Beleidsplan 2019 - 2021

Aanleiding voor het oprichten van de stichting
Door ervaringen van visueel beperkten en blinden dat hun kwaliteit van leven in onze
maatschappij sterkt verbeterd kan worden is stichting Beter Zien Anders Kijken op 6 november
2016 opgericht.
De stichting heeft als doel een bijdrage te leveren om de kwaliteit voor deze doelgroep te
verbeteren. Hierbij zal de kracht en zullen de ervaringen van deze mensen centraal staan,
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 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
In onze hedendaagse maatschappij zijn er ook vele migranten die visueel beperkt zijn of zelfs
blind. Aangezien er bij instituten voor deze groep geen passende manier aanwezig is om de
Nederlandse taal te leren worden zij vrijgesteld van inburgering. Het gevolg hiervan is dat zij
volledig afhankelijk zijn van familie en/of kennissen en dus niet kunnen participeren in de
maatschappij.
Om hierin verbetering aan te brengen is door ons een taalproject ontwikkeld voor de
migranten en worden diverse activiteiten georganiseerd waaraan zij kunnen meedoen. De
stichting heeft contacten gelegd met diverse instellingen zoals Stichting Bartiméus, Koninklijke
Visio, Vluchtelingenwerk Nederland en zorgverleners zoals WMO Radar.

1. Missie/visie
Opererend vanuit het Huis van de Wijk ‘De Kip’ zijn er sinds de oprichting van de stichting al
diverse stappen gezet om onze doelstellingen te bereiken. Financieel gesteund door WMO
Radar zijn geleidelijnen aangelegd naar en ook binnen het wijkgebouw. Mobiele
zelfstandigheid van onze doelgroep is hiermee toegenomen. Tevens zijn drie lokalen van het
wijkgebouw voorzien van dimbare verlichting zodat cursisten met een bepaalde visuele
beperking onze taallessen kunnen volgen. Het geven van deze lessen voor de migranten is
mogelijk gemaakt dankzij de financiële steun van het Bartiméus Fonds en Koninklijke Visio.
De docenten die deze lessen verzorgen zijn volgens het project ‘Train de Trainers’ opgeleid.
Dit project is opgezet door mevr. Tonny van Breukelen en is gefinancierd door het Oogfonds.

1.1 Doelstellingen
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 visueel beperkten en sympathisanten worden ideeën uitgewisseld,
vaak resulterend in activiteiten.
Door het uitvoeren van ons taalproject werken wij aan de doelstelling om visueel
beperkte migranten een start te laten maken met participatie in onze maatschappij.
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1.2 Strategie
Diverse activiteiten zijn en worden georganiseerd waarbij visueel beperkten samen met
vrijwilligers meedoen.
Naast het voortzetten van het taalproject ‘Samen Nederlands Leren’ in Rotterdam is in
2018 het project ‘Train de Trainers’ in Den Haag uitgevoerd. Dankzij opnieuw een
donatie van het Oogfonds zijn nu 10 docenten gereed om de lessen te verzorgen.
In Den Haag zijn de nodige contacten met instanties gelegd worden om het
lotgenotensupport en het project ‘Samen Nederlands Leren’ ook daar op te starten.

2 Huidige situatie
Wat het lotgenotensupport betreft is de opkomst, soms in wisselende samenstelling stabiel.
Enkele cursisten die het taalonderwijs volgen hebben ook de weg gevonden naar deze
bijeenkomsten. Hierdoor maken zij vlotter vordering in het Nederlands.
Het afgelopen jaar zijn alle activiteiten succesvol verlopen. Er zijn nu al ideeën voor 2019
Voor de lessen ‘Samen Nederlands Leren’ hebben wij verlenging van dit project gekregen
omdat niet alle cursisten binnen het gesteld termijn het niveau hadden bereikt.
De cursus ‘Train de Trainers’ is in Den Haag succesvol afgerond en voor het taalproject
‘Samen Nederland Leren’ is een subsidieaanvraag bij de Gemeente Den Haag ingediend om
ook daar de lessen te mogen verzorgen. In afwachting daarvan is er een start gemaakt met
lessen aan migranten met een overschot van de subsidie van het Oogfonds. Deze lessen
worden deels bij de cursisten thuis gegeven maar er kan ook gebruik worden gemaakt van het
kantoor van de Vereniging voor Onbeperkt Lezen (VOL).

