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Ieder kind heeft, ongeacht zijn ontwikkelingsleeftijd, recht op onderwijs.  

Ook Franklin. Iedereen heeft immers ontwikkelingsmogelijkheden. Dit is het 

uitgangspunt van het project Passend Onderwijs aan leerlingen met een Visueel 

(Zeer) Ernstige Meervoudige beperking (V(Z)MB) van Koninklijke Visio dat door 

Stichting Novum financieel is ondersteund. Het project richt zich op onderwijs aan 

leerlingen in de leeftijd van vier tot twintig jaar die uitstromen naar belevings-

gerichte dagbesteding. Het bestaande onderwijsaanbod en -curriculum voorziet 

niet (of onvoldoende) in passend onderwijs voor deze leerlingen. Een aantal 

van hen volgt al cluster 1-onderwijs bij Koninklijke Visio. Anderen bezoeken een 

kinderdagcentrum, maar zij hebben een beperkt onderwijsperspectief. Toch is het 

belangrijk om ook voor deze kinderen kerndoelen te stellen, deze te integreren in 

het lesprogramma en ze vervolgens periodiek te evalueren. Met andere woorden: 

ook kinderen als Franklin hebben recht op gestructureerd onderwijs. 

Inmiddels zijn er vijf leerlijnen voor deze doelgroep uitgewerkt: basale ontwikkeling, 

speel- en leergedrag, motoriek, zintuiglijke ontwikkeling en taal en communicatie. 

Hierop is het leerlingenvolgsysteem aangepast. De definitieve versie van het curricu-

lum is voorgelegd aan de landelijke werkgroep Opbrengstgericht Werken binnen 

cluster 1 van het ministerie van Onderwijs. Haar conclusie is dat het curriculum vol-

doet aan alle kwaliteitseisen in het kader van de Wet kwaliteit (voortgezet) speciaal 

onderwijs. Vervolgens is dit uitgerold over alle andere Visio-scholen met V(Z)EMB-

leerlingen en beschikbaar gesteld aan organisaties buiten Koninklijke Visio. 

De volgende stap is dat dit curriculum ook binnen de zorg wordt geïntegreerd. 

Zodat deze kinderen thuis en op de kinderdagcentra het geleerde optimaal in de 

praktijk kunnen brengen. Als Franklin bijvoorbeeld niet alleen op school, maar ook 

op het kinderdagcentrum en thuis leert het geluid van borden die op tafel worden 

geplaatst te koppelen aan eten, zal hij meer grip op zijn leven ervaren en misschien 

makkelijker accepteren dat het etenstijd is. Eenzelfde aanpak thuis en binnen 

zorg en onderwijs vergroot immers de kans dat het beklijft, waardoor het leer-

rendement toeneemt.

Nieuwe koers
Vorig jaar heeft Stichting Novum samen met Visio International een nieuwe koers 

ingezet voor de internationale projecten. In de afgelopen jaren heeft Visio 

"Franklin is kwaad. Zijn vuisten zijn gebald. Hij wil niet eten, maar kan dat niet  

zeggen. Franklin is twaalf jaar maar heeft een ontwikkelingsleeftijd van minder dan  

24 maanden. Door zijn visuele beperkingen heeft Franklin nooit geleerd om oogcon-

tact te maken zoals de meeste baby’s vanaf zes weken doen. Ook kan hij niet praten.  

Hij zit in zijn rolstoel met zijn hoofd naar beneden en soms wordt hij agressief." 

Stichting Novum 
Voorwoord

Ieder kind heeft, 

ongeacht zijn 

ontwikkelings-

leeftijd, recht 

op onderwijs. 
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International veel ervaring opgedaan met het verbeteren van 

de zorgverlening en het onderwijs aan slechtziende en blinde 

mensen in ontwikkelingslanden.  

De focus lag tot nu toe op het geven van doelgroepspecifieke 

trainingen (zoals screenen en mobiliteit) aan lokale organi-

saties. Na drie jaar waren de meeste projecten afgerond.  

Ondanks dat deelnemers aangaven de trainingen altijd als 

zeer praktisch en bruikbaar te ervaren, wisten we nooit in 

welke mate onze inspanningen ook blijvende resultaten 

opleverden. Samen met Visio International heeft Stichting 

Novum nu besloten van een projectstructuur over te gaan op 

een programmastructuur. 

Dat betekent dat we nu soms wel acht tot tien jaar in een 

land blijven en niet alleen doelgroepspecifieke kennis 

brengen maar vooral ondersteuning bieden in het bouwen 

van een netwerk rondom de cliënt en partnerorganisaties 

om daarmee het effect op de lange termijn te vergroten en 

te verduurzamen.

We kijken niet alleen of een lokale partnerorganisatie potentie 

heeft. Ook kijken we naar het land zelf. Stichting Novum heeft 

relatief gezien een beperkt budget, Visio International bezit 

veel expertise. We willen beide zo goed mogelijk inzetten. 

Daarom is gekozen voor middeninkomenslanden die veilig 

zijn, politiek en economisch stabiel en waar al onderwijs en 

gezondheidszorg aanwezig is. Die keuze heeft geresulteerd in 

een aantal focuslanden. In een focusland analyseren we ver-

volgens vooraf het systeem rondom de cliënt. Welke partijen 

zijn belangrijk? Wie financiert wat? 

Wie behartigt de belangen van onze doelgroep? Hoe lopen 

de lijnen? Wat is de rol van iedere partij in het traject? Zien we 

een robuuste partner? We sluiten aan binnen het bestaande 

systeem en versterken wat er al is. Daarbij willen we dat alle 

partijen in dit verandertraject een stem hebben, en vooral een 

eigen rol en verantwoordelijkheid oppakken.  

Zo zijn Stichting Novum en Visio International begonnen 

met de ondersteuning van een Palestijnse ngo op de West-

bank die naast medische diensten, ook revalidatie biedt aan 

mensen met een visuele beperking. Dit programma is gericht 

op de verbetering van screening, onderwijs en revalidatie 

van kinderen met een visuele beperking uit het reguliere en 

speciale basisonderwijs. Met als doel dat kinderen passende 

ondersteuning krijgen binnen en buiten de school. 

Onze gezamenlijke missie was altijd al, om ook in het buiten-

land meedoen mogelijk te maken. Met de nieuwe aanpak 

beogen we ons van een blijvend resultaat te verzekeren.

Afscheid
In 2015 namen we als bestuur afscheid van onze collega-

bestuurder mevrouw Veldman, die zich ruim drie jaar heeft in-

gezet voor Stichting Novum, waarvan twee jaar als secretaris. 

Wij zijn haar zeer dankbaar voor de grote bijdrage die zij heeft 

geleverd aan met name de verdere professionalisering van de 

internationale activiteiten. In de vacature die ontstond door 

haar aftreden is voorzien door de benoeming van mevrouw 

Brouwer als bestuurslid. Zij is sinds 2013 werkzaam als 

algemeen directeur van Stichting Simavi. Haar kennis en 

ervaring op het gebied van capaciteitsversterking in ontwik-

kelingslanden vormt een zeer waardevolle aanvulling 

binnen het bestuur. 

Tot onze grote spijt is eind 2015 onverwacht een einde 

gekomen aan het leven van de heer Triepels, een zeer ge-

waardeerd lid van de raad van bestuur van Koninklijke Visio. 

Wij zijn hem dankbaar voor wat hij in de afgelopen ruim 

veertig jaar heeft betekend voor onze partnerorganisatie, in 

het bijzonder voor de domeinen Wonen, Dagbesteding en 

Onderwijs.  

Tot slot heeft ook dit jaar weer een rijke oogst opgeleverd aan 

ideeën en initiatieven, bedoeld om het leven van mensen 

met een visuele beperking beter en gemakkelijker te maken.

Hiervoor en voor alle mensen die zich inzetten voor onze 

doelgroep, wil ik mijn waardering uitspreken. Dankzij hun 

inspanningen en de vernieuwingen die dat oplevert op het 

gebied van onderwijs, zorg en revalidatie, kunnen we 

meedoen mogelijk maken. Ook voor kinderen als Franklin.

We kijken uit naar nieuwe initiatieven in het komende jaar!

Maarten Reuchlin

Voorzitter bestuur Stichting Novum
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1.1 Ontstaansgeschiedenis
Het vermogen dat Stichting Novum sinds haar oprichting in 1984 in eigendom 

heeft, is in de voorafgaande 175 jaar opgebouwd dankzij giften, donaties, legaten 

en beleggingsresultaten. Op 13 november 1808 richt een comité van Amsterdamse 

vrijmetselaars het Instituut Tot Onderwijs van Blinden op. Het is de eerste school 

voor blinde kinderen in Nederland. Er bestaat op dat moment nog geen door de 

staat gefinancierd speciaal onderwijs. De opleiding en verzorging van blinde en 

slechtziende mensen zijn een zaak van liefdadigheid.

Vanuit dit instituut ontstaan in de loop van de negentiende en twintigste eeuw  

verschillende gespecialiseerde instellingen. Uiteindelijk zullen die samen het  

huidige Koninklijke Visio gaan vormen. Pas na de Tweede Wereldoorlog begint de 

staat met de financiering van het speciaal onderwijs en de hulpverlening.  

Als de bekostiging een publieke taak wordt, brengen de betrokkenen het particulier 

bijeengebrachte vermogen onder in enkele fondsen en verenigingen. Deze fondsen 

zijn later overgedragen aan Stichting Novum, statutair gevestigd in Amsterdam.

1.2 Statutaire doelstelling
De statutaire doelstelling van Stichting Novum is het zonder winstoogmerk 

bevorderen van activiteiten, gericht op het welzijn van slechtziende en blinde en 

meervoudig beperkte slechtziende en blinde mensen in Nederland en daarbuiten; 

alsmede het beheren of doen beheren (waaronder het beleggen) van het  

vermogen van de stichting, ter bereiking van haar doel. 

1.3 Missie en doelen
Stichting Novum stelt zich ten doel om jaarlijks een in koopkracht zoveel mogelijk 

gelijkblijvend bedrag ter beschikking te stellen voor de financiering van projecten 

en programma’s, en tevens haar vermogen op de lange termijn in reële termen in 

stand te houden. Stichting Novum ondersteunt projecten en programma’s in 

binnen- en buitenland die op de lange termijn een wezenlijke bijdrage leveren 

aan het welzijn van de doelgroep. Zij wil haar doelstelling op een transparante en 

professionele wijze realiseren.

1.4 De relatie met Koninklijke Visio
Stichting Novum realiseert haar doelstellingen in principe samen met haar partner-

organisatie Koninklijke Visio, die de projecten en programma’s veelal uitvoert of toe-

ziet op de uitvoering. Koninklijke Visio heeft zich in de afgelopen tweehonderd jaar 

Stichting Novum beheert kapitaal dat afkomstig is uit particulier vermogen. 

Al ruim tweehonderd jaar worden met de opbrengsten hiervan projecten en programma’s  

ondersteund die bijdragen aan het welzijn van mensen met een visuele beperking in 

Nederland en daarbuiten.

Stichting Novum 

ondersteunt  

projecten in 

binnen- en 

buitenland die op 

de lange termijn 

een wezenlijke 

bijdrage leveren 

aan het welzijn van 

de doelgroep.

1 Stichting Novum 
Ontstaansgeschiedenis en rol
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ontwikkeld tot een professionele organisatie en telt inmiddels 

drieduizend medewerkers.  

Koninklijke Visio heeft veel kennis en contacten – ook inter-

nationaal – op het gebied van ondersteuning, begeleiding en 

opleiding van mensen met een visuele beperking.

De samenwerking tussen Stichting Novum en Koninklijke Visio 

is niet alleen gebaseerd op de historische band tussen beide 

instellingen. Zeker zo belangrijk is dat deze organisaties elkaar 

aanvullen in expertise en in hun respectievelijke rol.  

