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Inleiding 

De stichting Beter Zien Anders Kijken heeft als doel een bijdrage te leveren aan de kwaliteit 

van leven van mensen met een visuele beperking en hun omgeving. Hierbij staan de kracht 

en ervaringen van deze mensen centraal, zodat zij in staat zijn om als volwaardige 

individuen in de samenleving te participeren. Dit wordt bereikt door onderlinge steun, 

uitwisseling van informatie en sociale netwerkcoaching. 

 

Bijzondere kenmerken van de stichting: 

 Beter Zien Anders Kijken is een initiatief van de deelnemer zelf 

 Beter Zien Anders Kijken gaat uit van lef en leed samen delen 

 Beter Zien Anders Kijken wil de talenten van alle deelnemers bindelen 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 

 

Om de participatie van onze doelgroep te bereiken is samenwerking gezocht met WMO 
Radar. Naast facilitering door Radar voor ontmoetingsruimtes wordt er ook beroep gedaan 
op vrijwilligers. Doormiddel van wekelijkse inloopochtend ontstaat er contact met lotgenoten 
waarbij diverse ideeën ontstaan en besproken. Hieruit worden diverse activiteiten ontwikkeld. 
Voor de meeste uit te voeren initiatieven wordt een eigen bijdrage gevraagd.  Voor grotere 
activiteiten wordt samenwerking gezocht met partners en worden donateurs benaderd. 
 
Voor uitbreiding van de naamsbekendheid worden flyers verspreid en worden berichten in 
streek- en wijkbladen geplaatst. Sinds kort is een eigen website operationeel en wordt nu 
steeds verder ontwikkeld. 
 
 

 

1. Missie/visie 

Na enkele jaren van voorbereiding is stichting Beter Zien Sanders Kijken op 2 november 

2015 opgericht. Naast het aangestelde bestuur is dhr. Jerrel Volkerts benoemd als directeur 

van deze stichting. Door ervaringen die hij had opgedaan als visueel beperkte persoon heeft 

hij een visie ontwikkeld ter verbetering van de leef omstandigheid van zijn lotgenoten.  

1.2 Doelstelling 

 Door samenwerking te zoeken met de bekende instanties zoals Koninklijke Visio en 

Bartiméus en zelf activiteiten te ontwikkelen zal ingezet worden om de leef 

omstandigheid en het functioneren van de doelgroep te verbeteren. 

1.3 Strategie 

Om de doelstelling te bereiken is vóór de oprichting een cursus ‘Natuurlijk een 

Netwerkcoach’ georganiseerd die door 8 visueel beperkten met goede resultaten is 

gevolgd. Deze cursus beoogt het in stand houden van en/of vergroten van het netwerk 

van personen met een visuele beperking, Tevens zijn de eerder genoemde 

inloopochtenden in het leven geroepen voor lotgenoten. Daarnaast worden diverse 

activiteiten georganiseerd waarbij visueel beperkten samen met vrijwilligers meedoen. 
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2. Huidige situatie 

In 2016 heeft de stichting verschillende activiteiten opgezet en de eerder genoemde 

inloopochtenden verder voortgezet onder de naam ‘lotgenotencontact’. Er is een start 

gemaakt met het project ‘Train de Trainers’ door het opleiden van de trainers voor het 

taalproject ‘Samen Nederlands Leren’. Voor het project ‘Train de Trainer’ heeft de stichting 

een bijdrage gekregen van het Oogfonds. 

De contacten met de stichtingen ‘Koninklijke Visio’ en Bartiméus zijn verstevigd en met het 

Oogziekenhuis is een nauwe samenwerking ontstaan. Om migranten met een visuele 

beperking te bereiken is het netwerk uitgebreid met bijvoorbeeld Vluchtelingenwerk en GGD. 

 

2.1 Activiteiten van de stichting 

 * Het lotgenotencontact 

 Diverse activiteiten en workshops zijn geïnitieerd en/of hebben plaatsgevonden tijden 

deze ontmoetingen.  

* De kookgroep 

 Lotgenoten en vrijwilligers hebben regelmatig samen kooksessies uitgevoerd. 

* Het project ‘Train de Trainers’ 

 Dankzij dit project zijn zeven docenten opgeleid die statushouders met een visuele 

beperking kunnen begeleiden op het gebied van luister- en spreekvaardigheid. 

 * WIBI massage 

 Onder begeleiding van één van onze vrijwilligers heeft een visueel beperkte, die een 

massage cursus had gevolgd, zich verder gespecialiseerd om als zelfstandige aan de 

slag te kunnen gaan. 

 * Het project ‘Nul Zien in 010’ 

 Met medewerking van de Hogeschool Rotterdam, Koninklijke Visio en Bartiméus 

hebben personen zonder gezichtsbeperking zich kunnen inleven in de wereld van 

visueel beperkten. 

