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Jaar in, jaar uit.
Het afgelopen jaar was een jaar vol uitdagingen, het bezoeken van
organisaties en bedrijven was lastig en wij moesten op zoek naar
alternatieven om de informatie over onze producten en dienstverlening zo
goed mogelijk kenbaar te maken. Ook onze gebruikelijke trainingen en
demonstraties vroegen om een andere vorm. Maar ondanks alles zijn wij
zeer positief gestemd, want de meeste obstakels zijn omgezet in mooie
uitdagingen. Door middel van succesvolle webinars, online trainingen en
ondersteuning op afstand is het ons toch gelukt om alle ondersteunende
professionals en klanten zo goed mogelijk te helpen. Het succes van onze
service is dan ook bevestigd: Babbage scoorde dit jaar een 8,9 qua
klanttevredenheid, zelfs een half punt meer dan vorig jaar! Ons
klantenaantal is daarnaast gestegen en wij hebben veel mensen met een
motorische of visuele beperking kunnen helpen in hun studie-, werk- en
thuissituatie. Ons team kijkt uit naar het komende jaar en wij hopen nóg
meer mensen te kunnen ondersteunen, onze dienstverlening uit te
breiden en organisaties te helpen om nog toegankelijker en inclusiever te
worden voor alle doelgroepen.

Envision Glasses, exclusief bij Babbage
De Envision Glasses zijn nu ook in Nederland geïntroduceerd en Babbage
is de trotse, exclusieve leverancier van deze multifunctionele wearable.
De Envision Glasses is een combinatie van een smartglass én intelligente
Envision software die je in staat stelt om onderweg, thuis, op school of op
het werk optimaal te functioneren. De bril beschikt onder andere over

kleurherkenning, kan gedrukte teksten lezen en biedt hulp op afstand
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door de mogelijkheid om een bekende te laten meekijken via de camera
van de bril. Ook kan de bril zowel gezichten als producten en objecten
herkennen.
Babbage zal de advisering en levering gaan doen van de Envision Glasses
en daar kijken wij enorm naar uit! Vraag bij interesse - als klant of als
ondersteunend professional - via ons een geheel vrijblijvende
demonstratie aan om de mogelijkheden te ontdekken. Bij vragen over
vergoedingsmogelijkheden bieden wij ook graag de helpende hand. Meer
informatie over de functies van de Envison Glasses en een video over de
werking van het product vind je op onze website.
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Windows Accessibility Training
De standaard Microsoft accessibility opties en de Verteller bieden steeds
meer functies en wij willen dat je optimaal gebruik kan maken van deze
standaard mogelijkheden voor toegankelijkheid. Uit ons onderzoek dat wij
afgelopen jaren hielden, blijkt namelijk dat veel gebruikers onvoldoende
kennis hebben over alle mogelijkheden die Microsoft standaard biedt.
Daarom introduceert Babbage de ‘Windows Accessibility Training’. Dit is
een training van twee dagdelen waarin je leert over alle belangrijke
functies waarover de Microsoft accessibility opties en de Verteller
beschikken. Op deze manier leert iedereen nog zelfstandiger werken met
deze toepassing in studie- of werksituatie waar de behoefte bestaat om
met deze standaard mogelijkheden te werken. Wil je meer weten over
deze training of wil je weten of deze training ook voor jou geschikt is,
neem dan gerust contact met ons op voor verdere informatie of een
adviesgesprek via info@babbage.com.
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Inclusive Careers Podcast. Een nieuw inspirerend geluid!
In de praktijk zien we bij werkgevers vaak een negatief beeld over de
mogelijkheden die er zijn rondom het functioneren met een beperking.
Ook spreken wij regelmatig met klanten die niet goed weten wat de
mogelijkheden qua ondersteuning zijn op het gebied van studie en werk.
Wij als Babbage geloven dat, met de juiste inzet van ondersteunende
technologie en daarnaast de juiste vaardigheden, iedereen in staat is om
optimale prestaties te kunnen behalen in iedere werk-, studie- en
thuissituatie. Om de beeldvorming te verbeteren en om mensen te
inspireren zullen wij vanaf januari iedere maand de Inclusive Careers
Podcast publiceren die wij via onze nieuwsbrief, Facebook, Soundcloud,
Spotify en de podcast app zullen delen. Iedere maand interviewt
podcastmaker Marnix Kluiters een klant van Babbage met een visuele of
motorische beperking. Marnix is oprichter van de Ecosofie podcast waarin
hij gesprekken voert over duurzaamheid, economie en filosofie. Marnix
Kluiters is zelf slechtziend en komend jaar zal hij dus twaalf inspirerende
gesprekken voeren met Babbage klanten waarin deze positieve
beeldvorming centraal staat. In de volgende nieuwsbrief dus meer over
onze podcast: Inclusive Careers!

Loopbaankansen via Incluvisie
Namens stichting Incluvisie delen wij graag het volgende bericht:
Voor jonge werkenden en studenten met een beperking. Werk samen aan
het vergroten van je loopbaankansen.
Ben jij een jonge werkende met een beperking (tot 27 jaar) en wil je
competenties en vaardigheden verwerven die jou helpen vooruit te
komen? Ben jij een student met een beperking, vraag jij je wel eens af of
je een stage gaat vinden en hoe jouw loopbaan er uit gaat zien. Tijdens
dit project kunnen werkende en student elkaar helpen om hun

loopbaankansen te vergroten. Hoe je dat kunt doen en hoe je je aan kunt
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melden lees je hier. Meer over Incluvisie vind je via www.incluvisie.nl
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