Stichting Novum toetst of de aanvragen die zij van Koninklijke 

Visio ontvangt aan haar kwaliteitscriteria voldoen.  

Koninklijke Visio voorziet op haar beurt Stichting Novum van 

advies bij aanvragen van derden en ondersteunt bij het stellen 

van prioriteiten. Dit advies gaat vooral in op de vraag of het 

project of programma wezenlijk bijdraagt aan de versterking 

van de positie van de doelgroep. De kwaliteit van de projecten/

programma’s en de adviezen die Koninklijke Visio aandraagt 

en de sterke 'marktpositie' van deze instelling vormen voor 

Stichting Novum aanleiding om deze samenwerking krachtig 

voort te zetten.

De samenwerking is geformaliseerd in een samenwerkings-

overeenkomst. Hierin is het volgende vastgelegd:

  Het bestuur stelt jaarlijks een bedrag voor subsidies beschik-

baar dat gelijk is aan 3 procent van het vermogen van 

Stichting Novum (artikel 3.1 van de samenwerkingsover-

eenkomst). Stichting Novum kan dit percentage na overleg 

met Koninklijke Visio incidenteel, dan wel voor meer jaren, 

wijzigen (artikel 3.7 van de samenwerkingsovereenkomst).

  Stichting Novum zal in eerste instantie de door Koninklijke 

Visio voorgestelde projecten en programma’s financieren, 

als deze aan de door Stichting Novum gestelde criteria 

voldoen. Dit laat onverlet dat Stichting Novum zelfstandig 

projecten en programma’s van derden kan financieren in-

dien deze een goede aanvulling vormen op de projecten en 

programma’s van Koninklijke Visio. Zij zal daartoe echter pas 

overgaan nadat zij advies heeft ingewonnen bij Koninklijke 

Visio. De goedgekeurde projecten en programma’s die door 

Koninklijke Visio zijn voorgesteld, worden als eerste gefinan-

cierd (artikel 3.6 van de samenwerkingsovereenkomst).

  Koninklijke Visio zal schenkingen, legaten, erfstellingen 

en op andere wijze verkregen middelen overdragen aan 

Stichting Novum (artikel 2.1 van de samenwerkingsovereen-

komst).
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2.1 Beleidsagenda

2.1.1 Beleidsagenda en vergadercyclus 2015
De volgende punten stonden in 2015 op de beleidsagenda:

Herijking van het beleggingsbeleid, -statuut en mandaten

In 2015 hebben we een externe partij aangetrokken om kritisch te kijken naar het 

vermogensbeleid, vermogensstatuut en de inrichting hiervan. Dat leidde tot het 

opstellen van de beleggingsovertuigingen, het herijken van het beleggingsbeleid en 

-statuut, het aanscherpen van de specifieke functie-eisen voor de penningmeester 

en tot het nader inhoud geven aan de verantwoordelijkheid van het gehele bestuur 

voor het beheer van het vermogen. Tevens is afgesproken om in 2016 een simulatie 

uit te voeren van beleggingsrendementen onder verschillende portefeuillevarianten 

en economische scenario’s. Aan de hand daarvan zullen we kritisch kijken naar de 

huidige strategische asset allocatie (65 procent obligaties en 35 procent aandelen)  

en het gewenste risico- en rendementsprofiel. Op basis van de uitkomsten zullen 

we in 2016 de (fiduciair) beheerders, de rolverdeling, de mandaten en de gewenste 

rapportages evalueren. 

Van projecten naar programma’s

Internationale aanvragen 

Voor de internationale aanvragen heeft Stichting Novum in haar meerjarenbeleid 

aangegeven zich meer te willen concentreren op een beperkt aantal programma’s. 

In 2015 zijn in samenspraak met Koninklijke Visio een drietal regio’s geselecteerd 

waarop de internationale activiteiten zich zullen richten. Te weten: Afrika, het zuidelijk 

deel van Oost-Europa en het Midden-Oosten. De keuze voor deze regio’s is mede 

ingegeven door de ervaring die in deze regio’s al is opgebouwd, de focus van 

andere vergelijkbare internationale ontwikkelingsorganisaties en de reisafstand tot 

Nederland. Vervolgens heeft binnen deze drie regio’s een eerste selectie plaats-

gevonden van landen. We hebben gekeken naar veiligheid, inkomensniveau, 

politieke stabiliteit, omvang van de doelgroep en nationaal beleid. 

Om de bestedingen door een lokale partij te laten adopteren ligt de focus op het 

bieden van capaciteitsversterking en niet op noodhulp. Dat betekent dat er in de 

focuslanden een vruchtbare bodem moet zijn om de resultaten van een door 

Stichting Novum gefinancierd programma te kunnen assimileren. 

In 2015 hebben in een drietal focuslanden fact finding-missies plaatsgevonden en  

Stichting Novum en Koninklijke Visio staan samen voor 'Meedoen mogelijk maken' 

voor mensen met een visuele beperking in binnen- en buitenland. Dat betekent 

uitgaan van mogelijkheden, in plaats van beperkingen.

2 Stichting Novum
Beleid en communicatie
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is gekeken naar het netwerk rondom de cliënt en de lokale partnerorganisaties. 

Visio International en Stichting Novum willen namelijk niet alleen doelgroep-  

specifieke kennis brengen, maar vooral ondersteuning bieden in het bouwen van 

een netwerk rondom de cliënt en partnerorganisaties om daarmee het effect op de 

lange termijn te vergroten en te verduurzamen.

Dit vraagt om solide lokale partnerorganisaties die onze visie 'meedoen mogelijk 

maken' delen en in staat zijn om dit binnen hun netwerk uit te dragen.  

Dat wil zeggen: 

		 Visio International en lokale partner(s) stellen samen de aanvraag op (en het ont-

wikkelingsplan) en bepalen de interventie en het gewenste effect (participatieve 

ontwikkelingssamenwerking). 

		De partner(s) is medeverantwoordelijk voor de input, interventie en het gewenste 

effect. Van de partner(s) verwachten we ook inbreng op de verschillende onder-

delen (co-productie). 

		Vanuit een (community-based) systeembenadering richten de interventies 

zich op de doelgroep en het systeem daar omheen. Veel meer dan voorheen 

zullen we aan de voorkant de lokale partnerorganisatie(s) doorlichten en de 

verantwoordelijkheden die alle partijen hebben vastleggen, voordat we met het 

programma starten. Momenteel loopt zo’n voorbereidingstraject in drie landen. 

Nationale aanvragen

Er loopt ook een bezinningstraject voor wat betreft de nationale aanvragen.  

Ook voor deze aanvragen zullen we in 2016 meer gaan sturen op een  

programmatische aanpak. Er ligt een eerste voorstel voor een samenwerking  

tussen Koninklijke Visio en een aantal universiteiten in Nederland. Op deze manier 

wil Stichting Novum eraan bijdragen dat op de lange termijn hoogwaardige zorg 

wordt geleverd die ook wetenschappelijk is verankerd. 

Strategisch vastgoedbeleid en -beheer

In 2015 is de sloop afgerond van een aantal panden op het terrein aan de  

Amersfoortsestraatweg in Huizen. Voor de panden die zijn blijven staan is het ex-

ploitatieplan conform planning en begroting uitgevoerd. Door wijzigingen in de be-

kostiging van Koninklijke Visio blijft het aantal vierkante meters dat Koninklijke Visio 

van Stichting Novum huurt onder druk waardoor het een punt van aandacht blijft.

Vergadercyclus 2015

De voorbereiding en uitwerking van de beleidsagenda is verdeeld over een aantal 

commissies, waarin de bestuursleden van Stichting Novum zitting hebben.  

De commissies kwamen in 2015 periodiek bijeen. Ze hebben verslag uitgebracht, 

het bestuur geadviseerd en uitvoering verzorgd binnen de vastgestelde mandaten. 

Visio International 

en Stichting Novum 

willen doelgroep- 

specifieke 

kennis brengen 

en ondersteuning 

bieden in het 

bouwen van een 

netwerk rondom 

de cliënt en partner-

organisaties om 

daarmee het 

effect op de lange 

termijn te vergroten 

en te verduurzamen.
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Het bestuur kwam in 2015 vijfmaal in vergadering bijeen. De bestuursleden namen 

aan alle vergaderingen deel. Ook de voorzitter van de raad van bestuur van 

Koninklijke Visio was als adviseur bij alle vergaderingen aanwezig. In de bestuurs-

vergaderingen kwamen niet alleen de punten aan de orde die op de beleidsagenda 

stonden, maar ook de aanvragen en evaluaties, het (meerjaren)beleidsplan en de 

begroting 2016, de managementrapportages, het jaarverslag van 2014, de jaarreke-

ning 2014 en de verslagen van de commissies.

2.1.2 Meerjarenbeleid 2015-2019
Voor wat betreft de inkomsten is wederom bevestigd dat Stichting Novum een 

vermogensstichting is en geen fondsenwervende instelling. Dat wil zeggen dat 

Stichting Novum niet actief fondsen werft. Stichting Novum zal daarom voor wat 

betreft haar inkomsten afhankelijk blijven van de opbrengsten uit haar vermogen. 

Ze wil een zoveel mogelijk in koopkracht gelijkblijvend bedrag ter beschikking 

stellen voor projecten en programma’s en tevens haar vermogen op lange termijn 

in reële termen in stand houden. Ze voert een behoudend en transparant beleg-

gingsbeleid, waarbij verantwoord risicobeheer een hoge prioriteit krijgt. Zij zal in de 

relatie(s) met haar vermogensbeheerder(s) sturen op de beoogde resultaten en te 

verwachten risico’s en ze zal minimaal eens per vijf jaar de relatie(s) evalueren.

De samenwerking met Koninklijke Visio biedt Stichting Novum niet alleen uit histo-

risch besef, maar ook en vooral met het oog op de toekomst uitstekende mogelijk-

heden. Stichting Novum zal in deze samenwerking blijven investeren en Koninklijke 

Visio uitnodigen om dat ook te doen. 

'Meedoen mogelijk maken' en kansen benutten in een veranderende omgeving 

is de taakstelling waar Koninklijke Visio in de komende jaren voor staat. Stichting 

Novum kan met de omvang van haar vermogen geen kortingen in de reguliere 

bekostiging van Koninklijke Visio opvangen. Wel wil Stichting Novum de projecten 

en programma’s van Koninklijke Visio en andere instellingen graag financieel blijven 

ondersteunen als het gaat om:

  de verdere ontwikkeling van innovaties en expertise om daarmee efficiëntere, 

kwalitatief betere en effectievere zorg- en dienstverlening aan de cliënten te 

realiseren;

  het zorgdragen voor de profilering, positionering en borging van zaken als onder-

wijs, revalidatie en woon-leefklimaat van de doelgroep binnen het nieuwe stelsel. 

Bijvoorbeeld door een aantal voorzieningen voor te financieren om daarmee de 

noodzaak tot reguliere bekostiging aan te tonen. 

Voor de nationale projecten en programma’s die Stichting Novum ondersteunt, 

blijft daarmee staan dat deze vernieuwend moeten zijn of een aanvulling moeten 

vormen op hetgeen regulier bekostigd wordt. Voor de nationale en internationale 

aanvragen zal meer gestuurd worden op een programmatische aanpak. Stichting 

Novum zal meer middelen uittrekken om projecten en programma’s te evalueren. 

Om zo niet alleen te kunnen sturen op projectresultaten, maar ook op langetermijn-

resultaten. Met als doel om daar samen met Koninklijke Visio van te kunnen leren 

en de effectiviteit van de bestedingen te kunnen vergroten. Daarnaast zijn Stichting 

Novum en Koninklijke Visio op zoek naar andere communicatievormen dan alleen 

De samenwerking 

met Koninklijke Visio 

biedt Stichting 

Novum niet alleen 

uit historisch besef, 

maar ook en vooral 

met het oog op de 

toekomst uitstekende 

mogelijkheden.
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schriftelijke rapportages om daarmee de communicatie tussen 

aanvrager en Stichting Novum verder te verbeteren. 

