
Bartiméus Cliëntenraad Volwassenen Ambulant:   

De raadsleden stellen zich voor  

 

Voorzitter:   
Evert Riphagen, geboren in 1957 en woonachtig in Harderwijk.  

Sinds mei 2017 ben ik visueel beperkt. Ik zie nog een klein beetje licht en donker. In 

2018 heb ik er voor gekozen om zitting te nemen in de cliëntenraad dienstverlening 

en nu in de Cliëntenraad Volwassenen Ambulant. Door actief betrokken te zijn in 

deze cliëntenraad wil ik mijn kennis en ervaring delen met de organisatie, opdat het 

leven met een visuele beperking veel mogelijk is en dat ik op deze manier mijn 

steentje kan bijdragen om de kwaliteit van Bartiméus op een hoger plan te zetten.  

Vandaar dat ik me ook goed kan vinden in de spreuk: Het gaat er niet om wat je ziet, 

maar dat je het leven ervaart. Ik tracht dus te genieten van elke dag.  

  
Leden:  

Simon Remmers, geboren in 1982 en woonachtig in Heerde (Veluwe).  

Sinds 2011 ben ik visueel beperkt heb diabetische retinopathie (oogaandoening ten 

gevolge van diabetes). Zodoende kwam ik in contact met Bartiméus, waar ik nog 

steeds voor bepaalde dingen revalideer. Ik ben blij dat Bartiméus mij geholpen heeft 

tot waar ik nu weer sta. Momenteel doe ik bij verschillende organisaties 

vrijwilligerswerk, ik ben vrijwilliger bij Bartiméus Zwolle als gastheer. Mijn rol daar is 

voornamelijk ontvangen van (nieuwe) cliënten. Sinds januari 2019 zit ik ook bij één 

van de cliëntenraden, voorheen bij die van sector Dienstverlening, nu bij de 

Cliëntenraad Volwassenen Ambulant. Met mijn vrijwilligerswerk als gastheer weet ik 

goed wat er bij de cliënten positief of negatief ervaren wordt en wat ze belangrijk 

vinden. Met deze ervaringen van cliënten en mijn eigen ervaring hoop ik, met de 

cliëntenraad, bespreekbaar te maken wat de cliënt bij Bartiméus belangrijk vindt.  

  

Geert van Hoof  

  

José Fijneman-Kwakkel, geboren in 1976, ben getrouwd en heb 4 kinderen (2 

jongens en 2 meisjes) en ik woon in Soesterberg.  

Ik ben al mijn hele leven visueel beperkt. Ik ben geboren met een erfelijke 

netvliesafwijking en kreeg op mijn negende levensjaar een netvliesloslating en vanaf 

dat moment kwam in aanraking met Bartiméus in Zeist. Ik ben in  1987 tot 1996 

intern geweest op Bartiméus en heb daar ook een paar jaar begeleid kamer wonen 



gedaan. Ik zit bij de cliëntenraad sinds november 2020. De reden dat ik mij bij de 

cliëntenraad betrokken voel, is dat ik mijn ervaringen graag met anderen wil delen.  

  

Bianca Stokkingreef, geboren in 1975 en ik woon in Almelo.   

Doordat ik 3 maanden te vroeg geboren ben, hebben de artsen mij te veel zuurstof 

gegeven. Hierdoor ben ik volledig blind geworden. Ik ben alleenstaande ouder met 

een dochter van 5. Ik heb regulier onderwijs gevolgd en veel vrijwilligerswerk 

gedaan. Hiervoor heb ik in 2018 een lintje Ridder in de Orde van Oranje-Nassau 

ontvangen.  

Ook heb ik veel betaald werk verricht, onder andere bij het MuZIEum en de 

Belastingdienst.  

Sinds februari 2021 zit ik bij de Cliëntenraad Volwassenen Ambulant. Ik had al 

eerder zitting in een cliëntenraad. Ik hoop hiermee de belangen van cliënten te 

kunnen behartigen.  

  

Eva van den Berg, geboren in 1991 en ik woon in Zeist.   

Ik ben volledig blind en heb in het verleden bij Bartiméus op school gezeten en 

gewoond. Op dit moment studeer ik aan de universiteit Utrecht. In mijn vrije tijd lees 

ik graag, ga ik graag op reis en vind ik het leuk om mensen te ontmoeten. Ik hoop 

door mijn lidmaatschap van de cliëntenraad de belangen van mensen met een 

visuele beperking te behartigen.  

  

Tamara van Hoof geboren in Amersfoort op 20 mei 2000.  

Ik ben woonachtig in 's-Hertogenbosch, maar vanwege familie en vrienden ook vaak 

te vinden in Voorthuizen.  

Toen ik na mijn geboorte slecht licht kon verdragen en tegen verschillende 

voorwerpen aanliep, ben ik gediagnosticeerd met achromatopsie (slechtziend, 

lichtschuw en volledig kleurenblind). Vanaf de basisschool heb ik vanuit Bartiméus 

ambulante begeleiding gehad. Sinds ik studeer aan Avans Hogeschool Den Bosch 

draag ik zelf zorg voor de taken die hij voor mij vervulde. Sinds mei 2021 zit ik in de 

Cliëntenraad Volwassen Ambulant. Ik hoop dat ik hier de belangen van alle cliënten 

kan behartigen, maar in het bijzonder die van de jong-volwassenen. 

 


