De procedure
Om kans te maken op de RAAK Stimuleringsprijs vragen wij u een voorstel te maken van
maximaal 4 pagina’s, waarin u uw plan presenteert voor het toegankelijk maken van
uw collectie voor mensen met een visuele beperking. Alleen nieuwe plannen van uw
museum komen voor de prijs in aanmerking.
De jury, bestaande uit mensen uit de doelgroep, de museumwereld en (blinde)
kunstenaars, bepaalt welke drie musea het beste voorstel hebben ingediend en wie
doorgaan naar de finale.
De drie finalisten worden 1 november bekend gemaakt op de website. De betreffende
musea krijgen voor de tijd persoonlijk bericht. Na de bekendmaking wordt het publiek
gevraagd te stemmen op hun favoriet. Het museum met de meeste publieksstemmen
wint de RAAK Stimuleringsprijs 2021.
Belangrijke data
1 september: Vóór deze datum is uw voorstel bij ons binnen
15 september-15 oktober: De jury beoordeelt de ingediende projecten
1 november: Bekendmaking finalisten
1 november-30 november: Het publiek gaat stemmen
8 december: Prijsuitreiking
Voorstel
Het voorstel bevat minimaal:
• Een titel
• Een beknopte omschrijving van uw museum
• Een korte samenvatting van uw idee (bij voorkeur in drie zinnen)
• De relevantie van het plan
• De specifieke doelgroep
• Het te verwachten resultaat
• Een beknopt communicatieplan
• Een plan van aanpak inclusief globale planning
• Een begroting
De prijzen zijn te vinden op https://raakstimuleringsprijs.nl/prijs/. Houd in de begroting
mee met 3 verschillende scenario’s (1e prijs, 2e prijs of 3e prijs).
Voorwaarden
• In het projectplan dient minimaal 5% van de begroting te worden ingezet voor het
adviseren van expertisecentra Koninklijke Visio en Bartiméus
• In het projectplan dient minimaal 2% van de begroting te worden ingezet als
vergoeding voor de betrokkenheid van de ervaringsdeskundigen van de
Oogvereniging en/of Kubes
• Het plan bestaat uit maximaal 40% van uren van medewerkers
• De prijzen zullen op basis van een voorschot worden gegeven:
Bij de toekenning van het project: 50%
Na de tussenrapportage (uiterlijk 1 oktober 2022): 30%
Na de financiële eindverantwoording en besteding de resterende 20%
• Het project dient te worden gerealiseerd binnen 1,5 jaar.
• Het plan voldoet aan de technische randvoorwaarden 1
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Deze worden samen en Visio en Accessibility vóór 3 juni 2021 vastgesteld.

Aandachtspunten
Bij het jureren van de plannen, zal de jury een aantal aandachtspunten in acht nemen:
• De mate waarin de doelgroep wordt betrokken bij de ontwikkeling en de
uitvoering van het plan.
• De mate waarin het plan een duurzaam karakter heeft.
• De manier waarop u uw medewerkers en vrijwilligers betrekt bij en opleidt voor
de uitvoering van uw plan.
• De manier waarop u in uw plan invulling geeft aan de mogelijkheden van mensen
met een visuele beperking om uw museum zelfstandig en/of met begeleiding te
bezoeken op een moment dat het hem/haar uitkomt.
• De manier waarop uw plan niet alleen de toegankelijkheid verbetert voor mensen
met een visuele beperking, maar ook voor andere groepen het plezier van het
bezoek verhoogt (inclusiviteit).
Andere aandachtspunten zijn: het gebruik van de verschillende zintuigen,
vernieuwing en creativiteit.
Vragen?
Voor vragen kunt u contact opnemen met de projectleider Marian Hagenbeek,
marian.hagenbeek@oogvereniging.nl. Telefoon: 030-2006309. Meer informatie vindt u
ook op: www.raakstimuleringsprijs.nl
De RAAK Stimuleringsprijs is een nauw samenwerkingsverband tussen de Oogvereniging,
Accessibility die valt onder Stichting Bartiméus en Koninklijke Visio en wordt mogelijk
gemaakt door gezamenlijke fondsen in het oogveld.

