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Aanleiding voor het oprichten van de Stichting
Door ervaringen van mensen met een visuele beperking die de kwaliteit van leven in onze 
maatschappij verbeterd wilden zien, is stichting Beter Zien Anders Kijken (BZAK) op 
2 november 2015 opgericht.

Statutaire doelstellingen
1. De stichting heeft ten doel: een bijdrage te leveren aan de opbouw van de kwaliteit 

van het leven van mensen met een visuele beperking en hun omgeving, waarbij de 
kracht en ervaringen van deze mensen centraal staat, waardoor zij in staat zijn om 
als volwaardige individuen aan de samenleving te participeren en de samenleving 
hun participatie niet uitsluit op grond van hun visuele beperking.

2. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door: het organiseren/aanbieden van 
bijeenkomsten, -trainingen, workshops en cursussen, -activiteiten, samenwerken met 
organisaties die opkomen voor de belangen van mensen met een visuele beperking, 
en al hetgeen dat in het belang is van de doelstelling alsmede het verrichten van alle 
handelingen, welke met het voorgaande in de ruimste zin genomen geacht kunnen 
worden in verband te staan, daaruit voort te vloeien of daarvoor bevorderlijk te zijn. 

3. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Bijzondere kenmerken van de stichting:
 Beter Zien Anders Kijken is een initiatief van de deelnemer zelf;
 Beter Zien Anders Kijken gaat uit van lief en leed samen delen;
 Beter Zien Anders Kijken wil de talenten van alle deelnemers bundelen en benutten;
 Bij Beter Zien Anders Kijken werken mensen met en zonder visuele beperking samen;
 De deelnemers aan Beter Zien Anders Kijken hebben diverse culturele achtergronden;
 De deelnemers aan Beter Zien Anders Kijken variëren sterk in leeftijd.

Visie en strategie
Bij de benodigde activiteiten om de doelstellingen te bereiken zal worden uitgegaan van de 
kracht en ervaringen van de mensen uit de doelgroep. Waar nodig worden zij door 
goedzienden ondersteund. 
In onze hedendaagse maatschappij zijn er voor migranten die visueel beperkt of blind zijn 
nauwelijks mogelijkheden om op een passende manier de Nederlandse taal te leren. Ook het 
afleggen van toetsen is moeilijk en vaak zijn deze niet beschikbaar. Vele zeer slechtziende 
en blinde migranten krijgen ontheffing van inburgering. Het gevolg hiervan is dat zij niet in 
staat gesteld worden om de Nederlandse taal te leren zodat ze niet kunnen participeren in de 
maatschappij. 
BZAK richt zich daarom op speciale taallessen voor visueel beperkten en het organiseren 
van een wekelijks lotgenotensupport.
De Stichting richt zich zowel op oud- als nieuwkomers
De activiteiten zijn bestemd voor mensen uit Rotterdam en de omliggende gemeenten. Een 
eerder in Den Haag gestart taalproject is overgedragen aan Stichting Taal aan Zee.
BZAK werkt uitsluitend met vrijwilligers. Voor hen is een vergoedingensysteem opgezet 
gebaseerd op de regels van de overheid. Zij dienen over een VOG te beschikken.
De Stichting heeft met veel organisaties contacten en wordt ook door hen ondersteund. Als 
eerste WMO Radar waar BZAK gastvrijheid geniet in het Huis van de Wijk. Verder de 
gemeente Rotterdam die vanaf 1 januari 2020 de taallessen subsidieert.
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Met de revalidatiecentra van Koninklijke Visio en de Stichting Bartiméus in Rotterdam is 
regelmatig overleg.
Bij de start van het taalproject financierden de fondsen van Visio en Bartiméus de taallessen.
Het Oogfonds subsidieerde de trainingen van de taalcoaches.

De activiteiten van de Stichting
Opererend vanuit het Huis van de Wijk ‘De Kip’ zijn er sinds de oprichting van de stichting al 
diverse stappen gezet om de locatie beter toegankelijk te maken. Financieel gesteund door 
WMO Radar zijn geleidelijnen aangelegd naar en ook binnen het wijkgebouw. Tevens zijn 
Twee lokalen van het wijkgebouw voorzien van dimbare verlichting zodat cursisten met een 
bepaalde visuele beperking onze taallessen kunnen volgen. 

Samen Nederlands leren
De taalcoaches die deze lessen verzorgen zijn volgens het project ‘Train de Trainers’ 
opgeleid door Tonny van Breukelen, zelf blind, die de taalcoördinator is voor het taalproject.
Er zijn op dit moment zeven taalcoaches en twee brailledocenten beschikbaar.
Het geven van lessen aan de migranten is mogelijk gemaakt dankzij de financiële steun van 
de Gemeente Rotterdam.

Het lotgenotensupport 
Het lotgenotensupport is voor onze stichting een belangrijke pijler met als doel de participatie 
van onze doelgroep in de maatschappij te vergroten. Door wekelijkse ontmoetingen van 
mensen met een visuele beperking uit verschillende culturen kunnen ideeën en ervaringen 
uitgewisseld worden. Deze bijeenkomsten vinden iedere vrijdag plaats in Huis van de Wijk
‘De Kip’ onder de enthousiaste begeleiding van directeur Jerrel Volkerts.
Het lotgenotensupport vormt een bron voor meerdere activiteiten.
De tijdsplanning is zodanig dat taalleerders ook kunnen aanschuiven bij het 
lotgenotensupport. Zo kunnen zij het geleerde direct in praktijk brengen.