De uitgaven aan beheer en administratie zijn relatief laag 

dankzij de inzet van een kleine staf. Dit laat onverlet dat  

Stichting Novum in de komende jaren kritisch zal blijven 

kijken naar de prijs-kwaliteitverhouding van haar leveranciers 

en haar eigen kosten en deze periodiek zal evalueren.

Stichting Novum wil graag op een functionele wijze transpa-

rant zijn in haar verslaglegging, om de buitenwereld inzicht te 

geven in haar beleid en activiteiten. Stichting Novum streeft 

ernaar de governance-codes na te leven en te zorgen voor 

een evenwichtige bestuurssamenstelling.

2.1.3 Beleidsagenda 2016
Op de beleidsagenda 2016 staan de volgende punten: 

		door gewijzigd gebruik van Koninklijke Visio dient in 2016 

wederom een bezinning plaats te vinden over de lange- 

 termijntoekomst van het terrein aan de Amersfoortse-  

 straatweg in Huizen;

		implementatie van het ingezette beleid met betrekking tot 

de nationale en internationale programma’s; 

		een simulatie van beleggingsrendementen onder verschil-

lende portefeuillevarianten en economische scenario’s 

laten uitvoeren. Tevens zal kritisch worden gekeken naar de 

inrichting van de portefeuille en het risicobeheer; 

		Stichting Novum kan de bezuinigingen in de bekostiging 

van de zorg en het onderwijs van Koninklijke Visio niet 

compenseren. Wel zal zij de ontwikkelingen blijven volgen 

en steun geven aan programma’s en projecten die gericht 

zijn op een efficiëntere, kwalitatief betere en effectievere 

zorg- en dienstverlening aan de cliënten. 

2.2 Risicobeleid
In 2015 hield Stichting Novum rekening met de volgende 

risico’s:

2.2.1 Financiële risico’s
Door risico’s op de financiële markten kunnen de beleggings-

resultaten tegenvallen. Stichting Novum heeft een langeter-

mijnhorizon en houdt er rekening mee dat de doelstelling 

om het vermogen in stand te houden in gevaar kan komen. 

Risicomanagement en de hoogte van het bedrag dat voor 

subsidies beschikbaar is, staan daarom hoog op de agenda. 

Ook zijn er parameters en rapportages gedefinieerd om de 

restricties van het mandaat en ontwikkelingen in de porte-

feuille maandelijks te kunnen volgen.

2.2.2 Reputatierisico’s
Om het vertrouwen van de samenleving te behouden, is 

Stichting Novum eerlijk en open in haar communicatie.  

Er zijn interne gedragscodes en procedures opgesteld om 

een zo transparant en betrouwbaar mogelijke bedrijfsvoering 

te garanderen. Deze worden jaarlijks geëvalueerd. 

2.2.3 Vastgoedrisico’s
Op het vastgoed dat Stichting Novum door schenkingen 

en erfstellingen in eigendom heeft gekregen, loopt zij een 

exploitatierisico. Het beleid is om het verkregen vastgoed 

waar mogelijk te verkopen, tenzij dit economisch ongunstig 

is, omdat er nog huurcontracten lopen. Een uitzondering op 

dit beleid vormen de locaties die Koninklijke Visio huurt, waar-

onder (een deel van) het terrein aan de Amersfoortsestraat-

weg in Huizen. 

2.3 Communicatie met 
belanghebbenden

2.3.1 Fondsenwerving
Stichting Novum werft geen fondsen. Wel ontvangt zij 

incidenteel schenkingen, legaten en erfstellingen die zijn 

nagelaten aan (de rechtsvoorgangers van) Koninklijke Visio. 

De schenkingen, legaten en erfstellingen die zij in 2015 heeft 

ontvangen, worden in de jaarrekening verantwoord als baten

vanaf het moment dat deze door Stichting Novum zijn aan-

vaard. Stichting Novum heeft de fiscale status van Algemeen 

Nut Beogende Instelling (ANBI).

2.3.2 Externe communicatie
Stichting Novum wil graag verantwoording afleggen aan de 

maatschappij, in het bijzonder aan de doelgroep en anders 

geïnteresseerden. Een van de middelen daarvoor is de web-

site van Stichting Novum, www.stichtingnovum.org. 

Daarop is onder andere het jaarverslag en een overzicht van 

door Stichting Novum ondersteunde projecten en program-

ma’s te vinden.

2.3.3 Communicatie met de doelgroep en
aanvragers
Door de nauwe samenwerking met Koninklijke Visio onder-

houdt Stichting Novum direct en indirect contact met de 

doelgroep en de mensen die dagelijks met de doelgroep 

werken.

www.stichtingnovum.org
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3.1 Criteria voor toekenning
Alle projecten/programma’s die Stichting Novum ondersteunt, moeten bijdragen 

aan de versterking van de positie van de doelgroep. Daarnaast gelden de volgende 

criteria:

		Professionaliteit. Het voorstel omvat een heldere probleemanalyse, een doel, 

een interventie, een uitkomst en een resultaat, allemaal direct gerelateerd aan de 

versterking van de positie van de doelgroep.

		Meetbaarheid. Er moeten indicatoren zijn aan de hand waarvan de resultaten van 

het project/programma meetbaar zijn, inclusief een planning en een begroting.

	Realisme. Het project/programma moet realistisch zijn en dus een reële kans van  

 slagen hebben.

		Efficiëntie en effectiviteit. De gelden die Stichting Novum toekent moeten 

zo efficiënt en effectief mogelijk worden besteed. De balans tussen inspanning, 

input, inzet van middelen en de (te verwachten) uitkomsten en opbrengsten 

moet gunstig zijn in relatie tot het aantal mensen dat baat heeft bij het project/

programma.

		Realisatie. Stichting Novum ondersteunt geen projecten/programma’s die al 

(bijna) gerealiseerd zijn of exploitatietekorten hebben.

3.1.1 Aanvragen in Nederland
		Geen reguliere financiering. Binnenlandse projecten/programma’s ten behoeve 

van de doelgroep komen alleen in aanmerking als en voor zover ze niet voor 

reguliere financiering in aanmerking komen.

  Innovatie of aanvulling. De projecten/programma’s moeten bij voorkeur bij-

dragen aan vernieuwingen in de revalidatie, het onderwijs of de zorg, of daarop 

een aanvulling vormen.

3.1.2 Aanvragen buiten Nederland
Doel: 

		Duurzame capaciteitsversterking. Internationale programma’s mogen nooit 

lokale initiatieven verdringen, maar moeten daarop een aanvulling zijn. 

		Hefboomwerking. Binnen een land en/of bij partner(s) moet reeds een wens 

bestaan en een ontwikkeling gaande zijn waaruit de hulpvraag voortgekomen is. 

Stichting Novum ondersteunt geen 'missionarisprojecten'.

		Onderscheidend. Een project of programma moet onderscheidend en eindig 

zijn. 

Stichting Novum 

ondersteunt 

bij voorkeur 

projecten waar-

bij verschillende 

hulporganisaties 

samenwerken, 

die elk vanuit 

hun specialisme 

een bijdrage 

leveren.

Om voor een subsidie van Stichting Novum in aanmerking te komen moeten de 

aanvraag en het project/programma zelf aan een aantal strikte criteria voldoen. 

De aanvrager wordt bovendien geacht ten minste eenmaal per jaar de voortgang 

van het project te evalueren en te rapporteren.

3 Stichting Novum
Bestedingen
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Lokale en internationale partner(s): 

		Institutionele duurzaamheid. Een lokale partner heeft een bewezen staat  

van dienst, is ingebed in de lokale infrastructuur, heeft een zeker gezag en een 

effectief netwerk.

		Leiderschap. Het management en de organisatie moeten de organisatorische  

capaciteiten hebben om de veranderingen en bijbehorende activiteiten door  

te kunnen voeren.

		Samenwerking. Stichting Novum ondersteunt bij voorkeur programma's waarbij 

verschillende hulporganisaties samenwerken, die elk vanuit hun specialisme een 

bijdrage leveren.

Landen en regio’s:  

		Meedoen mogelijk maken. De maatschappij waarbinnen een lokale partner 

functioneert heeft een inclusieve visie op mensen met een beperking.

		Middeninkomensland. In het gebied is een infrastructuur en een positieve 

ontwikkeling gaande. 

		Stabiliteit en veiligheid. Het land en de regio hebben voldoende politieke en 

economische stabiliteit; er is een gerede kans dat een geëigende partij (bijvoor-

beeld de overheid) de bekostiging van de verandering in zorg, revalidatie en/

of onderwijs voor haar rekening gaat nemen. Er is geen sprake van een negatief 

reisadvies door het ministerie van Buitenlandse Zaken.

		Taal. Professionals van de lokale partner(s) spreken bij voorkeur de Engelse taal. 

		Schaalvoordelen. Bij voorkeur werken we in een regio waarbinnen programma’s 

elkaar kunnen versterken.

3.2 Aanvraagprocedure

3.2.1 Aanvraagformulier
Het aanvraagformulier weerspiegelt de criteria voor toekenning van een bijdrage. 

Stichting Novum werkt met de logical framework-methodiek ter ondersteuning van 

de beoordeling van aanvragen. Deze methodiek is onderdeel geworden van het 

aanvraagformulier. De aanvrager moet een aantal specifieke vragen beantwoorden:

		Welke maatschappelijke verandering wil hij teweegbrengen, ofwel welke bijdrage 

wil hij leveren aan de versterking van de positie van de doelgroep?

		Hoe luidt de probleemanalyse waarop de project- of programmadoelstelling is 

gebaseerd?

		Wat is de doelstelling?

		Wat zijn de middelen en activiteiten die noodzakelijk zijn om de project- of de 

programmadoelstelling te bereiken?

		Wat zijn de resultaten en wat is de bijdrage in termen van versterking van de 

positie van de doelgroep?
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		Hoe worden die aan de hand van indicatoren gemeten?

Behalve een volledig ingevuld aanvraagformulier moet de 

aanvrager een planning en begroting meesturen. Stichting 

Novum verzoekt de aanvrager te vermelden bij welke instan-

ties de aanvraag nog meer is ingediend. 

3.2.2 Door of met Koninklijke Visio
Stichting Novum realiseert haar doelstellingen bij voorkeur in 

samenwerking met haar partnerorganisatie Koninklijke Visio. 

De aanvragen komen in de meeste gevallen via Koninklijke 

Visio binnen. Als Stichting Novum rechtstreeks wordt 

benaderd en de aanvraag binnen haar doelstelling past, 

vraagt Stichting Novum eerst het advies van Koninklijke Visio 

voordat zij over de aanvraag beslist. Dit advies betreft vooral 

de vraag of deze projecten/programma’s wezenlijk bijdragen 

aan de versterking van de positie van de doelgroep. Gezien 

de hoge kwaliteit van de adviezen van Koninklijke Visio wegen 

zij zwaar in de besluitvorming. Het bestuurssecretariaat wijst 

per brief of e-mail aanvragen af die niet binnen de doelstelling 

passen.

3.2.3 Beoordeling
Jaarlijks – in december – beoordeelt het bestuur de subsidie-

aanvragen. Conform de samenwerkingsovereenkomst 

worden de door Stichting Novum goedgekeurde projecten en 

programma’s die door Koninklijke Visio zijn voorgesteld 

het eerst gefinancierd.

