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Inleiding  

De Stichting Beter Zien Anders Kijken (BZAK) is een stichting van blinden en 

slechtzienden. BZAK is opgericht op 2 november 2015. 

 

Doelstellingen 

Het doel van de Stichting is het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen 

met een visuele beperking. 

Ervaringsdeskundigen stonden aan de wieg van BZAK. Met hun kennis en 

ondervinding willen zij anderen met een visuele beperking ondersteunen. 

De stichting wil dat iedereen met een visuele beperking deel kan nemen aan de 

maatschappij. Er mag geen onderscheid zijn tussen mensen met een visuele 

beperking en zij die goed kunnen zien. 

BZAK wil haar doel bereiken door het organiseren en aanbieden van bijeenkomsten, 
trainingen, workshops en cursussen. 

De Stichting heeft geen winstoogmerk. Allen die aan de stichting deelnemen en ook 
zij de bij de organisatie betrokken zijn, doen dit op vrijwillige basis. 

 
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. 

 

BZAK in de praktijk  

Bij de benodigde activiteiten om de doelstellingen te bereiken zal worden uitgegaan 
van de kracht en ervaringen van de mensen uit de doelgroep.  

BZAK bestaat uit twee onderdelen. 

1. Het lotgenotensupport.  
2. Lessen Nederlandse taal voor mensen met een visuele beperking. 

 
Het lotgenotensupport bestaat uit een wekelijkse inloop voor allen die zich bij de 
doelstellingen van de Stichting betrokken voelen. 
De inloop is vrij toegankelijk. Iedere vrijdag is men welkom tussen tien uur en drie uur 
in het huis van de wijk ‘De Kip’ in Rotterdam.  
Met deze bijeenkomsten wil BZAK stimuleren, eenzaamheid tegengaan en zorgen 
voor gezelligheid onder de deelnemers.  
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De NT2-lessen 
In onze hedendaagse maatschappij zijn er voor migranten die visueel beperkt zijn 
nauwelijks mogelijkheden om de Nederlandse taal te leren. Scholen hebben de 
expertise niet, lesmateriaal is niet aangepast en de verwachtingen van de migranten 
zijn laag. 

Toekomstplannen tot 2024 

Het lotgenotensupport 
Tijdens de wekelijkse bijeenkomsten zal BZAK activiteiten organiseren die passen bij 
de wensen van bezoekers. De deelnemers hebben een belangrijke stem wanneer 
het gaat om de keuze van bepaalde activiteiten en onderwerpen die om aandacht 
vragen.  
Corona zorgde de afgelopen twee jaar voor een flinke stagnatie van activiteiten. 

Stichting BZAK zet nu weer haar activiteiten voort met evenveel enthousiasme en 

inzet als voor de corona-periode. 

Dit betekent voor de komende jaren: 

• Iedere vrijdag bijeenkomsten in “Huis van de wijk De Kip’’; 

• Tijdens deze bijeenkomsten zal er regelmatig iemand uitgenodigd worden om te 

vertellen over specifieke onderwerpen die voor de doelgroep interessant en/of 

van belang zijn; 

• Af en toe zullen één of meerdere deelnemers koken voor de anderen; 

• BZAK zal doorgaan met het voorzichtig gestarte muziekgroepje; 

• BZAK zal, eveneens als twee jaar geleden, zich inzetten voor een 

hulpmiddelenbeurs; 

• BZAK onderzoekt of zij een vrijwilligersbeurs kan organiseren; 

• BZAK wil ook meer sportieve activiteiten organiseren. 

 

Samen Nederlands leren 

Corona werkte bij de Nederlandse taallessen eveneens stagnerend. 

Goedzienden cursisten kunnen vaak gebruik maken van online-lessen voor hen die 

blind of slechtziend zijn is dit niet mogelijk. 

Er zijn weinig migranten die naar Nederland komen en dan digivaardig zijn als het 

gaat om lees- of schrijfhulpmiddelen op de computer. 

Er zijn op dit moment zes taalcoaches en twee brailledocenten beschikbaar. 