Uitbreiding van de activiteiten
Om de inloop voor het lotgenotensupport uit te breiden zijn wij niet alleen op zoek naar 
vrijwilligers maar ook naar deelnemers. De vrijwilligers zullen worden ingezet voor het mede 
organiseren en begeleiden van diverse activiteiten 
Voor de cursisten van ons taalproject zijn wij op zoek naar maatjes die wekelijks de 
deelnemers aan het taalproject bezoeken om met hen bijv. boodschappen te doen, te helpen 
met koken of gewoon bij hen een kop koffie te gaan drinken.
Er zijn in verband hiermee al contacten gelegd met ‘Gilde Rotterdam’ en ‘Nieuw Thuis 
Rotterdam’. 
BZAK is lid van ‘Het begint met taal’ die momenteel een grote landelijke actie voert om 
vrijwilligers te enthousiasmeren. Daarnaast organiseert ‘Het begint met taal’ cursussen, 
webinars en ondersteunt zij taalcoördinatoren.
De komende jaren zullen de genoemde activiteiten gecontinueerd worden. 
Samenwerkingsverbanden zullen verstevigd worden en het netwerk zal verder worden 
uitgebreid.
De facilitering door WMO Radar van het gebruik van ruimtes voor het lesgeven en voor de 
inloopochtenden blijft voor de stichting BZAK essentieel. Dankzij deze meevaller en de 
subsidie van de gemeente is er voldoende ruimte binnen de begroting om de activiteiten 
voort te zetten. 
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Corona
Door de corona uitbraak ligt het lotgenotensupport stil sinds maart 2020. De taallessen zijn 
ook in maart opgeschort. In juli zijn de lessen weer herstart maar enkele weken later 
moesten ze weer stoppen door teveel uitbraken in en rond Rotterdam.

Vele blinden en slechtzienden durven geen gebruik te maken van het openbaar - of 
aangepast vervoer.
Zij kunnen meestal geen afstanden schatten tot andere reizigers of ze zien niet waar een 
andere passagier is.
Wij hopen dat een verantwoorde opstart weer snel kan plaatsvinden.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel:
KvK nummer: 64502120
RSIN: 855693836

Het bezoekadres is: Kipstraat 37, 3011 RS Rotterdam
E-mailadres: info@beterzienanderskijken.nl
Website: www.beterzienanderskijken.nl
Directeur: Dhr. J. Volkerts, 0640 724 568

Het bestuur
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter: Mw. Meriem Laamairi
Secretaris / Penningmeester: dhr. Gerard Versseput
Bestuurslid Mw. Beata Kolasa
Bestuurslid dhr. Ernst Carl Klaverweide

Het bestuur is onbezoldigd; de bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun 
werkzaamheden. Extra gemaakte kosten zoals reiskosten tijdens activiteiten worden vergoed 
indien de financiën het toelaten. Bestuursleden dienen in het bezit te zijn van een Verklaring 
Omtrent Gedrag (VOG)

Vrijwilligers
De stichting maakt gebruik van vrijwilligers. Hun werkzaamheden bestaan uit het begeleiden 
van de visueel beperkten bij diverse activiteiten en het meehelpen bij het organiseren 
daarvan. De vrijwilligers worden aangestuurd door de directeur en de taalcoördinator, beiden 
ook vrijwilliger. De opgeleide docenten zullen naast hun onkostenvergoeding een beroep 
kunnen doen op een vrijwilligersvergoeding volgens de daarvoor geldende regels.
In 2020 zal het vrijwilligersbeleid worden geformaliseerd in een beleidsdocument en 
vrijwilligerscontracten. Alle vrijwilligers dienen over een VOG te beschikken.

Financiën
In de jaarrekening 2019, toegevoegd aan het jaarverslag, is de actuele stand van de 
financiën terug te vinden. Voor verschillende activiteiten is een bijdrage gevraagd 
aan de deelnemers. Om extra onkosten te dekken heeft het Wijkorgaan 
Stadsdriehoek een bijdrage geleverd en zijn kleine bedragen gedoneerd door 
personen. 

www.beterzienanderskijken.nl
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Het uitvoeren van het project ‘Samen Nederlands Leren’ wordt bekostigd door een 
subsidie van de gemeente Rotterdam.

Om onze toekomstige doelstellingen te verwezenlijken zullen naast de bijdragen van 
de deelnemers ook donateurs worden gezocht. Belangrijk aspect hierbij is de 
facilitering door WMO Radar voor het gebruik van ruimtes in het Huis van de Wijk 
aan de Kipstraat en het gratis verkrijgen van consumpties in de vorm van thee en 
koffie. 

Goedgekeurd te Rotterdam tijdens de bestuursvergadering van 4 september 2020

G.H. Versseput

Secretaris


