
Een nieuwe periode
De afgelopen maanden waren voor iedereen een periode van plotselinge stilstand, een
omschakeling naar nieuwe werk- en privéomstandigheden en het creatief omgaan met
de beschikbare diensten en middelen.
Gelukkig zien wij op scholen en bij bedrijven een versoepeling van de
coronamaatregelen. Zo zijn we in staat om onze klanten vaker op locatie te bezoeken,
zodat onze quickscans en werkplekonderzoeken optimaal uitgevoerd kunnen worden.
Uiteindelijk leiden deze tot een advies op maat, welke je kunt gebruiken om optimaal je
visuele of motorische beperking te compenseren.     

Ander goed nieuws is dat tijdens de afgelopen periode onze dienstverlening dankzij
onlinetrainingen, webinars en installaties op afstand succesvol is verlopen. Graag willen
wij je bedanken voor je flexibiliteit en begrip tijdens deze uitdagende periode. 

Babbage bij summerschool Elan Training
Elan Training geeft trainingen aan jobcoaches met als uitgangspunt dat
maatschappelijke participatie voor iedereen de belangrijkste doelstelling is. Elan
Training is de grootste jobcoach-trainingsorganisatie van Nederland.

Deze zomer verzorgt Elan een summerschool bestaande uit diverse workshops en
trainingen. Ook Babbage is gevraagd een workshop te geven. Op maandag 27 juli
organiseert Babbage de workshop ‘Ondersteunende technologie voor inclusie’. Als
deelnemer aan deze middagworkshop leer je meer over de praktische inzet van een
breed scala aan ondersteunende technologie. Denk hierbij niet alleen aan technologie
ter compensatie van de visuele of motorische beperking, maar Babbage deelt ook
kennis over oplossingen voor medewerkers met bijvoorbeeld een cognitieve of
auditieve beperking. Kortom: technologie om medewerkers met een functiebeperking
zo succesvol mogelijk te laten studeren of werken.
Deze workshop is voor professionals die in de praktijk personen met een
functiebeperking adviseren en/of begeleiden in de studie- of werksituatie, maar ook
voor geïnteresseerden in ondersteunende technologie.
Wil je meer informatie over de inhoud van onze workshop klik dan hier. Wil jij als
jobcoach, arbeidsdeskundige, arbo-arts of re-integratieconsulent deze workshop
bijwonen? Schrijf je dan nu in via deze link. Graag tot 27 juli!
 

http://www.babbage.com/
https://www.elan-training.nl/SumSch/20.Ondersteunende-technologie-voor-inclusie.pdf
https://www.elan-training.nl/SumSch/Aanmeldformulier-Summerschool-190620.docx


Ablecom systeem
Maak visuele informatie in je klas of op je werk zichtbaar!
Dit multi-inzetbare systeem biedt op een handige manier hulp om bijvoorbeeld de
informatie van een digitaal schoolbord beter te kunnen zien. Ook teksten en
afbeeldingen uit schoolboeken zijn door dit systeem perfect te bestuderen. Het
camerasysteem van Ablecon beschikt over een slimme camera die als beeldschermloep
en als langeafstandscamera functioneert. De camera wordt aan het plafond bevestigd
en draadloos bediend met een laptop, tablet of smartphone. Alles in het klaslokaal of in
de vergaderruimte is te vergroten; het is zelfs mogelijk om tekstherkenning (OCR) te
gebruiken.

Wil je meer weten over het systeem van Ablecon bekijk via deze link op onze website
of wil je graag een demonstratie? Neem dan contact op met ons.

Blind taken op de computer uitvoeren op topsnelheid
Er bestaan vooroordelen bij werkgevers en professionals over het functioneren van
medewerkers met een visuele beperking. Er wordt vaak gedacht dat een blind iemand
langzamer taken uitvoert op de computer. Niets is echter minder waar. Met de juiste
hulpmiddelen en vaardigheden zullen veel computer gerelateerde taken meestal sneller
kunnen worden uitgevoerd. De snelheid van informatieverwerking kan dus op een
hoger niveau liggen dan bij veel ziende collega’s.
In onderstaande video geeft Joost van Loon van Babbage een demonstratie van enkele
taken die hij op de computer zonder zicht uitvoert. Probeer deze snelheid met de muis
maar eens te behalen!

https://babbage.com/ablecon-camerasysteem-voor-school-en-werk/
mailto:info@babbage.com?subject=Informatie%20m.b.t.%20nieuwsbrief

