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RUWARD PRAKTIJK OPDRACHTEN.

 Ruward Praktijk.
 Nieuwe software in gebruik
 Onderhoudscontract

Adapt-Ability was in een vergevorderd
stadium aangaande de overname van
Zedemo. Echter op het finishing-touch
moment hebben we moeten besluiten de
overnamegesprekken af te moeten
breken.
Wij zijn dan ook niet tot een overname
gekomen. Dat heeft er toe geleid dat wij
zelf met een praktijklijn op de markt gaan
komen.

 Armenië voorzien van
Ruward test

Lid van:

Ruward PraKtijK
Onder de naam Ruward PraKtijK zullen
wij, in eerste instantie met een tiental
werk/trainingsopdrachten, op de markt
gaan komen. Enkele prototypen zijn inmiddels gereed en er zijn op dit moment
een aantal in ontwikkeling.
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 De

NIEUW, NIEUW, NIEUW,
NIEUW!!

De verwachting is dat wij eind dit jaar of
begin volgend jaar de productie ter hand
kunnen nemen. De opdrachten zullen niet
veel afwijken van
de reeds
bestaande
producten
die al op
de markt
zijn. Dat
wil
niet
zeggen dat we alles gekopieerd hebben,
integendeel.
Onze opdrachten zullen uniek zijn omdat
wij geluisterd hebben naar de markt en het
samen met Buso de Zeeparel te
Middelkerke.
We lichten in deze nieuwsbrief een klein
tipje van de sluier op:




werkkisten
en werkpanelen
zijn
van
duurzaam
multiplex
gemaakt
(FSC) en
in kleur gespoten/geschilderd met verf
zonder oplosmiddel.
Alle losse onderdelen zullen zoveel
mogelijk van RVS zijn gemaakt of zijn
gegalvaniseerd.
Er komen praktijkopdrachten in de
vorm van montage, assembleren,
sorteren, oppervlaktemontage en in
een later stadium verpakken. Eén van de
opdrachten zal zijn de bekende remblokjes (de-)
monteren.

 Alle opdrachten zijn volgens de ver


snelde analyse geanalyseerd en een
aantal zelfs volgens MTM.
Duidelijke instructie op papier en in
een later stadium ook op beeld.
De opdrachten kunnen aangeschaft
worden met of zonder gereedschap.
Voorwaarde is dan wel dat u de juiste gereedschappen zelf beschikbaar hebt.

 Alle opdrachten kunnen los worden



aangeboden dat wil zeggen dat meer
leerlingen gebruik kunnen maken van
een module.
De aanschafkosten zullen tussen de
€200,00 en €1250,00 komen te liggen
waarmee
de
aanschafprijs
aanmerkelijk lager ligt dan de aanschafkosten van Zedemo of Valpar
kisten.
Wilt u meer weten? We komen graag bij u
langs voor een adviesgesprek.
Mail: info@adapt-ability.eu
of bel ons
Tel: +31(0)384 551 699 Mob.+31(0)651 183

Software
Eerste software geïnstalleerd.
Eindelijk is het dan zover de nieuwe software
is, op enkele kleine schoonheidsfoutjes na,
gereed. Het is software geworden welke
speciaal voor ons is gemaakt en draait uiteraard onder Windows XP of hoger. De laatste
schoonheidsfoutjes worden er momenteel
uitgehaald en de verwachting is dan ook dat
met een maand de software volledig gereed
is. Op drie plekken wordt inmiddels met de
software naar tevredenheid gewerkt. De
software is in twee versies te verkrijgen namelijk in een standalone of netwerkversie.
De software is modulair opgebouwd en is
dan ook per module aan te schaffen. Met de
eerste aanschaf moet de NAW module ook
aangeschaft worden waardoor de basisaanschaf neer komt op de module NAW met een
module naar keuze.

We hebben de volgende modules ontwikkeld:

Volgende nieuwsbrief

 NAW (naam, adres, woonplaats)

verschijnt in het

 Ruward of MAST-1 incl. versnelde
analyse

voorjaar van 2016

 MAST-2
 MTP (model test programma)
 Functionele mogelijkhedenlijst
 Uitgebreide interessevragenlijst

Info@adapt-ability.eu
Tel: +31(0)384 551 699
Mob.+31(0)651 183 534

 CWI kort interessevragenlijst
 Ladderscan
 Trajectplan
 Opleiding/stagekaart
Interesse? mail of bel ons.

Bij aanschaf van de basismodule en module naar keuze ontvangt u gratis de module opleiding/stagekaart .
Wij nemen de BTW voor onze rekening.
Actie is geldig tot 15 november 2016

Onderhoudscontract
Sinds kort kunt u een onderhoudscontract
afsluiten voor het periodiek onderhouden van uw
Ruward-test. Wij komen één keer per jaar naar u
toe om de complete test te controleren en eventueel onderdelen te vervangen. Onderdelen die
door vallen stuk zijn gegaan zijn uiteraard voor uw
rekening alle andere vervangingen en vervanging
van componenten zijn hierbij inbegrepen.
Een onderhoudscontract moet voor minstens drie
jaar
worden
aangegaan en
de kosten zijn
€125,00 exclusief BTW per
jaar.

Meer weten? Neem contact met ons op.

Ministerie van Buitenlandse Zaken en twee projecten werden
gefinancierd door USAID internationale hulporganisatie uit Amerika.
Nadat eerst twee arbeidsbureaus werden voorzien van de Ruward
test en een aantal mensen met een beperking werden toegeleid
naar arbeid, werden in het tweede project 29 arbeidsbureaus voorzien van de test en werden er 15 mensen opgeleid met de opleiding
train de trainer. Binnen het project werden tot nu toe meer dan 250
mensen met een beperking toegeleid naar arbeid.
In het derde project mochten wij nog 8 Ruward testen leveren zodat alle arbeidsbureaus in het land
nu de beschikking hebben
over een Ruward test.
Rond de 1000 mensen zijn
de afgelopen jaren getest
en dat in een land met een
slechte infrastructuur en
waar niet duidelijk is waar de mensen met een beperking wonen.

Armenië
Afgelopen jaren zijn
wij
zeer
actief
geweest in Armenië.
We hebben deelgenomen in drie projecten waarvan één gefinancierd

Binnenkort kunt u meer informatie verwachten met betrekking tot

Ruward PraKtijK