3 Activiteiten van de stichting en de toekomst
Om de inloopochtenden voor het lotgenotensupport te versterken gaan wij op korte termijn op
zoek naar meer vrijwilligers. Contacten worden gelegd met diverse instanties zoals
vrijwilligerswerk Rotterdam. De vrijwilligers zullen worden ingezet voor het mede organiseren
van diverse activiteiten en ook het begeleiden van visueel beperkten.
Wat de (oud)cursisten van ons taalproject betreft zijn wij op zoek naar taalmaatjes die
wekelijks de cursisten bezoeken om met hen bijv. boodschappen te doen, te helpen met
koken, enz.. Er zijn i.v.m. hiermee al contacten gelegd met ‘Gilde Rotterdam’ en ‘Nieuw Thuis
Rotterdam’. Tevens zijn wij het lidmaatschap aangegaan met ‘Het begint met taal’ die
momenteel een grote landelijke actie voert om vrijwilligers te enthousiasmeren. In den Haag is
een samenwerking met ‘Taal aan Zee’ aangegaan.
De komende jaren zullen enkele genoemde activiteiten van 2018 gecontinueerd worden en
zijn er ambities en plannen in ontwikkeling voor nieuwe activiteiten. Samenwerkingsverbanden
zullen verstevigd worden en het netwerk zal verder worden uitgebreid.
Na afwijzing van onze subsidieaanvraag bij de Gemeente Rotterdam voor bekostiging van de
diverse activiteiten en andere kosten zullen wij op korte termijn diverse fondsen benaderen.
Facilitering door WMO Radar voor gebruik van lokalen i.v.m. het lesgeven en de
inloopochtenden blijft voor de locatie aan de Kipstraat van kracht. Dankzij deze meevaller is er
voldoende ruimte binnen de begroting om het project ‘Samen Nederlands Leren’ in Rotterdam
tot in 2020 voort te zetten. Daarna zullen opnieuw fondsen worden benaderd en vrijwilligers
worden gezocht om het project in de toekomst voort te zetten.
De gesprekken met de gemeente Den Haag i.v.m. de subsidieaanvraag voor het taalproject
verlopen moeizaam. Samen met het opstarten van het ‘lotgenotensupport’ in Den Haag zullen
wij ons ook gaan richten op het benaderen van fondsen en zoeken naar geschikte locaties.
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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
Dhr. J. Volkerts, directeur: 06-40724568

4.1 Bestuur
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter:
dhr. Ernst Carl Klaverweide
Secretaris:
dhr. Carel van Wankum
Penningmeester: dhr. Sio Lum Lau
Bestuurslid
mevr. Agnes Chin See Chong
Bestuurslid
dhr. Hans van Zuuren
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.

5. Financiën
In de jaarrekening 2018, 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, voor het event ‘Beleef je Blind’, extra bijdrage gevraagd en verkregen van Het
Bartiméus Fonds. Om extra onkosten te dekken heeft het Wijkorgaan Stadsdriehoek een
bijdrage geleverd en zijn kleine bedragen gedoneerd door personen. Het uitvoeren van het
project ‘Samen Nederlands Leren’ wordt bekostigd door de donaties van Novum (Koninklijke
Visio) en Het Bartiméus Fonds.
Voor het uitvoeren van het project ‘Train de Trainers’ in Den Haag is een subsidie door het
Oogfonds verleend.
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.
Rotterdam, 15 juni 2019
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