
Titel: Kennis met elkaar delen is vermenigvuldigen 

Doel van Mi ta Stimabo 

Belangen behartigen door gebruik te maken van elkaars ideeën, aanwezig 
talent en handige netwerken.

Toelichting

Gregory en Harm zijn lang actief als belangbehartigers voor de visueel 
gehandicapten in Nederland. Gregory is blind, en voorzitter van Stichting Mi 
ta Stimabo. Dit is een stichting van en voor mensen met een visuele 
beperking, die opkomt voor de belangen van mensen met een visuele 
handicap en hun omgeving. Harm is één van de vele adviseurs die de 
stichting rijk is. Lokaal en regionaal verwoorden zij via Mi ta Stimabo de 
belangen van mensen met een handicap. Samen weten zij belangrijke 
successen te behalen. Dit alles financieren zij uit eigen middelen. 

Gregory en Harm zetten zich op originele wijze in voor mensen met 
beperkingen, op verschillende onderwerpen. Ze overleggen veel met elkaar, 
maken gebruik van informatie van de vele adviseurs die de stichting 
ondersteunen. Bruggen bouwen, elkaar versterken en aanwezig talent 
benutten zijn hun kernwoorden.

Activiteiten

Gregory en Harm bundelen eigen ideeën hoe tot succes te komen met ideeën 
van anderen. Verder versterken zij koepels van mensen met visuele 
beperkingen. Dat doen zij door hun verzamelde informatie van de achterban 
in te brengen. Gregory en Harm zijn deskundige vrijwilligers met know-how 
over wet- en regelgeving, hulpmiddelengebied en lectuurvoorziening. 

Overleg binnen Mi ta Stimabo en de achterban gebeurt uitsluitend via 
internet, en via telefoon als er spoed is. Er komt geen papier aan te pas. 

Ook de overleggen en informatievoorzieningen naar de diverse ministeries 
loopt via e-mail. Dit is sneller, directer, en ook de manier vanwege de 
noodzakelijk voorzieningen voor de visuele handicap. Dus nut en noodzaak 
vormen hier een prachtige oplossing tot minder papier, en meer plezier (lees 
succes voor de doegroep). Geen tijdverlies in communiceren, omdat niet 
hoeft te worden gewacht op een voorleeshulp.



Resultaten regionaal en lokaal

Gregory is medeoprichter van de belangengroep blinde en slechtziende 
studenten binnen de NVBS, waar hij ook voorzitter van is geweest. Hij is 
momenteel secretaris binnen de afdeling Gooi en Eemland.

Voor gemeenten in het Gooi schouwen zij openbare ruimten en geven advies 
over een veilige inrichting voor de doelgroep, visueel gehandicapten.

Een verkiezingsactie in 2006 heeft ertoe geleid dat in Emmen een volledig 
aangepast stembureau zal komen in 2009.

In Emmen worden verslagen van commissies op cd gezet. De eerste test-cd 
wordt door Harm op functionaliteit beoordeeld. Gevolg hiervan is dat 
raadsleden deze mogelijkheden ook willen voor ouderen in zorginstellingen.

Bij de reconstructie van het gemeentehuis van Groningen komt een veilige 
looproute van en naar het busstation aan de markt. De verwachting is dat dit 
in de loop van 2008 gereed zal zijn zodra het gemeentehuis heropend word.

Resultaten landelijk:

Gregory en Harm hebben ervoor gezorgd dat doven en slechthorenden 
toegang hebben tot het UWV via e-mail. In het verlengde daarvan kregen 
blinden en slechtzienden ook toegang tot de e-mail. Ook andere groepen van 
UWV-cliënten hebben nu de zelfde mogelijkheid.

Dankzij aanhouden van de knelpunten rond de invoering van de OV-chipkaart 
hebben zij Viziris overtuigd dat het niet goed ging. Viziris heeft de knelpunten 
overgenomen.

De resultaten in het algemeen zijn minder papier, minder vergaderen.

Programma VCP is een initiatief van de Chronisch Zieken en 
Gehandicaptenraad Nederland (CG-Raad) en de ouderverenigingen van 
mensen met verstandelijke beperkingen. Voor meer informatie klik hier ……..
[www.programmavcp.nl]


