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Inclusie door samenwerking en inzet ondersteunende technologie
Goed nieuws! Steeds meer bedrijven en organisaties zijn bezig met
inclusie en dat vinden wij als Babbage geweldig om te mogen mededelen.
Door samenwerkingen met bedrijven, instituten én de inzet van steeds
betere ondersteunende technologie kunnen wij er als bedrijf voor zorgen
dat steeds meer mensen met een visuele of motorische beperking
succesvol kunnen werken. Het aantal werkplekken voor medewerkers met
een visuele of motorische beperking dat Babbage per jaar toegankelijk
maakt neemt fors toe en dat geeft ons veel hoop voor de toekomst. 

Door steeds meer nieuwe innovaties als de Envision Glasses, het
populaire softwarepakket Ultimate Screen Acces (USA), de MagniLink Tab
als totaaloplossing (later in deze nieuwsbrief meer) en de
beeldschermloep Helix kunnen wij steeds geavanceerder ondersteuning
bieden en iedereen optimaal in zijn/haar behoeften voorzien. 

Het is mooi om te ervaren dat we samen zorgen voor een meer inclusieve
arbeidsmarkt. Door onze samenwerkingen met instituten als Visio en
Bartiméus, het UWV en partners als Ctalents kunnen we samen veel
impact realiseren bij grote bedrijven als KPN, PWC, Rabobank, ING en
ABN AMRO Bank. Hoe meer mensen wij optimaal kunnen ondersteunen,
hoe inclusiever het werkveld en daar maken wij ons hard voor. 
Wil je weten met welke bedrijven wij intensief samenwerken voor het
verbeteren van inclusie, klik hier. 

http://www.babbage.com/
https://babbage.com/samenwerking-bedrijven/


De Visionaid Helix HD: breed inzetbaar, ergonomisch en betaalbaar
De Helix is een Full HD beeldschermloep die de functie van een
traditionele desktop beeldschermloep kan vervangen. De Helix is in- en
uit te klappen en wordt voornamelijk gebruikt om gedrukte teksten te
vergroten en te accentueren. Het apparaat heeft een modern design,
ergonomisch ontwerp en is zeer gebruiksvriendelijk. De Helix HD is
gemakkelijk via HDMI op je beeldscherm(en) aan te sluiten en meteen
klaar voor gebruik! Onze collega Abdel legt in onderstaande video precies
uit hoe deze handige loep werkt.

Demonstratie video Helix

Tweede editie Step Up Study Event op zaterdag 13 februari
(Bericht vanuit organisatie Step Up Study Event)
Voor wie het even niet meer weet: SUSE (Step Up Study Event) is een
landelijke online middag waarin alle tools, hulpmiddelen en expertises
omtrent studeren, inclusie en het sociale studentenleven in combinatie
met een visuele en/of motorische beperking samenkomen.

https://babbage.com/visionaid-helix-hd/
https://www.youtube.com/watch?v=NtuFpMaXV8E


Dit event zal plaats vinden op 13 februari en is te volgen via Zoom. Deze
dag is bedoeld voor jongeren die in het laatste jaar zitten van het
voortgezet onderwijs, studeren aan het MBO, HBO of WO; of al bijna
afgestudeerd zijn en straks de stap maken richting de arbeidsmarkt.
Naast een interessant plenair deel kun je twee verschillende online
workshops volgen. Vanuit Babbage zal Joost van Loon ook een bijdrage
leveren aan de workshop over digitale vaardigheden. Klik op deze linkvoor
alle informatie over de verschillende workshops of om jezelf direct aan te
melden.

De MagniLink Tab als totaaloplossing
De MagniLink TAB is ontwikkeld om het dagelijks leven met een visuele
beperking in zowel de thuis-, werk- en studieomgeving makkelijker te
maken. De TAB is makkelijk mee te nemen en is in een paar seconden
gebruiksklaar te maken. Het systeem focusseert volledig automatisch,
beschikt daarnaast over diverse kleurenschema’s en kan makkelijk in- en
uitzoomen om tekst te vergroten. De MagniLink TAB heeft een mobiele
bordcamera die gebruik maakt van de Microsoft Surface tablet. Dit is een
nieuw concept waarbij de tablet wordt ingezet om te gebruiken als zowel
bordcamera, maar ook als mobiele beeldschermloep. Zo is informatie op
de schoolbank makkelijker te lezen en tegelijkertijd is de docent of het
digibord goed in de gaten te houden.

Via de volgende demonstratievideo kom je nog meer te weten over de
functies van deze meer dan handige totaaloplossing.

http://stepupstudyevent.nl/meld-je-aan/
http://stepupstudyevent.nl/meld-je-aan/
https://babbage.com/magnilink-tab/


Demonstratie video MagniLink TAB

Eerste podcast Inclusive Careers met Menno Schaap manager bij
Deloitte
Vanaf deze maand lanceren we iedere maand een podcast waarin Marnix
Kluiters in gesprek gaat met een inspirerende gast die succesvol aan het
werk is ondanks een visuele of motorische beperking. We starten de serie
met Menno Schaap.
Kan ik nog wel studeren? Die vraag stelde Menno Schaap zich in 2005.
Tijdens zijn vakantie met dispuutsgenoten zag de student een klein vlekje
dat niet verdween. Het bleek een blijvende oogaandoening te zijn die het
centrum van zijn gezichtsveld in korte tijd tot dichte mist maakte. De
vader van twee jonge kinderen is inmiddels opgeklommen tot manager bij
Deloitte. Dat lukte hem door auditief te gaan werken. Ook maakte hij een
strategische beslissing door zijn cijfermatige studie in te ruilen voor het
veel meer tekstuele fiscale economie. Menno vertelt in deze podcast op
gepassioneerde wijze hoe hij ondanks deze klap de vragen of hij nog wel

https://www.youtube.com/watch?v=z4fjNouhsa0&feature=youtu.be
https://open.spotify.com/show/6wtKP3etYxzayC0mDlCviO


kon studeren en zelfs werken overtuigend met ja wist te beantwoorden.
Beluister hier de podcast op Spotify of klik op bovenstaande afbeelding.

Facebook E-mail YouTube Spotify Website
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