wat gemakkelijker, zoals werk,
hobby’s, sportbeoefening,
vrijetijdsbesteding of ontspanning.
Worldwide Vision levert deze,
vaak wereldwijd geproduceerde
artikelen, aan zowel
particulieren, resellers
als organisaties. Het bedrijf
telt zes medewerkers.

Rinus Snoeren:
‘Onze spraaksoftware
draait moeiteloos via
WH2A. Dit is zelfs
een wereldprimeur!’

Snoeren is een perfectionist en
iemand die de zaken het liefst een
beetje dicht bij zich houdt. En dat geldt
ook voor zijn computerbestanden,
juist omdat hij daar zo afhankelijk
van is. De meeste toepassingen die
hij zelf gebruikt zijn naast braille op
spraakcommunicatie gebaseerd.
Bij Worldwide Vision draait een
aantal standaardprogramma’s zoals
Exact Globe, voorraadadministratie,
Outlook en enkele gespecialiseerde
toepassingen. Dit alles voorheen op
een eigen server met een aantal
netwerkstations. Snoeren: ‘Die hardware werd na acht jaar te oud en
eigenlijk was ik van plan om de hele
handel opnieuw te kopen. Dat vertelde
ik ook aan Ramon Braaf van WH2A
die ik al kende omdat hij hier jaren
lang over de vloer kwam voor een
groothandel in telefoons. Hij wist
mij ervan te overtuigen dat externe
oplossingen beter waren voor mijn
bedrijf. Toen ik de voordelige prijs
hoorde, ging ik om. Maar niet na toch
nog behoorlijk lang getwijfeld te
hebben. Je brengt tenslotte de ziel
van je bedrijf ergens anders onder.
Als het niet werkt, dan draai je dat
niet zo makkelijk meer terug’.

‘Overal werken
waar je wilt
en lagere kosten’
Rinus Snoeren

Alles bij elkaar genomen is het Rinus
Snoeren allemaal erg meegevallen.
‘Vooral het feit dat onze spraaksoftware moeiteloos op de computer van WH2A draait. Dit is zelfs
een wereldprimeur, want er zijn mij
geen gevallen bekend van spraaksoftware die ergens anders op een
computer draait en waar je lokaal
mee kunt werken. Ook de overgang
is vlekkeloos verlopen… we zijn
anderhalf uur uit de lucht geweest.
Dat was het. De voordelen? Je kunt
overal werken waar je wilt, lagere
kosten dankzij onder andere Voice
Over IP’. Snoeren ziet voor WH2A
grote mogelijkheden in de markt van
slechtzienden, blinden, mensen met
dyslexie en slechthorenden. ‘Er zijn
600.000 slechtzienden, 1 miljoen
mensen met dyslexie, en wat dacht
je van de 1 miljoen laaggeletterden
in Nederland? Die mensen kunnen
ineens aan het werk omdat ze het
geschrevene ook kunnen horen.
Mogelijkheden genoeg bij WH2A…
ik heb er in ieder geval blind
vertrouwen in’, grapt hij tot besluit.
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