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Sinds het verschijnen van de vorige nieuwsbrief heeft de cliëntenraad 

Volwassen Ambulant drie keer vergaderd met de verantwoordelijke 

klantgroepmanager. In deze vergaderingen zijn wij onder andere ingelicht 

over Bartiméus in Beweging, Bartiméus toekomstbestendig en het jaarplan 

voor 2022. 

 

Even voorstellen 

 

 

Tamara van de Hoef (21) 

“Hoi! Mijn naam is Tamara en sinds mei 2021 zit ik in de 

Cliëntenraad Volwassen Ambulant (CRVA). Hier probeer ik 

samen met de andere raadsleden zoveel mogelijk de belangen 

van de volwassen ambulante cliënten te behartigen.  

Ik ben geboren met Achromatopsie en heb daardoor een visus 

van 10% en ik zie geen kleuren. Momenteel studeer ik MSc 

Strategic Management aan de universiteit in Tilburg en woon ik 

al enige tijd in ’s-Hertogenbosch.” 

 

Om u meer inzicht te geven in hetgeen wij (CRVA) doen, zal er 

met enige regelmaat een nieuwsbrief verschijnen. Hiermee 

willen wij u in te lichten over de belangrijkste besproken feiten en hopen wij u te 

enthousiasmeren om onderwerpen aan te dragen die voor u belangrijk zijn.  

 

In onderstaande artikelen kunt u lezen waar wij ons het afgelopen jaar mee bezig 

hebben gehouden. 

 

 

 

Visuele leeswijzer 1: Ik ben 

Tamara en heb bruin haar 

met een paar blonde lokken. 

Op deze foto draag ik een 

stippeltjesjurk en kijk ik 

vrolijk naar de camera. 



Programma Arbeid 

Al enige tijd wordt er hard gewerkt aan het ‘programma arbeid’ dat zich richt op het 

duurzaam inzetten van mensen met een visuele beperking. Het REA-college en 

Werkpad staan hierbij centraal. Bartiméus heeft geconcludeerd dat het huidige 

aanbod van Werkpad niet rendabel is. De organisatie is druk bezig om het huidige 

aanbod aan te vullen met onderscheidende factoren. Zo komt het vaak voor dat 

iemand met een visuele beperking instroomt binnen een bedrijf, maar niet veel later 

ook weer uitstroomt. Het aanvullende aanbod zal zich juist focussen op het 

inzetbaar houden van een werknemer binnen een onderneming. 

 

Het project zit momenteel in een vergevorderd stadium. De ideeën liggen op tafel, 

echter moeten ze nog concreter worden. Bartiméus is druk bezig om de ideeën te 

presenteren aan bedrijven om hen te enthousiasmeren voor het nieuwe aanbod. 

Mede door de inbreng van de CRVA zal het project zich focussen op de gehele 

doelgroep Volwassen Ambulant (18 t/m 64-jarige met diverse eigenschappen). Zo 

hopen wij de mogelijkheid tot een duurzaam/langdurig arbeidscontract voor alle 

visueel beperkten te vergroten. 

 

 

Nieuwe website! 

Bartiméus is na de zomer een project gestart voor de realisatie van een nieuwe 

website bartimeus.nl. Belangrijke reden hiervoor is dat de bestaande website 

technisch en functioneel aan het einde van de levensduur is. Eind november is er 

ook een bericht verspreid waarin zoekvragen voor de nieuwe site konden worden 

aangedragen. Deze vragen zullen worden meegenomen door de ontwikkelaar om 

een site te creëren die zowel nuttig als toegankelijk is! In 2022 zullen er proeven 

plaatsvinden om de navigatie en inhoud van de site te testen. 

 

Mocht u nog andere punten hebben die absoluut niet mogen ontbreken op de 

nieuwe site? Raadpleeg dan het e-mailadres, zoals vermeld in het colofon.  

 

 

Zoektocht naar nieuwe klantgroepmanager 
Bartiméus heeft op 1 november 2021 afscheid genomen van de klantgroepmanager 

Ambulant Volwassen. Zij begon nog geen jaar geleden als klantgroepmanager, 

maar heeft helaas haar functie naast zich neergelegd. Momenteel is er een tijdelijke 

plaatsvervanger. Bartiméus zal in de komende maanden haar best doen om een 



vaste aanstelling te realiseren voor de functie als manager van onze klantgroep. De 

voorzitter van de CRVA zal nadrukkelijk betrokken worden bij dit proces en 

verwacht binnen afzienbare tijd een vast aanstelling te realiseren.  

 

 

Speerpunt gastheer/gastvrouw 
Op de locatie in Zwolle werken ervaringsdeskundigen als gastheer/gastvrouw. Zij 

zorgen ervoor dat nieuwe cliënten bij hun eerste bezoek goed worden begeleid en 

ontvangen. Hierdoor worden mensen op hun gemak gesteld. In Zwolle zijn veel 

positieve reacties op deze werkwijze. Er is met verschillende ervaringsdeskundigen 

en cliënten gesproken. Zij hebben hun mening en tips met de CRVA gedeeld. Deze 

zullen mee worden genomen in de verdere uitrol van dit speerpunt. Bartiméus en 

de CRVA zijn bezig om te onderzoeken of dit op andere locaties ook wenselijk is. 

 

 Wat te verwachten in 2022?  

 

Speerpunten 

Ook in 2022 zal de CRVA doorgaan met het streven om het beste te bereiken voor 

de ambulante volwassenen. De speerpunten voor 2022 zijn als volgt gedefinieerd: 

• Project arbeid 

• Inzetten van ervaringsdeskundigen 

• Contact met achterban 

• Partnerrevalidatie 

• Dagbesteding 

Om zorg te dragen voor bovenstaande speerpunten (afgeleid van de speerpunten 

uit 2021) heeft de CRVA ervoor gekozen deze niet uit te breiden.  

 

 

Vergaderdata 

De CRVA zal iedere 2e dinsdag van de maand vergaderen. Fysieke vergaderingen 

zullen worden afgewisseld met online vergaderingen. De vergaderdata zijn: 

• Dinsdag 11 januari 2022 

• Dinsdag 8 februari 2022 

• Dinsdag 8 maart 2022 

• Dinsdag 12 april 2022 

• Dinsdag 10 mei 2022 

 



 

• Dinsdag 14 juni 2022 

• Dinsdag 13 september 2022 

• Dinsdag 11 oktober 2022 

• Dinsdag 8 november 2022 

• Dinsdag 13 december 2022 

 

 

Colofon 
Reacties, ideeën en vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief kun 

je mailen naar Karin Wijsman, ambtelijk secretaris: 

e-mail: clientenraadvolwassenenambulant@bartimeus.nl 

 

 

 
Als je de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen kun je je afmelden via 

cliëntenraadvolwassenenambulant@bartimeus.nl 
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