3.3 Evaluatieprocedure
Voor de evaluatie van projecten en programma’s heeft 

Stichting Novum een evaluatieformulier en een evaluatie-

procedure opgesteld. De aanvrager moet minstens eenmaal 

per jaar aan de hand van het logical framework een evaluatie 

opstellen van de implementatie van de geplande interven-

tie, de resultaten en de uitkomsten in relatie tot planning 

en begroting. Als een project of programma afwijkt van de 

oorspronkelijke planning, worden tussentijdse rapportages 

opgevraagd en wordt om een verklaring verzocht. Stichting 

Novum wil daarmee niet alleen leren van de projecten en 

programma’s die wél geslaagd zijn, maar ook van de projecten 

en programma’s die niet (geheel) slagen. Verder stimuleert 

Stichting Novum aanvragers om hun doelstellingen zo scherp 

mogelijk te formuleren en hun objectief meetbare indicatoren 

zo betrouwbaar en valide mogelijk te definiëren. 

Vervolgens kunnen de resultaten en de bijdrage die het pro-

ject of programma aan het welzijn van de doelgroep levert, 

worden gemeten.

3.4 Subsidieverzoeken in 2015
In 2015 ontving Stichting Novum negentien subsidieaan-

vragen. Zeventien aanvragen zijn goedgekeurd, een is in de 

wacht geplaatst. Veertien van de goedgekeurde aanvragen 

waren Nederlandse projecten/programma’s. Vier aanvragen 

betroffen buitenlandse projecten/programma’s.

In 2015 was volgens de begroting een bedrag van € 2.875.828  

(exclusief vrijval) beschikbaar voor de doelstellingen. 

Uiteindelijk is € 2.929.478 toegekend; € 2.318.465 aan 

projecten/programma’s in Nederland en € 611.013 aan 

internationale projecten/programma’s. 

3.5 Betalingen aan projecten en 
programma's in 2015
In 2015 heeft Stichting Novum voor een totaal van € 1.950.427  

betalingen aan projecten/programma’s gedaan, € 1.745.776 

aan Nederlandse en € 204.651 aan internationale projecten/

programma’s. Deze projecten/programma’s variëren van 

wetenschappelijk onderzoek tot het inzetten van ervarings-

deskundigen en van het ontwikkelen van apps als lesmateriaal 

tot het bouwen van een webwinkel die beheerd kan worden 

door mensen met een meervoudige beperking. 

Meer informatie op project/programmaniveau is te vinden in 

hoofdstuk 8.



Jaarverslag Stichting Novum | 2015    17

Projecttoekenning 2014

  Aanvullende faciliteiten,  
 dienstverlening en zorg

  Innovatie en onderzoek
  Internationale projecten

PROjEcTTOEkEnnInGEn TOEGEkEnD  TOEGEkEnD
 2015  2014

•  Aanvullende faciliteiten,  
dienstverlening en zorg €  104.440   € 1.710.263

• Innovatie en onderzoek €   2.104.024   € 243.480  

• Internationale projecten €   721.014  € 905.196
 
 €  2.929.478 €  2.858.939

Projecttoekenning 2015

  Aanvullende faciliteiten,  
 dienstverlening en zorg

  Innovatie en onderzoek
  Internationale projecten

8%

32% 60%

4%

72%
24%
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4.1 Beleggingsresultaten 2015
Stichting Novum streeft al jaren een solide beleggingsbeleid na 

dat gericht is op het zo veel mogelijk veiligstellen van de financiële 

ondersteuning voor projecten en programma’s, en op het behoud van 

het vermogen in koopkracht op de lange termijn. Voor de inflatie 

houdt Stichting Novum een langjarig gemiddelde van 2 procent 

aan. Het langjarig gemiddelde doelrendement op het vermogen 

bedraagt 6,1 procent.

De strategische verdeling van het vermogen is als volgt samengesteld:

	35% zakelijke waarden (aandelen en alternatieven);

 min. 25% - max. 40%

	65% obligaties; min. 45% - max. 75%

	0% liquiditeiten; min. 0% - max. 20%.

Op 31 december 2015 was de verdeling van de portefeuille:

	40,8% zakelijke waarden (aandelen en alternatieven);

	45,0% obligaties;

	14,2% liquiditeiten.

Het rendement op de totale portefeuille bedroeg 4,48 procent 

(de samengestelde benchmark bedroeg 3,95 procent). Gezien het 

huidige renteklimaat, waarin de rentevergoeding op obligaties laag is 

en niet meer oplevert dan de rente op een spaarrekening, is gekozen 

om meer liquiditeiten aan te houden. Dit biedt meer flexibiliteit.

4.2 Beleggingsbeleid en -statuut
In 2011 is de strategische verdeling van de portefeuille vastgesteld, 

zijn het beleggingsbeleid en -statuut geformuleerd en is de porte-

feuille opgesplitst in een alfa- en een bètamandaat, die bij externe 

vermogensbeheerders zijn ondergebracht. Het alfamandaat betreft 

grotendeels aandelen en wordt actief beheerd. Het bètamandaat 

betreft aandelen en obligaties, die beide de index dienen te volgen. 

Stichting Novum wordt ondersteund door een fiduciair beheerder. 

In 2015 is zonder iets te veranderen in de gekozen strategische 

asset allocatie zelf, een relatief klein deel van de portefeuille onder-

gebracht bij nog twee andere beheerders die de toegang tot spe-

ciale producten mogelijk maakten. Maandelijks wordt er niet alleen 

gerapporteerd over het rendement van de portefeuille maar is er 

tevens veel aandacht voor een reeks van risicoparameters aan de hand 

waarvan het beleggingsbeleid wordt gecontroleerd.  

In 2015 is een eerste aanzet gedaan tot een periodieke herijking van 

het beleggingsbeleid en statuut (zie punt 2.1.1). 

4 Stichting Novum
Beleggingen
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Stichting Novum
Financiële resultaten

5.1 Financiële resultaat
De jaarrekening 2015 is opgesteld in overeenstemming met 

richtlijn 640 van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Het resul-

taat voor het boekjaar 2015 is uitgekomen op € 1.550.503.

Van de totale uitgaven is ruim 69 procent gespendeerd aan de 

doelstellingen. In de begroting was uitgegaan van 74 procent. 

De jaarrekening is te vinden in hoofdstuk 7, inclusief een goed-

keurende controleverklaring.

5.2 Begroting 2016
Voor 2016 heeft Stichting Novum een begroting opgesteld 

die nagenoeg gelijk is aan die van 2015. De inkomsten, dat wil 

zeggen die uit beleggingen, zijn begroot op 6,1 procent. 

Dit percentage is gebaseerd op de uitgangspunten van het 

beleggingsbeleid, de historische analyses van de benchmarks 

en de veronderstelde performance van alle mandaten. 

Wel houden we rekening met de mogelijkheid dat in de 

komende jaren het rendement op de portefeuille lager zal zijn 

dan het langjarig gemiddelde doelrendement van 6,1 procent. 

Voor 2016 is wederom 4 procent van het genormaliseerde 

vermogen begroot voor doeluitgaven, dat wil zeggen 

€ 3.039.697. De ervaringen van voorgaande jaren hebben 

geleerd dat waarschijnlijk niet alle goedgekeurde doeluitgaven 

zullen worden gerealiseerd en dat de getroffen voorzieningen 

niet in hun geheel worden uitgegeven. De kosten van beleg-

gingen, beheer, administratie en de algemene kosten zullen in 

2016 op een vergelijkbaar niveau liggen als in 2015.

5
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6.1 Bestuur

6.1.1 Samenstelling
In de statuten van Stichting Novum (artikel 4, lid 1) is bepaald dat het bestuur 

bestaat uit minimaal vijf en ten hoogste zeven leden. Een zo groot mogelijke min-

derheid van het aantal leden wordt benoemd op voordracht van Koninklijke Visio. 

Aldus worden bij een aantal van vijf of zes bestuursleden, twee daarvan benoemd 

op voordracht van Koninklijke Visio en bij een aantal van zeven bestuursleden drie. 

Het bestuur streeft naar een zo evenwichtig mogelijke samenstelling en stelt 

daarom voorwaarden aan de deskundigheid van de bestuursleden, passend bij haar 

missie en beleid. Het bestuur kiest uit zijn midden de voorzitter, de secretaris en 

de penningmeester.

Per 31 december 2015 was het bestuur als volgt samengesteld:

		de heer drs. K.H. Gerritsen RA: 

 eerste maal herbenoemd tot en met 2017; herbenoembaar

	de heer drs. J.H. Pontier (penningmeester): 

 eerste maal herbenoemd tot en met 2016; herbenoembaar

	de heer jhr. mr. M.H. Reuchlin (voorzitter): 

 eerste maal herbenoemd tot en met 2016; herbenoembaar

	mevrouw drs. H.M.T. de Wit: benoemd tot en met 2016; 

 herbenoembaar

Per 1 januari 2016 is mevrouw drs. A. Brouwer toegetreden tot het bestuur;  

benoemd tot en met 2018.

6.1.2 Werving van nieuwe bestuursleden
De procedure voor de werving van nieuwe bestuursleden is vastgelegd in een 

benoemingsreglement. Nieuwe bestuursleden worden door middel van een open 

procedure geworven. Daarbij worden de gedragsregels van de Sollicitatiecode 

van de Nederlandse Vereniging van Psychologen in acht genomen. De zittende 

bestuursleden kunnen kandidaten uit hun eigen netwerk aanbevelen deel te nemen 

aan de selectieprocedure. Voor iedere vacature wordt een profielschets opgesteld, 

waarbij rekening wordt gehouden met de aanwezige en gewenste competenties. 

In de statuten is sinds 2015 bepaald dat de maximale zittingsperiode van bestuurs-

leden negen jaar bedraagt. Bestuursleden worden voor drie jaar benoemd, waarna 

zij tot twee keer toe herbenoemd kunnen worden.

Stichting Novum wordt geleid door het bestuur. De bestuursleden wenden hun 

deskundigheid in diverse commissies aan. Zij krijgen daarbij ondersteuning van 

een kleine staf.

6 Stichting Novum
Bestuur en Governance
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6.1.3 Vergoeding van bestuursleden
De vergoeding die Stichting Novum aan haar bestuursleden toekent, is een afge-

leide van het 'algemeen niveau' van de Regeling van de minister van Financiën van 

22 november 2004 houdende de vaststelling van de maximumbedragen in het 

kader van het Vacatiegeldenbesluit 1988 (Regeling maximumbedragen vacatiegeld 

2004). Dit bedrag is sinds 2011 niet meer aangepast aan de inflatie. 

Wel wordt er 21 procent btw over het vacatiegeld betaald, aangezien per 1 januari 

2013 de belastinginspecteur de bestuurswerkzaamheden voor Stichting Novum 

kwalificeert als een met btw belaste activiteit. De vergoeding omvat alle persoon-

lijke onkosten die met het voorbereiden en bijwonen van een vergadering samen-

hangen, zoals eventueel noodzakelijke reiskosten, kosten voor het gebruik van 

privételefoon, computer en dergelijke, en weerspiegelt slechts in beperkte mate de 

daadwerkelijk bestede uren en de kwaliteit van de inbreng. In de jaarrekening zijn 

de uitbetaalde vergoedingen in 2015 opgenomen.

6.1.4 Gedragscodes FIN en Stichting Novum
Het bestuur onderschrijft de gedragscode van de Vereniging van Fondsen in 

Nederland (FIN). Daarnaast heeft zij een eigen gedragscode opgesteld, waarin 

afspraken staan over het accepteren van attenties en uitnodigingen voor neven-

functies. Het doel van deze aanvullende gedragscode is het voorkomen van 

integriteitsrisico’s: privébelangen die in conflict komen of verstrengeld raken 

met de belangen van Stichting Novum. Zelfs de schijn van een dergelijk conflict 

of belangenverstrengeling wil Stichting Novum hiermee vermijden. 

Jaarlijks wordt aan de bestuursleden gevraagd een verklaring van goed gedrag 

te overleggen.

6.1.5 Evaluatie van eigen functioneren en organisatie
Periodiek evalueert het bestuur de eigen organisatie en het eigen functioneren. 

