
Online webinar door Ctalents en Babbage
Babbage en Ctalents slaan de handen ineen en organiseren eind juni een online
webinar. Tijdens dit webinar leert Joost van Loon van Babbage wat je nodig hebt om
jouw visuele beperking effectief om te zetten in een kracht door optimaal te
compenseren met behulp van ondersteunende technologie. Daarnaast praat hij je bij
over de nieuwste technische innovaties op hulpmiddelgebied voor de werksituatie.
Babbage en Ctalens geloven beide dat jouw talenten voorop moeten staan bij de start
van jouw carrière en natuurlijk niet jouw beperking. Door deel te nemen aan het
webinar krijg je praktische handvatten en informatie van een talentmatcher van
Ctalents om succesvol aan de slag te gaan op de arbeidsmarkt.
Meld je hier aan dan neemt Ctalents contact met je op voor de datum en tijd.

Naar een inclusieve arbeidsmarkt
Babbage is er de laatste jaren in geslaagd om een groot aantal werkplekken aan te
passen voor werknemers met een visuele of motorische beperking waardoor zij
volwaardig mee kunnen draaien op de werkvloer. Onze specialistische ondersteuning
aan organisaties heeft ervoor gezorgd dat steeds meer organisaties kiezen voor een
structurele samenwerking met Babbage. Hierdoor kunnen we direct werkplekken
inrichten zodat werknemers met een visuele of motorische beperking snel en zonder
obstakels aan de slag kunnen. Zo hebben we nauw contact met ICT en HRM afdelingen
van allerlei organisaties om alle randvoorwaarden voor de implementatie van
hulpmiddelen goed te regelen. Toonaangevende organisaties in Nederland die kiezen
voor een partnership met Babbage zijn onder meer: KPN, Rabobank, ABN-Amro, PWC
en Achmea. Klik hier voor een compleet overzicht van organisaties waar Babbage
inmiddels mee samenwerkt.

http://www.babbage.com/
https://www.wearectalents.nl/opt-in
https://babbage.com/samenwerking-bedrijven/


OrCam voor studie en werk ZieZo-beurs workshop
De workshops van de ZieZo-beurs konden dit jaar helaas geen doorgang vinden.
Daarom bieden we de workshops online aan. Deze keer brengen we de
workshop OrCam voor werk en studie onder de aandacht.
Adviseur Fabian Lawalata demonstreert in deze online videopresentatie een groot
aantal mogelijkheden van de vernieuwde OrCam bril versie 2.0 voor studie en werk. In
de demonstratie zal hij een aantal functionaliteiten laten zien. Ook bespreekt hij de
demonstratie- en diverse vergoedingsmogelijkheden.
Wil je per email de link ontvangen naar de video stuur dan een email
naar info@babbage.com.

Computer bedienen met een visuele beperking
Voor familie, vrienden en collega's is het moeilijk voor te stellen hoe iemand met een
visuele beperking met behulp van spraak- en brailleuitvoer een computer kan bedienen.
Het navigeren op de computer, binnen programma's en op internet kan een uitdaging
zijn, omdat maar een beperkt deel van het scherm zichtbaar is. 
Om inzicht te geven in de mogelijkheden die er zijn om met een schermlezer te werken
en het belang van training te verduidelijken hebben we met een speciale tool genaamd
Focus Curtain een demonstratievideo opgenomen. In deze video worden een aantal
computertaken uitgevoerd, waarbij alleen visueel het deel op het scherm zichtbaar is
wat ook wordt weergegeven in spraak en braille. Deze video kun je bijvoorbeeld ook
delen met collega's, medestudenten of professionals om inzicht te geven in de
mogelijkheden en uitdagingen die er zijn wanneer je werkt met een schermlezer. Klik
op onderstaande link om de video te bekijken.

https://babbage.com/orcam/
mailto:info@babbage.com.


In deze video legt onze trainer Joost van Loon uit hoe mensen met een visuele beperking informatie
op het beeldscherm lezen op basis van spraak- en braille.

Wanneer je behoefte hebt aan meer informatie over de trainingen van de Babbage
Academy, stuur dan een email naar info@babbage.com!

https://www.youtube.com/watch?v=BcH51RExJcQ
mailto:info@babbage.com

