Stichting Beter Zien Anders Kijken
Vrijwilligersbeleid
Inleiding
Beter Zien Anders Kijken (BZAK) is een stichting van mensen met een visuele beperking die
zich in de regio Rotterdam sterk maakt voor allen die blind of slechtziend zijn.
Het doel van de stichting is om mensen, die door een beperkt gezichtsvermogen moeizamer
functioneren binnen de Nederlandse maatschappij dan goedzienden, te ondersteunen bij de
integratie.
Beter Zien Anders Kijken heeft twee hoofdactiviteiten:
1. Het lotgenotensupport
2. Het geven van Nederlandse taallessen voor migranten met een visuele beperking.
Het lotgenotensupport
Iedere vrijdag komen blinde, goedziende en slechtzienden mensen samen. Tijdens deze
bijeenkomsten kan gesproken worden over de problemen die zich voordoen rondom een
visuele beperking maar ook wordt er gewoon gezellig gepraat.
Deze bijeenkomsten zijn laagdrempelig.
Iedereen is welkom vanaf tien uur in de ochtend. Van deze inloop wordt druk gebruik
gemaakt door mensen uit de doelgroep met verschillende culturele achtergronden.
Ook goedzienden kennen de weg naar het buurthuis ‘De Kip’ in de Kipstraat in Rotterdam
waar de lotgenoten samenkomen.
Af en toe organiseert BZAK een lezing, een themaochtend of een uitje.
Samen Nederlands leren
In 2017 is BZAK gestart met taallessen voor migranten met een visuele beperking.
Velen hebben nooit de kans gekregen om de Nederlandse taal te leren. Ze komen zelden
buiten de deur. Ze kunnen geen praatje maken met de buurman of buurvrouw en zeker niet
meedoen aan activiteiten als sport of feestjes
Visie op Vrijwilligersbeleid
Zonder de inzet van vrijwilligers is het onmogelijk het doel dat in de inleiding beschreven
staat te bereiken.
Het lotgenotensupport draait goed maar zonder vrijwilligers zou het niet lukken.
‘Samen Nederlands leren’ kan de taalcoaches niet missen.
BZAK wil vanuit een open houding rekening houden met de wensen en mogelijkheden van
haar vrijwilligers.
Aan de andere kant is vrijwilligerswerk in de visie van BZAK niet vrijblijvend.
Er zijn zowel van de kant van BZAK als van de vrijwilliger rechten en plichten. Deze worden
vastgelegd in een vrijwilligersovereenkomst.

1

Scholing
BZAK biedt haar vrijwilligers de mogelijkheid om zich te verdiepen door het volgen van
trainingen als webinars, bijscholingen, excursies enz. Deze scholingsactiviteiten zullen de
werkzaamheden van de vrijwilligers ondersteunen daar waar dit mogelijk is.
Het kennismakingsgesprek
Tijdens dit contact leert de vrijwilliger BZAK kennen en omgekeerd.
Hij of zij wordt op de hoogte gebracht van de verwachtingen van BZAK met betrekking tot het
vrijwilligerswerk.
De vrijwilliger brengt BZAK op de hoogte van zijn of haar mogelijkheden en wensen.
Dit betekent dat tijdens het kennismakingsgesprek in ieder geval de volgende onderwerpen
aan de orde komen:
• De visie van BZAK ten aanzien van het vrijwilligerswerk;
• De activiteiten die BZAK ontwikkelt voor haar doelgroep;
• De scholingsmogelijkheden die BZAK haar vrijwilligers biedt;
• BZAK maakt helder wat de ‘kandidaat vrijwilliger” kan verwachten op het gebied van
de onkostenvergoeding;
• De vrijwilliger licht BZAK in over eventuele fysieke en of mentale problemen die een
rol kunnen gaan spelen tijdens het vrijwilligerswerk;
• De inhoud van de vrijwilligersovereenkomst en de daarin onder 2 genoemde
documenten en de noodzaak dat een vrijwilliger over een VOG dient te beschikken.
Vrijwilligersovereenkomst
Omdat de relatie niet vrijblijvend is dient iedere vrijwilliger een vrijwilligersovereenkomst te
tekenen. Er zijn twee soorten: een algemene vrijwilligersovereenkomst en een meer
specifieke voor de taalcoaches. De documenten staan op de website van BZAK.
Zowel de vrijwilliger als BZAK houdt zich aan de in de vrijwilligersovereenkomst gemaakte
afspraken.
Verzekering
Tijdens de activiteiten voor BZAK zijn de vrijwilligers verzekerd tegen Wettelijke
Aansprakelijkheid en ongevallen. Deze verzekering wordt geregeld en betaald door de
gemeente Rotterdam via het Gemeentelijk Assurantiefonds.
Beëindiging van het vrijwilligerscontract
De beëindiging van het vrijwilligerscontract gaat in overleg tussen BZAK en de vrijwilliger. Er
zal wederzijds een opzegtermijn van 30 dagen tegen maandeinde van toepassing zijn.
BZAK heeft het recht om het contract met de vrijwilliger te beëindigen die tijdens zijn of haar
werkzaamheden ontoelaatbaar gedrag vertoont of onvoldoende functioneert.
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Werkzaamheden buiten Stichting Beter Zien Anders Kijken
Wanneer een vrijwilliger werkzaamheden uitvoert buiten BZAK om dan draagt BZAK hiervoor
geen enkele verantwoordelijkheid.
Slotafspraken
• BZAK maakt met de Vrijwilliger afspraken over werktijden;
• BZAK Gaat vertrouwelijk om met de gegevens van de vrijwilligers;
• Dit document zal samen met de vrijwilligersovereenkomsten en de daarin onder
artikel 2 genoemde documenten te weten:
− het vrijwilligersbeleid van BZAK;
− de gedragscode van BZAK;
− de huisregels van BZAK
op de website van BZAK worden geplaatst.
• Tenminste een maal per jaar zullen de documenten worden geëvalueerd
Dit vrijwilligersbeleid is vastgesteld in de bestuursvergadering van Stichting Beter Zien
Anders Kijken dd. 4 september 2020.

Beter Zien Anders Kijken
www.beterzienanderskijken.nl
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