De evaluatie van het beleggingsbeleid en het statuut zal leiden tot een kleine 

aanpassing daarvan (zie 2.1.1). Eind 2014 zijn vragenlijsten opgesteld en ingevuld 

met betrekking tot het eigen functioneren. Deze zijn samen met de strategische 

speerpunten begin 2015 in een separate sessie door het bestuur besproken en 

vertaald naar concrete acties. 

Voor iedere 

vacature van 

een bestuurlid

wordt een 

profielschets 

opgesteld, 

waarbij rekening 

wordt gehouden 

met de aanwezige 

en gewenste 

competenties. 
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6.1.6. Nevenfuncties
De heer drs. K.H. Gerritsen RA

Hoofdfunctie: gepensioneerd

Nevenfuncties:

		penningmeester van het bestuur van de Stichting tot 

 ondersteuning kleinschalige Voorzieningen Lichamelijk  

 Gehandicapten (SVLG);

		secretaris/penningmeester van het bestuur van de  

Stichting Artsen voor Kinderen en van de daaraan gelieerde 

Stichting FitKids;

		penningmeester van het bestuur van Stichting Prago;

		penningmeester van Stichting Jumelage De Bilt-Coesfeld.

De heer drs. J.H. Pontier

Hoofdfunctie: gepensioneerd

Nevenfuncties:

	directeur Pontier Associates;

	commissaris van Value8 te Bussum;

	lid van de raad van toezicht van Stichting Contractspelers- 

 fonds van de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond;

	lid van de raad van toezicht van het pensioenfonds 

 PNO Media. 

De heer jhr. mr. M.H. Reuchlin

Hoofdfunctie: gepensioneerd

Nevenfuncties:

	penningmeester van het bestuur van de Stichting 

 Landsteiner Stichting voor Bloedtransfusieresearch;

	penningmeester van het bestuur van de Stichting 

 Grote Kerk Naarden;

	lid van het bestuur van de Stichting Artisfonds;

	lid van het bestuur van de Stichting Ammodo;

	bestuurslid Stichting Lehman Brothers Treasury Co;

	commissaris Veris Investments bv.

Mevrouw drs. H.M.T. de Wit

Hoofdfunctie: bestuurder Centrum voor Consultatie 

en Expertise (CCE)

Nevenfunctie:

	lid raad van toezicht Sint Maartenskliniek, Ubbergen.

Mevrouw drs. A.D. Brouwer

Hoofdfunctie: directeur/bestuurder Simavi

Nevenfuncties: geen

6.2 Bestuurlijke ondersteuning

6.2.1 Overeenkomst tot verrekening van kosten 
voor gemene rekening
Een bestuurssecretariaat, waarvan de medewerkers in dienst 

zijn van Koninklijke Visio, ondersteunt het bestuur van  

Stichting Novum wat betreft de dagelijkse werkzaamheden. 

De financieel-administratieve en ambtelijke ondersteuning die 

Koninklijke Visio aan Stichting Novum verleent, is vastgelegd 

in een overeenkomst tot verrekening van kosten voor gemene 

rekening. Alle kosten die voor gemene rekening worden 

gemaakt, worden verdeeld volgens een vooraf vastgestelde 

verdeelsleutel. 

6.2.2 Salariskosten
De werknemers die werkzaamheden verrichten ten behoeve 

van Stichting Novum en Koninklijke Visio zijn in loondienst 

van Koninklijke Visio. Hun salaris is gebaseerd op de FWG 

3.0-systematiek cao Gehandicaptenzorg. Deze loonkosten zijn 

terug te vinden in de jaarrekening.
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Jaarrekening
2015
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7.I  Balans per 31 december 2015
       (na resultaatbestemming)

ActivA 31-12-2015 31-12-2014		

	 E	 E	

vAste ActivA (1)     3.422.171   3.571.407     

   

Vlottende activa

vorderingen en overlopende ActivA (2)      969.551   2.161.111   

effecten (3)    89.298.761   85.802.354 

liquide middelen (4)   14.878.343   15.662.629   

Vlottende activa     105.146.655   103.626.094 

totAAl ActivA       108.568.826     107.197.501  
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7.I  Balans per 31 december 2015
       (na resultaatbestemming)

pAssivA 31-12-2015 31-12-2014  
 E	 E	

eigen vermogen (5)

Bestemmingsreserves  80.423.173     79.827.467  

Overige reserves    22.571.526  21.616.729 

eigen vermogen  102.994.699   101.444.196 

voorzieningen (6)  222.052   211.094 

lAnglopende schulden (7)  978.173   1.296.243   

Kortlopende schulden 

en overlopende pAssivA (8)   4.373.902   4.245.968  

    

totAAl pAssivA    108.568.826   107.197.501   
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 werkelijk  begroting werkelijk

 2015 2015 2014

	 E	 E	 E	

BAten

Baten uit eigen fondsenwerving (10)  45.908   50.000   21.573.742  

Baten uit beleggingen (11)    5.204.700   6.935.000   11.377.305     

   

Som der baten  5.250.608   6.985.000   32.951.047   

 

lAsten

Besteed aan doelstellingen (12)

Aanvullende faciliteiten 

Dienstverlening en zorg  87.472   2.875.828   1.700.708 

Innovatie en onderzoek   2.014.906   -   239.049  

Internationale projecten  467.339   -   902.095 

 

Totaal   2.569.717   2.875.828   2.841.852    

Kosten van beleggingen (13)  869.884   802.527   1.401.995     

Kosten van beheer en administratie (14)  229.791   176.900   158.773   

Bezoldiging bestuurders (15)  30.713   38.600   32.225    

Som der lasten    3.700.105   3.893.855   4.434.845      

 

sAldo vAn BAten en lAsten   1.550.503   3.091.145   28.516.202   

 

Toevoeging/onttrekking aan:

Reserve als bron van inkomsten  595.706   -   22.345.051   

Overige reserves 954.797  -   6.171.151

   1.550.503   -   28.516.202   

7.II  Staat van baten en lasten over 2015   
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7.II  Staat van baten en lasten over 2015   
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Algemeen  

Stichting Novum, statutair gevestigd in Amsterdam, is 

opgericht op 18 april 1984. Het doel van de stichting is 

het bevorderen van activiteiten gericht op het welzijn 

van de slechtziende en blinde, meervoudig gehandicap-

te slechtziende en blinde, dan wel anderszins gehandi-

capte mensen in Nederland en daarbuiten.   

  

Verslaggevingperiode  

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een ver-

slagperiode van een jaar. Het boekjaar valt samen met 

het kalenderjaar. 

 

Toegepaste standaarden   

De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn 640 

‘Organisaties zonder winststreven’.  

De grondslagen die worden toegepast voor de waarde-

ring van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn 

gebaseerd op historische kosten, voor zover niet anders 

vermeld.

 

Continuïteit  

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de 

continuïteitsveronderstelling. 

 

Algemeen 

Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en  

passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer 

het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische 

voordelen ervan naar de stichting zullen toevloeien en 

de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastge-

steld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen 

wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan 

gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die 

economische voordelen in zich bergen en wanneer 

de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan 

worden vastgesteld.

Baten worden in de staat van baten en lasten opgeno-

men wanneer een vermeerdering van het economisch 

potentieel, samenhangend met een vermeerdering van 

een actief of een vermindering van een verplichting, 

heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar 

kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wan-

neer een vermindering van het economisch potentieel, 

samenhangend met een vermindering van een actief of 

een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsge-

vonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden 

vastgesteld.  

 

Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of 

alle toekomstige economische voordelen en alle of 

nagenoeg alle risico’s met betrekking tot een actief of 

verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt 

het actief of de verplichting niet langer in de balans 

opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen 

niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip 

waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden 

van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische 

voordelen en/of betrouwbaarheid van de bepaling van 

de waarde.   

 

De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de 

periode waarop zij betrekking hebben, met uitzonde-

ring van de opbrengsten en kosten inzake buitenlandse 

dividendbelasting. Gezien het onzekere karakter van 

deze post, wordt deze post op basis van het kasstelsel 

verantwoord.   

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, de 

functionele valuta van de stichting.   

 

Vergelijkende cijfers  

Per 1 januari 2015 zijn Stichting Novum en de Willem 

Holtrop Stichting met elkaar gefuseerd. Er was al 

sprake van een bestuurlijke eenheid. De Willem Holtrop 

Stichting is komen te vervallen. De in de jaarrekening op-

genomen cijfers van het vorig boekjaar zijn waar nodig 

aangepast voor vergelijkingsdoeleinden. 

7.III  Grondslagen voor waardering van activa en passiva 
          en resultaatbepaling           
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Gebruik van schattingen  
De opstelling van de jaarrekening vereist dat de leiding 

van de stichting oordelen vormt en schattingen en 

veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toe-

passing van grondslagen en de gerapporteerde waarde 

van de activa en verplichtingen, en van baten en lasten. 

De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze 

schattingen. De schattingen en onderliggende veronder-

stellingen worden voortdurend beoordeeld. 

Herzieningen van schattingen worden opgenomen in 

de periode waarin de schatting wordt herzien en in toe-

komstige perioden waarvoor herziening gevolgen heeft. 

 

Financiële instrumenten  
Financiële instrumenten omvatten effecten, overige 

vorderingen, liquide middelen, crediteuren en overige 

te betalen posten. Financiële instrumenten worden bij 

de eerste opname verwerkt tegen reële waarde. Na de 

eerste opname worden financiële instrumenten op de 

hierna beschreven manier gewaardeerd. De stichting 

maakt geen gebruik van derivaten.

 

Langlopende en kortlopende schulden 
en overige financiële verplichtingen 

Langlopende en kortlopende schulden en overige 

financiële verplichtingen worden na eerste opname 

gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis 

van de effectieve rentemethode.  

De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van 

de langlopende schulden worden opgenomen onder 

kortlopende schulden.  

 

Materiële vaste activa  
De gebouwen en terreinen worden gewaardeerd 

tegen hun kostprijs, verminderd met de cumulatieve 

afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen.  

De kostprijs bestaat uit de verkrijgings- of vervaardigings-

prijs en overige kosten om de activa op hun plaats en 

in de staat te krijgen noodzakelijk voor het beoogde 

gebruik.   

Er wordt op gebouwen en woningen lineair afgeschreven 

op basis van een geschatte levensduur van veertig jaar. 

De voorzieningen op het terrein worden afgeschreven 

op basis van een geschatte levensduur van twintig jaar. 

Op de verbouwing van de directeursvilla wordt lineair 

afgeschreven op basis van de periode van het huur-

contract, in casu vijf jaar.   

 

Op het terrein wordt niet afgeschreven.  

 

Buiten gebruik gestelde activa worden gewaardeerd 

tegen boekwaarde of lagere opbrengst waarde. 

 

Onderhoudsuitgaven worden slechts geactiveerd, indien 

zij de gebruiksduur van het object verlengen. Ter zake 

van verwachte kosten van periodiek groot onderhoud 

aan gebouwen en dergelijke, wordt een voorziening 

gevormd. Zie hiervoor de grondslag onder het hoofd 

Voorziening groot onderhoud.  

 

Bijzondere waardeverminderingen  
Voor materiële vaste activa wordt op iedere balans-

datum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat deze activa 

onderhevig zijn aan bijzondere waardeverminderingen. 

Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de reali-

seerbare waarde van het actief geschat. De realiseerbare 

waarde is de hoogste van de bedrijfswaarde en de op-

brengstwaarde. Als het niet mogelijk is de realiseerbare 

waarde te schatten voor een individueel actief, wordt de 

realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenere-

rende eenheid waartoe het actief behoort.  

