
Een alternatief op de ZieZo-beurs workshop: “innovaties op hulpmiddelen gebied”
De ZieZo-beurs kon dit jaar geen doorgang vinden. Helaas was het daardoor niet
mogelijk onze workshops te bezoeken. Vanwege de grote interesse hebben we een
alternatieve manier gevonden om de inhoud van de workshops de komende tijd toch
met jullie te delen. Graag willen we de eerste workshop aanbieden in de vorm van een
videopresentatie.

In deze online workshop deelt expert Abdel Bourehtit kennis over de nieuwste
technologische ontwikkelingen en hulpmiddelen. Laat je door Abdel verrassen met de
nieuwste mogelijkheden op het gebied van vergroting, spraak en braille. Deze
ontwikkelingen en hulpmiddelen richten zich zowel op het gebruik op school en werk,
maar ook op het gebruik in privé situatie.
Stuur een email naar info@babbage.com om per e-mail een directe link naar deze
online workshop te ontvangen.

Menzis en Babbage starten officieel de samenwerking
Sinds kort hebben we een samenwerking met verzekeringsmaatschappij Menzis.
Babbage heeft nu met alle zorgverzekeraars in Nederland een samenwerkingsverband.
Door deze samenwerking kunnen we nu iedereen die hulpmiddelen in de thuissituatie
nodig heeft, op een goede manier helpen. We beschikken voor de thuissituatie over een
breed assortiment hulpmiddelen en dienstverleningen waardoor we een passende
oplossing kunnen leveren in verschillende situaties. Benieuwd wat we voor jou kunnen
betekenen, heb je vragen of wil je graag een demonstratie? Stuur een e-mail
naar info@babbage.com zodat een van onze medewerkers contact kan opnemen. 
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Introductie van nieuwe brailleleesregel op de Nederlandse markt
Wij hebben onlangs de ‘Harpo BraillePen 12 Touch’ toegevoegd aan ons brede
assortiment en dat is goed nieuws voor (toekomstige) gebruikers van brailleleesregels.
De Harpo BraillePen 12 Touch is een 12-cellige mobiele, compacte en lichtgewicht
brailleleesregel. Deze eigenschappen zorgen ervoor dat deze brailleleesregel zeer
geschikt is voor iedereen die (onderweg) mobiel gebruik wil maken van apps zoals
navigatieapps, social media, e-mail of WhatsApp. De brailleleesregel kan door middel
van bluetooth eenvoudig worden verbonden met je Android of Apple smart device.
Daarnaast beschikt de brailleleesregel over een joystick, hiermee kan je gemakkelijk
selecteren en navigeren op je smartphone of tablet. De meeste zorgverzekeraars
vergoeden sinds dit jaar een compacte brailleleesregel als tweede brailleleesregel voor
mobiel gebruik. Wil je meer weten over dit product? Klik dan hier voor meer informatie.
Heb je nog vragen of heb je interesse in een demonstratie? Neem dan vrijblijvend
contact met ons op.  

Babbage en Protinus gaan samenwerkingsverband aan
Babbage heeft sinds deze maand een samenwerkingsverband met Protinus. Protinus is
een organisatie waar alle overheidsinstanties benodigdheden die noodzakelijk zijn om
een werkplek te realiseren kunnen inkopen. Voor specialistische oplossingen voor
werknemers met een visuele beperking koos Protinus vaak voor één leverancier. Sinds
deze maand is er voor alle overheidsorganisaties meer keuzevrijheid doordat ze bij
Protinus ook via Babbage producten en diensten in kunnen kopen. We hopen in de
toekomst veel mensen met een visuele of motorische beperking die werkzaam zijn bij
bijvoorbeeld de Politie, Rijksoverheid of de Belastingdienst te kunnen ondersteunen.

https://babbage.com/harpo-braillepen-12-touch/
mailto:info@babbage.com


Heb je vragen? Of zou je graag met Babbage in contact willen komen om te kijken naar
geschikte oplossingen voor jouw werkplek? Stuur dan een mail
naar info@babbage.com.

Openstaande vacatures voor blinden en slechtzienden bij Ctalents
De sociale onderneming ‘Ctalents’ helpt werkzoekenden met een visuele en/of auditieve
beperking en matcht hen met de juiste werkgevers. Ctalents is de schakel tussen
werkzoekenden met een visuele of auditieve beperking en werkgevers. De
dienstverlening van Ctalents sluit goed aan bij de dienstverlening van Babbage,
hierdoor is een goede samenwerking ontstaan. Werkzoekenden met een visuele of
auditieve beperking worden eerst door Ctalents ondersteund in het ontwikkelen en
versterken van vaardigheden en talenten die nodig zijn bij de sollicitatie procedure en
de werkzaamheden in de functie. Babbage bekijkt vervolgens de technologische
oplossingen voor de obstakels die de werkzoekende kan ervaren tijdens het uitvoeren
van werkzaamheden. Door deze werkwijze en samenwerking, kan een kandidaat van
Ctalents aan de slag met de juiste vaardigheden en hulpmiddelen bij de nieuwe
werkgever. 

Ctalents heeft wekelijks nieuwe openstaande vacatures voor mensen met een visuele of
auditieve uitdaging. Momenteel zijn er verschillende openstaande vacatures bij Ctalents
waaronder de vacature voor audio specialist of managementassistent. Kijk voor een
volledig overzicht op de website van Ctalents of neem contact op via
het contactformulier.
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