 * De ‘Centenvereniging’ 

 Via lotgenotencontact hebben deelnemers kunnen deelnemen aan activiteiten van 

deze vereniging. 

 * Begeleiding algemeen 

 Binnen de groep van deelnemers aan het lotgenotencontact heeft zich een groep van 

vrijwilligers gevormd die visueel beperkte deelnemers begeleiden bij uitstapjes, 

boodschappen doen, huishoudelijke hulp doktersbezoek en/of hulp bij financiële 

zaken. 

 * De voelwand van MOSE 

 Ontwikkelaars van de voelwand hebben drie deelnemers van het lotgenotencontact 

uitgenodigd om ervaringen die blinden en slechtzienden ondergaan te weten. De 

voelwand is onder andere ontwikkeld voor angstreductie in wachtkamers van 

zorginstellingen en ziekenhuizen. 

 * De pluktuin in Rotterdam 

 Deelnemers van onze stichting mochten op uitnodiging van deze organisatie drie 

bezoek brengen aan de pluktuin. De bezoekers zijn dan samen in en verbinden zich 

met de natuur 

 * Naamsbekendheid en promotie 

 De website: www.beterzienanderskijken.nl  is ontwikkeld en is nu operationeel. Voor 

het maken van contact is behalve het mobielnummer:06-40724568 ook het e-

mailadres: info@beterzienanderskijken.nk ter beschikking. 

http://www.beterzienanderskijken.nl/
mailto:info@beterzienanderskijken.nk
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3. Toekomst 
Voor dit jaar zullen de meeste genoemde activiteiten van 2016 gecontinueerd worden en zijn 

er ambities en plannen in ontwikkeling. 

Enkele aandachtpunten hieruit: 

 Uitbreiding van het aantal deelnemers en vrijwilligers tijdens de inloopochtenden voor 

het lotgenotencontact. Ook zal er naar meerdere locaties hiervoor gezocht worden. 

 Samenwerkingsverbanden zullen verstevigd worden en het netwerk zal verder 

uitgebreid worden 

 Voor het taalproject ‘Samen Nederland leren’ zal bijdrage gevraagd worden bij fondsen 

zodat de opgeleide docenten, indien mogelijk, op diverse locaties kunnen starten. 

 In samenwerking met de Hogeschool Rotterdam zullen studenten worden ingezet voor 

het uitvoeren van projecten zoals een symposium. 

 De geliefde activiteit ‘tandemfietsen voor blinden en slechtzienden’ zal weer opgepakt 

worden. Een combinatie met zo’n tocht, een uurtje zeilen op de Kralingse plas gevolgd 

door een BBQ zal worden georganiseerd. 

 Twee van onze visueel beperkte deelnemers die de sport ‘Goalball’ beoefenen zullen 

namens de stichting één of meer sportdagen organiseren.  

 Op aanvraag zullen verschillende dagtochten worden georganiseerd. 

 

4. Organisatie 

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met: 

KvK nummer: 64502120 

RSIN: 855693836 

 

Het bezoekadres is: Kipstraat 37, 3011 RS Rotterdam 

E-mailadres: info@beterzienanderskijken.nl 

Website: www.beterzienanderskijken.nl 

Mobielnr.: 06-40724568 

 

4.1 Bestuur 

Het bestuur bestaat uit de volgende personen: 

Voorzitter: dhr. Ernst Carl Klaverweide 

Penningmeester: dhr. Sio Lum Lau 

Secretaris: mevr. Sandra Joyce Mijnhijmer 

Vice-voorzitter: dhr. Hubert Marie Joseph Schrijnemakers 

2e secretaris: dhr. Carel van Wankum 

 

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. 

 

4.2 Werknemers 

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. De opgeleide docenten zullen naast hun onkostenvergoeding een beroep 

kunnen doen op een vrijwilligersvergoeding volgens de daarvoor geldende regels.- 

mailto:info@beterzienanderskijken.nl
http://www.beterzienanderskijken.nl/
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5. Financiën 

In de jaarrekening 2016, toegevoegd aan het jaarverslag, is de actuele stand van de 

financiën terug te vinden. Voor verschillende activiteiten is een bijdrage gevraagd aan de 

deelnemers. Daarnaast is, vóór de oprichting van de stichting, extra bijdrage gevraagd en 

verkregen van de Dirk Kuyt Foundation voor het sportieve gedeelte. Om extra onkosten te 

dekken heeft het Wijkorgaan Stadsdriehoek een bijdrage geleverd en zijn kleine bedragen 

gedoneerd door personen. Het trainen van docenten voor het taalproject ‘Samen Nederlands 

leren’ is bekostigd door het Oogfonds. 

 

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.  

 

Voor het uitvoeren van het project ‘Samen Nederlands leren’ zullen diverse fondsen worden 

benaderd. 

 

 