 

Wanneer de boekwaarde van een actief of een kas-

stroomgenererende eenheid hoger is dan de realiseer-

bare waarde, wordt een bijzonder waardeverminde-

ringsverlies verantwoord voor het verschil tussen de 

boekwaarde en de realiseerbare waarde. Indien sprake 

is van een bijzonder waardeverminderingsverlies van 

een kasstroomgenererende eenheid, wordt het verlies 

allereerst toegerekend aan goodwill die is toegerekend 

7.III  Grondslagen voor waardering van activa en passiva 
          en resultaatbepaling           
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aan de kasstroomgenererende eenheid. Een eventueel 

restant verlies wordt toegerekend aan de andere activa 

van de eenheid naar rato van hun boekwaarden. 

 

Vervreemding van vaste activa  
Voor verkoop beschikbare vaste activa worden gewaar-

deerd tegen de boekwaarde of lagere opbrengstwaarde. 

 

Vorderingen  
De vorderingen worden gewaardeerd op de nominale 

waarde onder aftrek van een voorziening voor onin-

baarheid. Vorderingen worden bij eerste verwerking 

gewaardeerd tegen reële waarde, inclusief transactie-

kosten (indien materieel). Na eerste verwerking vindt 

waardering plaats tegen geamortiseerde kostprijs op 

basis van de effectieve rentemethode, onder aftrek 

van een voorziening voor oninbaarheid. Voorzienin-

gen worden bepaald op basis van individuele beoor-

deling van de inbaarheid van de vorderingen. 

 

Effecten  
Het effectenbezit wordt gewaardeerd tegen beurskoers 

per 31 december of indien geen beurskoers beschikbaar 

is, een door derden opgegeven koers. Voor waardering 

tegen beurskoers is de collectieve methode toegepast. 

 

De niet-gerealiseerde koersverschillen worden 

verantwoord via de staat van baten en laten. 

 

REsERVEs  

 

Bestemmingsreserves  

De beperkte bestedingsmogelijkheid van de bestem-

mingsreserve is door het bestuur bepaald en betreft 

geen verplichting. Het bestuur kan deze beperking zelf 

opheffen. 

FondsEn  
 

Bestemmingsfondsen  
Bestemmingsfondsen betreffen middelen die zijn 

verkregen met een door derden aangegeven specifieke 

bestemming.  

 

Voorzieningen  
Een voorziening wordt in de balans opgenomen, 

wanneer er sprake is van:  

		een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die 

het gevolg is van een gebeurtenis in het verleden; en

	waarvan een betrouwbare schatting kan worden  

 gemaakt; en  

		het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die  

verplichting een uitstroom van middelen nodig 

is.  

 

Indien (een deel van) de uitgaven die noodzakelijk 

zijn om een voorziening af te wikkelen waarschijnlijk 

geheel of gedeeltelijk door een derde worden vergoed 

bij afwikkeling van de voorziening, wordt de ver-

goeding als afzonderlijk actief gepresenteerd. 

 

Voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale 

waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzake-

lijk zijn om de verplichtingen en verliezen af te wikkelen.

Voorziening groot onderhoud  

De voorziening is gevormd op basis van 

een meerjarig onderhoudsplan. De voorzie-

ning heeft overwegend een langdurig karakter.  

 

Grondslagen voor de resultaatbepaling 
De opbrengsten uit hoofde van nalatenschap-

pen zijn verantwoord in het boekjaar waarin de 

omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.  

 

Verplichtingen uit hoofde van de doelstellingen zijn 

geheel ten laste gebracht van het boekjaar waarin het 
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besluit tot toekenning aan de projectaanvrager is mede-

gedeeld. 

Algemene kosten beheer en administratie 
Kosten van beheer en administratie zijn die kosten 

die de organisatie maakt in het kader van de (interne) 

beheersing en administratievoering en worden niet 

toegerekend aan de doelstelling of de werving van 

baten, aangezien de stichting een zuivere categoriale 

verdeling van de kosten meer inzichtelijk vindt. 
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ActivA 
De materiële vaste activa kunnen als volgt worden gespecificeerd:

1. mAteriële ActivA    31-12-2015 31-12-2014

    E E

Terreinen        124.495   124.495    

Terreinvoorzieningen        247.500   270.000    

Gebouwen locatie Huizen          3.050.176   3.176.912      

   

           3.422.171   3.571.407   

      

Het verloop van de materiële vaste activa was in het verslagjaar als volgt:

  

 terreinen terrein-  geBouwen  totAAl 2015 totAAl 2014  

  voorzieningen

Aanschafwaarde  E	 E	 E	 E	 E

Saldo 1 januari 2015       124.495   450.000   4.759.109   5.333.604   5.374.601   

Aankopen   -   -   -   -   25.311  

Desinvesteringen  -   -    510.340   510.340   37.841  

Saldo 31 december 2015     124.495   450.000   4.248.769   4.823.264   5.336.760      

      

Afschrijvingen E	 E	 E	 E	 E  

Saldo 1 januari 2015  -   180.000   1.582.197   1.762.197   1.648.755  

Afschrijvingen    -   22.500   126.736   149.236   154.439    

Desinvesteringen  -   -   510.340   510.340   37.841 

Saldo 31 december 2015    -   202.500   1.198.593   1.401.093   1.765.353   

Boekwaarde 31 december 2015      124.495   247.500   3.050.176   3.422.171   3.571.407    

  

De activa worden aangehouden voor realisatie van de doelstellingen van Stichting Novum. De activa zijn 

secundair tevens als belegging aan te merken aangezien de stichting tracht de kosten van de activa zoveel 

als mogelijk terug te verdienen. De desinvestering op de gebouwen is het gevolg van de sloop van een tweetal panden. 

      

Er heeft geen bijzondere waardevermindering plaatsgevonden.

7.IV  Toelichting op de balans per 31 december 2015        
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De nalatenschappen met vruchtgebruik worden gewaardeerd tegen e	1 per nalatenschap.    

    

Na het overlijden van de vruchtgebruik(st)er, worden de vrijkomende bedragen aan de 

bestemmingsreserves toegevoegd.     

      

   

nalatenschappen 31-12-2015 31-12-2014 

met vruchtgebruik bij derden E	 E	

erflater  vruchtgebruiker 

D. van Willigenburg G. van Willigenburg- Van der Heide 1   1 

J.M. Cok M.J. Cok 1   1 

   

  2    2

7.IV  Toelichting op de balans per 31 december 2015        
        

2. Vorderingen en oVerlopende actiVa 31-12-2015 31-12-2014
 E	 E

Interest obligaties    429.994   418.320   

Interest banken   47.297   75.437 

Koninklijke Visio  440.351   1.588.913 

BTW   6.907   31.807 

Erfstellingen en legaten 45.000   - 

Nalatenschappen met vruchtgebruik bij derden 2   2 

Overige vorderingen      -   46.632 

       969.551   2.161.111 

In de overige vorderingen zijn geen bedragen begrepen met een looptijd langer dan één jaar.  

 De specificatie van de nalatenschappen met vruchtgebruik bij derden is als volgt:
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3. effecten 31-12-2015 31-12-2014

 E	 E	

Waarde per 1 januari  85.802.354   64.297.951    

Bij: aankopen/inschrijvingen      35.179.540   67.918.148    

  120.981.894   132.216.099    

Af: verkopen en lossingen tegen aankoopwaarde    29.949.797   49.729.221   

Subtotaal    91.032.097   82.486.878    

Mutaties niet-gerealiseerde koersverschillen boekjaar  

beleggingen     (1.733.336)  3.315.476   

Waarde per 31 december    89.298.761   85.802.354   

De effecten worden ter belegging aangehouden. Hierin is begrepen een kortlopende lening verstrekt aan  

Koninklijke Visio, ter hoogte van 5 miljoen, tegen een rente van 4% en een vertragingsrente van 6%.  

4. liquide middelen 31-12-2015 31-12-2014

 E E

BickBank N.V.  92.578   127.626       

ABN AMRO Bank N.V.  14.785.765  15.535.003    

  

     14.878.343   15.662.629       

De liquide middelen zijn terstond opeisbaar.
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De mutaties in de reserves in het boekjaar 2015    

       

 Bestemmings    overige   

 reserves  reserves 31-12-2015 31-12-2014 

 E  E E E  

Stand per 1 januari    79.827.467    21.616.729   101.444.196   72.927.994       

Mutaties      - -  

Toevoeging via   

resultaatbestemming    595.706   954.797   1.550.503   28.516.202   

       

Stand per 31 december      80.423.173    22.571.526   102.994.699   101.444.196       

 

    

Het verloop van de reserves was in het verslagjaar als volgt: 

Bestemmingsreserves 

De bestemmingsreserves zijn gevormd op basis van de door het bestuur aangegeven doelstellingen.  

      

 

reserve als bron van inkomsten   31-12-2015 31-12-2014

 E	 E 

Stand per 1 januari    79.827.467   57.482.416   

Toevoeging via resultaat   595.706   22.345.051  

   80.423.173  79.827.467    

 

     

Met de keuze voor een ‘Reserve als bron van inkomsten’ brengt Stichting Novum haar beleid tot uitdrukking om 

de kosten te dekken uit het rendement van het belegde vermogen en zo de overige inkomsten zo veel mogelijk 

direct ten goede te laten komen aan de doelstelling.  De reserve, ofwel het stamvermogen, wordt jaarlijks per 1 

januari gecorrigeerd voor inflatie, inkomsten uit giften en erfstellingen en eventuele opbrengsten van onroerende 

goederen, anders dan huuropbrengsten of gebruiksvergoedingen. Het vorenstaande is de minimumvereiste voor 

de mutatie. De reserve dient  per 31 december 2015 een minimale grootte te hebben van e	80.423.173.  

     

     

  

pAssivA

5. reserves
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overige reserves   31-12-2015 31-12-2014

   E E 

Stand per 1 januari       21.616.729   15.445.578     

Toevoeging    954.797 6.171.151

        22.571.526  21.616.729    

6. Voorzieningen voorziening voorziening 31-12-2015 31-12-2014

 groot vrucht-

 onderhoud  geBruiK

 E	 E	 E	 E	

Stand 1 januari    203.594  7.500  211.094  363.957   

Toevoeging    367.000   -   367.000   367.000   

Onttrekking   350.042   6.000   356.042   519.863    

Stand per 31 december     220.552   1.500     222.052  211.094    

De voorziening vruchtgebruik is gebaseerd op een berekening van de behandelende notaris. 

De maandelijkse uitkering aan de vruchtgebruikster bedraagt e	500.
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7. langlopende schulden 31-12-2015 31-12-2014

 E	 E	

Projectverplichtingen met looptijd langer dan 1 jaar   978.173   1.296.243  

Stand per 31 december     978.173   1.296.243    

        

 Het deel dat binnen één jaar wordt afgelost, is gepresenteerd onder kortlopende schulden.     

        

  

8. Kortlopende schulden en overlopende pAssivA    

De kortlopende schulden en overlopende passiva kunnen als volgt worden gespecificeerd:

 31-12-2015 31-12-2014

	 E	 E	

Crediteuren    61.747  463.215  

Overige schulden    

 - Bouw/sloopkosten   56.870   388.695  

 - Beheersloon en performance fee beleggingen   59.000   67.310 

 - Accountantskosten   30.006   20.400   

 - Projecten   4.165.374  3.305.030   

 - Diversen   905  693      

 - Vooruitontvangen   -  625      

      

      4.373.902 4.245.968      

Kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan een jaar.
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9. niet in de BAlAns opgenomen rechten en verplichtingen  

 

     

 31-12-2015    

Garanties E    

   2.271.220       

   

   

Het bestuur heeft een schriftelijke toezegging gedaan inzake vergoeding  bij (gedeeltelijke) leegstand van  

de gebouwde school. Stichting Novum vergoedt de resterende financiering (boekwaarde school) aan de 

gemeente Huizen indien Koninklijke Visio, LSSB inzake onderwijs niet  aan haar verplichtingen in deze kan

 voldoen. 

Van de totale verplichting van e 2.271.220 heeft e 81.115 een looptijd van maximaal 1 jaar en  

e 1.865.645 heeft een looptijd van langer dan 5 jaar.     