Per 1 januari 2022 volgden 12 cursisten de taallessen  

De komende jaren 

• Gaat BZAK door met de lessen Nederlands als tweede taal; 

• Blijft BZAK, als daar vraag naar is, braillelessen verzorgen; 

• Kan iedereen met een visuele beperking zich inschrijven voor lessen 

alfabetisering; 
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Overige activiteiten 

In de toekomst zal BZAK proberen te organiseren: 

• Bijscholingen, minstens twee keer per jaar, voor de vrijwilligers van ‘Samen 

Nederlands leren’; 

• Excursies voor cursisten in het kader van ‘Kennis van de Nederlandse 

maatschappij’” 

 

Financiering en vrijwilligers 

Financiering 

Samen Nederlands leren is mogelijk gemaakt door een subsidie van de Gemeente 

Rotterdam. 

Voor geldelijke ondersteuning van het lotgenotensupport zal per activiteit een fonds 

benaderd worden. 

De jaarverslagen en de jaarrekeningen van de afgelopen jaren van Stichting Beter 

Zien Anders Kijken staan op de website www.beterzienanderskijken.nl . 

 

Vrijwilligers 

De stichting maakt gebruik van vrijwilligers. Hun werkzaamheden bestaan uit het 

begeleiden tijdens activiteiten en het meehelpen bij het organiseren daarvan. 

De opgeleide taalcoaches kunnen een beroep doen op een vrijwilligersvergoeding 

volgens de daarvoor geldende regels. 

Er zijn zowel van de kant van BZAK als van de vrijwilliger rechten en plichten. Deze 

zijn vastgelegd in het vrijwilligersbeleid dat ook op de website staat van BZAK. 

Hiernaar wordt ook bewezen in de vrijwilligersovereenkomsten die door alle 

vrijwilligers van BZAK zijn getekend.  

De vrijwilligers, waaronder het bestuur, beschikken over een Verklaring Omtrent 

Gedrag (VOG).  

Vrijwilligers dienen zich ook te committeren aan de gedragsregels. Bij 

overschrijdingen kan de beschikbare vertrouwenspersoon worden benaderd. 

 

Het huis van de Wijk ‘De Kip’ 

De facilitering door WMO Radar van ruimtes voor het lesgeven en voor de 
inloopochtenden blijft voor de stichting BZAK essentieel. Dankzij WMO Radar en de 
subsidie van de gemeente is er voldoende ruimte binnen de begroting om de 
activiteiten voort te zetten.  
Alle activiteiten vinden plaats op de vrijdagen. 
BZAK wil graag de lesmogelijkheden uitbreiden. Dit kan op de volgende manieren: 

• Op een ander tijdstip in het Huis van de Wijk; 

• Lesgeven bij cursisten thuis. Dit kan in bijzondere gevallen en gebeurt 
momenteel al; 

• Een locatie elders bijv. in de bibliotheek. 
 

http://www.beterzienanderskijken.nl/
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Contacten buiten Stichting Beter Zien Anders Kijken 
Voor advies en overleg over enkele visueel beperkte cursisten heeft BZAK 
regelmatig contact met Koninklijke Visio en Stichting Bartiméus. 
Een aantal van de cursisten die Bij BZAK ingeschreven staat is via deze twee 
instellingen binnengekomen. 

Andere contacten zijn ‘het Taalnetwerk Centrum en Vluchtelingenwerk. 

Voor cursisten die van de taallessen naar een reguliere school of opleiding gaan is er 
overleg met de betreffende opleiding. 

Alle bovenstaande contacten zullen worden voortgezet 
 

Het bestuur 

Het bestuur bestaat uit de volgende personen: 

Voorzitter: Mw. Meriem Laamairi 

Secretaris / Penningmeester: Dhr. Gerard Versseput 

Bestuurslid Mw. Beata Kolasa 

Bestuurslid:  Dhr. Mehmet Demirbas 

Bestuurslid Dhr. Ernst Carl Klaverweide, tot 1 juli 2022 

Adviseur:  Mw. Kristina Missionaite. 

Het bestuur is onbezoldigd; de bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun 

werkzaamheden. Extra gemaakte kosten zoals reiskosten tijdens activiteiten worden 

vergoed. 

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 

 
 

Dit beleidsplan is goedgekeurd te Rotterdam tijdens de bestuursvergadering van 10 
juni 2022 
 

G.H. Versseput 

Secretaris 
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