
Werken met een visuele beperking

100% op je 
(werk)plek
Werken met een visuele beperking? Ja natuurlijk kan dat. Bartiméus is dé 
specialist als het gaat om werken met een visuele beperking. We hebben 
oog voor jouw persoonlijke situatie en bieden maatwerk bij je zoektocht 
naar een baan die bij je past. Of bij het vinden van ander (passend) werk, 
omdat je bent uitgevallen of in je werk tegen problemen aanloopt. Ook 
zijn we er voor studenten en scholieren om te ontdekken welke talenten 
je hebt en in wat voor studie of baan jij het beste tot je recht komt.
Ontdek wat wij voor jou kunnen betekenen. 

Het vinden van een nieuwe of andere baan
Bartiméus heeft de ervaring, kennis en creativiteit in huis om samen op 
zoek te gaan naar een baan die bij je past. Hoe is jouw visuele situatie 
en hoe komen jouw talenten het beste tot zijn recht? We gaan samen op 
onderzoek uit en schetsen realistische arbeidsmogelijkheden. 

Wij adviseren en begeleiden je bij het gehele traject of bij één of 
meerdere onderdelen. Welke dat zijn is natuurlijk afhankelijk van de vraag 
die je hebt. Wil je bijvoorbeeld alleen ondersteuning bij het solliciteren  
dan kan dat ook. Want solliciteren met een visuele beperking is vaak net 
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even anders. Na de training ‘Zelfverzekerd solliciteren’ zal je met meer 
vertrouwen en met de juiste vaardigheden het sollicitatiegesprek in gaan. 
Maar er zijn meer opties, bel ons dan kijken we wat het beste bij jouw 
situatie past.

Weer terug aan het werk na uitval (re-integreren)
Wanneer je door (toenemende) oogproblemen je werk niet meer goed 
kunt uitvoeren, of al uitgevallen bent, kan je bij ons ondersteuning 
krijgen voor terugkeer in je eigen werk (eerste spoor re-integratie) of voor 
het vinden van ander werk (tweede spoor re-integratie). Een dergelijk 
traject wordt vaak voorafgegaan door een arbeidsdeskundig onderzoek. 
Bartiméus heeft ervaren arbeidsdeskundigen in huis die dit onderzoek 
kunnen uitvoeren. 

Eerst kijken we wat er nog wél mogelijk is in de huidige functie:  
valt er iets aan te passen in de functie of zijn er werkplekaanpassingen  
nodig? Als dat niet mogelijk is kijken we samen, ook met de werkgever, 
naar andere functies binnen het bedrijf. Aanvullend loopbaanonder-
zoek geeft inzicht in passende werkzaamheden die rekening houden 
met je competenties, vaardigheden en je visuele beperking. Wanneer er 
bij je huidige werkgever geen mogelijkheden zijn, gaan we op zoek naar 
passend werk bij een andere werkgever. Gedurende het traject krijg  
je antwoord op de onderstaande vragen:

Diverse vormen van re-integratie worden door Bartiméus uitgevoerd 
onder de naam Werkpad. We hebben hiervoor contracten met het UWV, 
arbodiensten en werkgevers. De trajecten worden individueel gegeven en 
op maat gemaakt. 
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Fit en Vitaal blijven
Iedereen wil optimaal presteren. Maar hoe doe je dat? Het vitaliteits-
pakket biedt antwoord met deze unieke combinatie van een tweedaagse 
training en coachingsgesprekken op maat met een vitaliteitscoach. In de 
training leer je hoe je je dagelijkse portie energie optimaal kan benutten 
om je werkplezier en je productiviteit te vergroten. Zodat je lekker in je 
vel zit, thuis en op de werkvloer. Na de training kan je zelf aan de slag om 
de geleerde vaardigheden in de praktijk te brengen. Je wordt hierbij nog 
ondersteund door je coach. In de coachingsgesprekken bespreek je waar 
het goed gaat en welke situaties nog lastig voor je zijn. Op deze manier 
lukt het je om de aangeleerde vaardigheden écht vast te houden. 

Een optimale inrichting van je werkplek 
Welke technologische hulpmiddelen maken je werkplek toegankelijker?  
Wat is er nodig om je werk te blijven uitvoeren? Hoe kan je werkplek 
ingericht worden om optimaal en efficiënt te (blijven) presteren?  
We gaan graag samen aan de slag met je werkplek. Na een korte intake 
doen we onderzoek en geven we advies over de benodigde computer- 
aanpassingen, verlichtingsadvies en/of hulpmiddelen voor bijvoorbeeld 
het lezen van informatie. Het 
onderzoek, aangevuld met 
ergonomische adviezen vatten 
wij samen in een concreet 
adviesrapport voor je werkgever. 
In de aanvullende (optionele) 
training gaan we vervolgens 
aan de slag met de instelling 
van je werkplek en krijg je een 
praktische instructie over de 
hulpmiddelen. Op deze manier 
haal je het maximale uit je 
werkplek én leer je de techno-
logische hulpmiddelen in de 
praktijk toe te passen.



Ontdekken wat voor baan er bij je past
Natuurlijk wil je graag een baan vinden, maar het is belangrijk om vooraf 
stil te staan bij wat je opties en mogelijkheden zijn. Zodat je niet alleen 
zeker weet dat je nu op je plek zit, maar ook op lange termijn je baan kan 
behouden. Op die manier blijft werken leuk en kost het je minder energie. 
Maar hoe vind je een baan die bij jou past? Waar ben je goed in?  
En, welke werkzaamheden passen binnen je visuele mogelijkheden?  
Wij kunnen je ondersteunen in deze zoektocht. Loopbaanadvies van 
Bartiméus geeft je inzicht in passende en realistische arbeidsmogelijk- 
heden. Je krijg een advies op maat waarmee je aan de slag kan. 

Waarvoor kan je nog meer bij ons terecht? 
Een greep uit ons aanbod:
• Assessments in een aangepaste en toegankelijke omgeving
• Studiekeuze onderzoek voor jongeren 
• Begeleiding bij het vinden van een bijbaan of stage
• Arbeidsdeskundig onderzoek
• Coaching op het werk
• REA college, via scholing naar werk
• Wij zijn adviseur en sparringpartner voor werkgevers en arbodiensten 

als het gaat om outplacement, loopbaanbegeleiding, coaching,  
re-integratie en duurzame inzetbaarheid

Meer informatie of aanmelden
Heb je vragen? Ben je benieuwd naar wat we voor jou kunnen betekenen? 

Bel dan met één van onze medewerkers: 

 088 - 88 99 888 