      

Stichting Novum acht de mogelijkheid op vergoeding op bovenstaande garanties gering.     

     

 

(1)

(1)
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baten 

10. Baten uit eigen  werkelijk  begroting werkelijk

    fondsenwerVing 2015 2015 2014

	 E	 E	 E	

Legaten     45.000  49.000   21.573.692    

Giften    908   1.000   50    

     

    45.908   50.000   21.573.742   

     

De baten uit eigen fondsenwerving in 2015 zijn fors lager dan voorgaand jaar. In 2014 was sprake van 

een grote nalatenschap aan Koninklijke Visio. Koninklijke Visio heeft deze als gift aan Stichting Novum 

geschonken.       

       

 

    

11. Baten uit Beleggingen werkelijk  begroting werkelijk

 2015 2015 2014

	 E	 E	 E  

Dividend    514.043   450.000   369.154      

Interest obligaties    997.019   1.600.000   1.075.791    

Niet-gerealiseerde koersverschillen    2.733.891   4.011.000   8.564.968   

Interest (excl. interest obligaties)  179.829   79.000   194.988       

Materieel vaste activa       779.918   795.000   1.172.404  

     

     5.204.700   6.935.000   11.377.305       

     

     

     

  

     

   

7.V  Toelichting op de staat van baten en lasten over 2015       
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In 2015 zijn de baten uit beleggingen fors lager dan voorgaand jaar. Dit wordt met name veroorzaakt door de lagere 

koersresultaten van zowel de aandelen als de obligaties.       

       

   

Het bedrag is als volgt te specifieren:

 Niet-gerealiseerde Niet-gerealiseerde Gerealiseerde Realisatie 

 koersverschillen koersverschillen koersverschillen koersverschillen

 per 1 jan 2015 per 31 dec 2015 in 2015 in 2015

 E E E E  

Hypotheken en leningen  -   (14.805)  -   (14.805)

Aandelen  4.047.544  3.302.208   4.076.359  3.331.023 

Obligaties 4.046.619  3.073.424   390.868   (582.327) 

 

    8.094.163  6.360.827   4.467.227  2.733.891    

      

 

De baten uit materieel vaste activa zijn lager dan voorgaand jaar en dit wordt veroorzaakt doordat in de cijfers 

van voorgaand jaar een incidentele verkoop van een huis is opgenomen.     

     

 

7.V  Toelichting op de staat van baten en lasten over 2015       
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lasten   
   

12. Besteed aan doelstellingen   aangegane totaal

     vrijval kosten verplichting werkelijk

doelstelling: aanVullende faciliteiten, 2015 2015 2015 voor 2016 2015

dienstVerlening en zorg	 E	 E	 E	 E

• Microaanvragen (16.968) -  50.000   33.032 

• Tastboeken -   -   -  - 

• Webwinkel W&D  -  -  -   - 

• Ervaringsdeskundigheid  -   -   -   - 

• Visueel Loopbaan Onderzoek (VLO)  -   -   -   - 

• Zoveel meer te zien  -   -   -   - 

• Jongeren aan de arbeid (JAA)  -   -   -   - 

• Zwembad Plons  -   -   -   - 

• Ruimte voor eigen regie  -   -   -   - 

• Inrichting school in Grave  -   -   -   - 

• Hettenheuvelweg Amsterdam  -   -   54.440   54.440  

     

   (16.968)  -   104.440   87.472     

doelstelling: innoVatie en onderzoek   

• Stichting InZicht  -   -  137.000   137.000 

• Verbetering arbeidsparticipatie  (10.430)  -   -   (10.430)

• Revalidatie & Advies 2.0  -   -   -   - 

• Lichtlab  (19.713)  -   -   (19.713)

• Passend Onderwijs  (16.525)  -   -   (16.525)

• Parvis  (30.092)  -   -   (30.092)

• Methodenboek  (12.358)  -   -   (12.358)

• Expeditie TOP  -   -   254.640   254.640 

• VU LMD  -   -   50.000   50.000 

• Blik vooruit  -   -   193.110   193.110 

• Implementatie eye tracking  -   -   302.170   302.170 

• Vervolg KNLGV  -   -   11.290   11.290 

• V(Z)EMB 2  -   -   250.540   250.540 

• Topklinische revalidatie  -   -   200.000   200.000 

• NAH Progress  -   -   529.806   529.806 

• Het ideale leerboek  -   -   119.120   119.120 

• Oogvereniging  -   -   56.348   56.348  

 

  (89.118)  -   2.104.024   2.014.906 
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     aangegane      

begroting werkelijk vrijval kosten verplichting

 2015 2014 2014 2014 2014 voor 2015

 E E E E	 E

     2.875.828          - - - -

   - 40.445  (9.555) - 50.000 

   - 6.500   -   -  6.500 

   - 103.384   -   -  103.384 

   - 117.832   -   -   117.832 

   - 62.850   -   -  62.850

   - 98.805   -   -  98.805 

  -  93.140   -   -  93.140 

   - 350.000   -   -   350.000 

   - 527.752   -   -  527.752 

   - 300.000   -   -  300.000 

   -  -   -  -  - 

 

     1.700.708   (9.555)  -   1.710.263     

        

    

 -    137.000   -   -   137.000 

 -   (4.431)  (4.431)  -  -  

 -  106.480  -  -  106.480 

 -    -   -   -   - 

 -    -   -  -   - 

 -    -   -   -   - 

 -    -   -   -   - 

 -    -   -   -   - 

-    -   -   -   - 

-    -   -   -   - 

 -    -   -   -   - 

 -    -   -   -   - 

 -    -   -   -   - 

 -    -   -   -   - 

 -    -   -   -   - 

 -    -   -   -   - 

 -    -   -   -   -  

 

-    239.049   (4.431)  -   243.480   
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    aangegane totaal

 vrijval kosten verplichting werkelijk 

doelstelling: internationale projecten 2015 2015 2015 voor 2016 2015  

	 E	 E	 E	 E

• Visio International  (15.897)    99.344  110.000   193.447 

• Bosnië en Herzegovina en Kroatië  -   -   -   - 

• ICEVI  -   27.273   -   27.273 

• Palestina fase 1, De Westbank  -   150.000   -   150.000 

• Oeganda  -  -  149.929   149.929 

• Botswana  -  -  184.467   184.467 

• Oekraïne  (201.515) -  -  (201.515) 

• Litouwen (36.262)  -  -   (36.262)

• Zambia  -   -   -   - 

• Visueel functieonderzoek en vroegbegeleiding in de Balkan  -   -   -   - 

• Arbeidstoeleiding Kenia  -   -   -   -  

 

    (253.674)   276.617   444.396   467.339

                                                                                           -   

totaal besteed aan doelstellingen   (359.760)  276.617   2.652.860   2.569.717      

De projectlasten passen nagenoeg binnen de begroting en zijn gelijk aan het saldo van vorig jaar.

Dit wordt veroorzaakt door enkele grote projectvrijvallen.

In 2015 is meer toegekend aan innovatie en onderzoek dan in 2014.     

 

Bestedingspercentage doelstellingen in vergelijking met totaal van de baten     53%

 

Bestedingspercentage doelstellingen in vergelijking met totaal van de lasten   69%  

     

     

 

totaal lasten    3.912.505  
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     aangegane      

begroting werkelijk vrijval kosten verplichting

 2015 2014 2014 2014 2014 voor 2015

 E E E E	 E

   

 -   95.000   -   - 95.000

  -   (3.101)  (3.101)  -   - 

  -   -   -   -   - 

  -   -   -   -   - 

  -   -   -   -   - 

  -   -   -   -   - 

 -   -   -   -   - 

 -   -   -   -   - 

  -   409.760   -   -   409.760 

  -   300.550   -  -   300.550 

  -   99.886   -   -   99.886  

  

  -   902.095   (3.101)  -   905.196    

        

   2.875.828   2.841.852   (17.087)  -   2.858.939     

        

        

 

   41%   9% 

 74%   78% 

 3.893.855  3.654.852   
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De projectlasten passen nagenoeg binnen de begroting en zijn gelijk aan het saldo van vorig jaar.

Dit wordt veroorzaakt door enkele grote projectvrijvallen.

In 2015 is meer toegekend aan innovatie en onderzoek dan in 2014.     

 

Bestedingspercentage doelstellingen in vergelijking met totaal van de baten     53%

 

Bestedingspercentage doelstellingen in vergelijking met totaal van de lasten   69%  

     

     

 

totaal lasten    3.912.505  
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13. Kosten vAn Beleggingen werkelijk  begroting werkelijk

 2015 2015 2014

	 E	 E	 E

Beheerloon  267.549  205.000  157.262 

Verwervingskosten   -   -   322 

Huismeesterschap Koninklijke Visio  27.850   27.850   27.300 

Afschrijvingskosten  149.236   144.592   149.794 

Gebouwgebonden verzekering en belastingen   33.966   33.700   32.974 

Energie en schoonmaak  24.283   24.385   91.383 

Dotatie voorziening onderhoud  367.000   367.000   367.000 

Sloopkosten - -  575.960   

      869.884   802.527   1.401.995       

De kosten van beleggingen zijn hoger dan de begroting en dit wordt enerzijds veroorzaakt door het 

hogere beheerloon. De kosten van beleggingen zijn lager dan voorgaand jaar en dit wordt met name 

veroorzaakt doordat in de cijfers van 2014 een eenmalige post was opgenomen voor de sloop van de 

panden op het terrein in Huizen.      

     

Het nettoresultaat van de beleggingen is als volgt:

nettoresultAAt  werkelijk  begroting werkelijk

vAn Beleggingen 2015 2015 2014

	 E	 E	 E 
Opbrengsten     5.204.700   6.935.000   11.377.305      

Kosten      869.884   802.527   1.401.995      

     

     4.334.816   6.132.473  9.975.310     

14. Kosten vAn Beheer  werkelijk  begroting werkelijk

      en AdministrAtie 2015 2015 2014

	 E	 E	 E

Bureaukosten     120.708   119.300   112.421       

Algemene kosten      75.965   31.000   23.220       

Verzekeringen en belastingen     822  4.080   3.864   

Overige uitgaven     32.296   22.520   19.268       

     

     229.791  176.900   158.773    

De kosten van beheer en administratie zijn hoger voor zowel de begroting als voor 2014, wat wordt 

veroorzaakt door hogere werkelijke juridische kosten. De juridische kosten zijn onderdeel van de 

algemene kosten.      
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15. Bezoldiging Bestuurders werkelijk  begroting werkelijk

 2015 2015 2014

	 E	 E	 E

Bestuursvergoeding   30.713   38.600   32.225    

    

   

Aan de bestuurders zijn geen leningen, voorschotten en/of garanties verstrekt.    

De vergoedingen zijn gebaseerd op de regeling vacatiegeld. Het bestuur ontvangt vacatiegeld 

afhankelijk van het aantal bijgewoonde vergaderingen.      

De stichting heeft geen personeel in dienst (2014: geen).     

In hoofdstuk 6 van het bestuursverslag is onder meer nadere informatie opgenomen over de 

nevenfuncties van de bestuursleden.     

    

Huizen, 31 mei 2016     

    

Bestuur:     

mevrouw drs. A.D. Brouwer 

de heer drs. K.H. Gerritsen RA     

de heer drs. J.H. Pontier (penningmeester)     

de heer jhr. mr. M.H. Reuchlin (voorzitter)     

mevrouw drs. R. de Wit     

 



50    Jaarverslag Stichting Novum | 2015

1 Controle verklaring van de 
onafhankelijke accountant

Aan het Bestuur van Stichting Novum; 

Wij hebben de in dit verslag op pagina pagina 23 tot en 

met 49 opgenomen jaarrekening over 2015 van Stichting 

Novum te Amsterdam gecontroleerd. Deze jaarrekening 

bestaat uit de balans per 31 december 2015 en de staat 

van baten en lasten over 2015 met de toelichting, waarin 

zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde 

grondslagen voor financiële verslaggeving en andere 

toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur 

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor 

het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en 

het resultaat getrouw dient weer te geven in overeen-

stemming met Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 

‘Organisaties zonder winststreven’. Het bestuur is tevens 

verantwoordelijk voor een zodanige interne beheer-

sing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de 

jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van 

materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant 

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel 

over de jaarrekening op basis van onze controle. 

Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming 

met het Nederlands recht, waaronder de Nederlandse 

controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de 

voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze 

controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke 

mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening 

geen afwijkingen van materieel belang bevat. 

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden 

ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen 

en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde 

werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accoun-

tant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het 

inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een af-

wijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude 

of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen 

neemt de accountant de interne beheersing in aan-

merking die relevant is voor het opmaken van de jaar-

rekening en voor het getrouwe beeld daarvan, 

gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden 

die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-

inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel 

tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van 

de interne beheersing van de stichting. Een controle 

omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de 

gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en 

van de redelijkheid van de door het het bestuur van de 

stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie 

van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-

informatie voldoende en geschikt is om een onderbou-

wing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw 

beeld van de grootte en samenstelling van het vermo-

gen van Stichting Novum per 31 december 2015 en van 

het resultaat over 2015 in overeenstemming met Richtlijn 

voor de jaarverslaggeving 640 ‘Organisaties zonder 

winststreven’.

Utrecht, 31 mei 2016 

KPMG Accountants N.V.

J.L.C. van Sabben RA

7.VI  Overige gegevens               
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2 Resultaatbestemming
Het bestuur van de stichting heeft besloten het resultaat

over het boekjaar toe te voegen aan de reserve als bron

van inkomsten en overige reserves. De resultaatsbestem-

ming is reeds verwerkt in de jaarrekening. De resultaat-

bestemming is als volgt gespecificeerd:

3 Gebeurtenissen na balansdatum
Na balansdatum hebben er geen gebeurtenissen plaatsge-

vonden die van invloed zijn op de jaarrekening 2015. 

7.VI  Overige gegevens               
   

 2015

	 E

saldo van baten en lasten  1.550.503  

toevoeging aan reserves  595.706 

als bron van inkomsten  

toevoeging aan overige reserves  954.797 
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8.1 Projectverslagen
2015Nederland
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Stichting Novum
Projectverslagen8

8.1 Projectverslagen

De projecten die Stichting Novum in 2015 subsidieerde, variëren 

van wetenschappelijk onderzoek tot het inzetten van ervarings-

deskundigen en van het ontwikkelen van apps als lesmateriaal 

tot het bouwen van een webwinkel die beheerd kan worden 

door mensen met een meervoudige beperking. Ook werden 

projecten in het buitenland gefinancierd.

8.1.1
Oogvereniging
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport (VWS) erkent dat mensen met een zintuiglijke 
beperking een aparte positie innemen binnen de 
gehandicaptensector en heeft om expertise gevraagd 
vanuit de doelgroep. In 2011 heeft het ministerie een 
plan van aanpak opgesteld, 'Verbindend Vernieuwen', 
om die aparte positie nader uit te werken. 
Het uitgangspunt hiervan was om de gehele ZG-sector 
bij dit traject te betrekken en om te werken aan een bij 
de zorg passend systeem van bekostiging. 

De Oogvereniging heeft namens de doelgroep deelgenomen aan het overleg 

met het ministerie van WVS. Stichting Novum en Vereniging Bartiméus 

Sonneheerdt hebben dit financieel ondersteund. Een van de resultaten van 

'Verbindend Vernieuwen' is dat grote delen van de extramurale zorg 

(behandeling) zoals die binnen de AWBZ geboden werd, overgeheveld zijn 

naar de Zorgverzekeringswet. Daarnaast is een deel van de extramurale zorg 

(begeleiding) gedecentraliseerd naar de Wet maatschappelijke ondersteuning 

(Wmo). Door dat laatste heeft het project deels een andere aanpak gekregen, 

nu ook de gemeenten een rol hebben gekregen in de beslissing welke zorg 

geleverd wordt. 

De werkgroep Zorg en Ondersteuning Thuis (ZOT) van de Oogvereniging 

bestaat uit vrijwilligers die zich op regionaal niveau inzetten voor de belangen-

behartiging van mensen met een visuele beperking. Dit doen ze onder andere 

door zitting te nemen in een Wmo-raad, regionale cliëntgroepen of platforms. 

Via deze kanalen maar zeker ook door informatieve artikelen van de werkgroep 

ZOT, komen de gevolgen van blindheid en slechtziendheid beter bij de 
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gemeenten in beeld. De werkgroep heeft een opzet en een draaiboek gemaakt 

voor informatiebijeenkomsten voor Wmo-ambtenaren en Wmo-raden uit ge-

meenten. Deze hebben een tweeledig doel: 

	Informatie geven en bewustwording creëren over de gevolgen van blindheid  

 en slechtziendheid.

	Een ingang creëren om in het vervolg beter aan te sluiten op beleidsvorming  

 en belangenbehartiging.

Deze bijeenkomsten geven informatie over de gevolgen van blindheid, slecht-

ziendheid en doofblindheid. Tijdens een bijeenkomst gaan ambtenaren in 

subgroepen in gesprek met ervaringsdeskundigen en kunnen ze al hun vragen 

stellen. Er zijn in 2015 twee bijeenkomsten geweest. Die zijn goed bezocht en 

hebben een hoge score gekregen in de evaluatie.

Daarnaast is, door de decentralisaties, het belang van individuele belangen-

behartiging toegenomen. De Oogvereniging is daarom in 2015 gestart met het 

trainen van vrijwilligers die burgers met een visuele beperking kunnen onder-

steunen met het voorbereiden op het 'keukentafelgesprek' met de gemeente. 

In 2015 zijn vijftien vrijwilligers getraind als Wmo-ondersteuner. Verder is er een 

informatiepakket samengesteld met daarin een leidraad voor het aanvragen van 

een Wmo-voorziening en een voorbeeld van een persoonlijk plan. 

De werkgroep Patiënten Perspectief is aan de slag gegaan met het formuleren 

van kwaliteitscriteria voor de zorg vanuit het perspectief van de cliënt. 

In 2014 is een eerste set kwaliteitscriteria opgesteld voor de kortdurende 

ambulante revalidatie. Het streven is om de geleverde kwaliteit van de huidige en 

toekomstige zorgaanbieders inzichtelijk te maken, zodat cliënten een afgewogen 

keuze kunnen maken uit het revalidatieaanbod. In 2014 zijn de eerste stappen 

gezet om een mogelijke Vergelijkingshulp Revalidatie te ontwikkelen. 

Dit naar voorbeeld van onder meer https://www.zorgkaartnederland.nl/ 

vergelijkingshulpen/vergelijkingshulp-staar. In 2015 kon deze samenwerking niet 

worden voortgezet: Het bestuur van de Vereniging van Instellingen voor mensen 

met een Visuele beperking (VIVIS) gaf hieraan geen prioriteit in verband met 

personeelswisselingen.

De set kwaliteitscriteria ambulante revalidatie is aangevuld en gebruikt door  

de Oogvereniging als input (vanuit cliëntenperspectief ) bij het overleg met 

zorgverzekeraars en andere partijen. Ter afronding van het traject stemt de  

Oogvereniging de set kwaliteitscriteria af met haar contactpersonen bij de 

cliëntenraden van Bartiméus/Koninklijke Visio via het zogenaamde driepartijen-

overleg.

Financiële 
bijdrage voor 
de belangen-
behartiging door 
de Oogvereniging 
aangaande de 
toekomst van de 
zorgverlening 
aan mensen 
met een visuele 
beperking

www.zorgkaartnederland.nl/vergelijkingshulpen/vergelijkingshulp-staar
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8.1.2 
Stichting InZicht
Stichting InZicht is ondergebracht bij ZonMw en 
financiert toegepast wetenschappelijk onderzoek ten 
behoeve van mensen met een visuele (en bijkomende) 
beperking(en). Stichting Novum draagt via Koninklijke 
Visio financieel bij aan het werk van Stichting InZicht.

Stichting InZicht is opgericht door de samenwerkende instellingen in de 

branche en wordt door hen medegefinancierd. Het doel is de werkwijze van 

de zorginstellingen te verruimen, te verbeteren en te funderen, zodat zij meer 

evidence based kunnen werken. Om het daadwerkelijk gebruik van weten-

schappelijke resultaten te stimuleren, financiert Stichting InZicht niet alleen 

onderzoek, maar ook implementatietrajecten. Vóór de start van een project 

moet duidelijk zijn dat het onderzoek toepasbare expertise of producten kan 

opleveren.

Stichting InZicht heeft een programmastructuur. De stichting organiseert 

subsidierondes waarin het werkveld samen met een universitaire partner 

projectaanvragen kan indienen. Mensen met een visuele beperking zijn 

actief betrokken bij de beoordeling en selectie van onderzoeksprojecten. 

Verder nemen zij vaak ook als ervaringsdeskundige deel aan de uitvoering 

van het onderzoek. Meer informatie over Stichting InZicht is te vinden op 

www.zonmw.nl, zoekwoord InZicht. 

Financiële 
bijdrage aan 
wetenschappelijk 
onderzoek ter 
bevordering van 
de zelfstandigheid 
van mensen 
met een visuele 
beperking

www.zonmw.nl
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8.1.3 
Bijzondere leerstoel Visuele 
informatieverwerking

Koninklijke Visio heeft met de financiële steun van 
Stichting Novum de samenwerking met de afdeling 
Neurowetenschappen van het Erasmus MC geïnten-
siveerd. De reguliere kosten van de leerstoel betaalt het 
Erasmus MC. Sinds september 2013 bekostigt Stichting 
Novum de extra kosten van projectuitvoering, zoals reis- 
en congreskosten en een aantal promotieplaatsen.  
De samenwerking maakt het mogelijk om kennis-
ontwikkeling en praktijkgericht handelen met elkaar 
te verbinden.

Zien doen we niet alleen met onze ogen. Ook de hersenen zijn actief betrokken 

bij het doorsturen en verwerken van de beelden die via de ogen binnenkomen. 

Wanneer de hersenen de beelden niet goed registreren of verwerken, kunnen 

visuele stoornissen ontstaan. De missie van de bijzondere leerstoel Visuele 

informatieverwerking is tweeledig: allereerst om een bijdrage te leveren aan 

het vroegtijdig diagnosticeren van aandoeningen waarbij de visuele informatie-

verwerking is aangedaan. Ten tweede om interventies te beoordelen op hun 

toepasbaarheid en effectiviteit.  

Bij het onderzoek wordt veel gebruik gemaakt van de registratie van oog-

bewegingen met behulp van een eye tracker om de reactie op visuele stimuli 

nauwkeurig te meten. De ontwikkeling van deze vernieuwende techniek is 

mede mogelijk gemaakt door een subsidie van Stichting Novum. 

Concreet ligt de focus van het onderzoek op de vroegdiagnostiek van visuele 

(ontwikkelings)stoornissen bij kinderen en volwassenen, de gezichtsvelduitval 

bij vooral glaucoom en de achteruitgang in visuomotorische coördinatie bij 

ouderen met neurodegeneratieve aandoeningen als de ziekte van Alzheimer 

en de ziekte van Parkinson.

In 2015 is de studie naar de visuele ontwikkeling bij extreem te vroeg geboren 

kinderen gecontinueerd. Eerdere studies hebben aangetoond dat deze groep 

kinderen een sterk verhoogd risico heeft op problemen met visuele waar-

neming op latere leeftijd. Door gebruik te maken van de eye tracker kunnen deze 

risicokinderen op jonge leeftijd worden getraceerd. Bij dit onderzoek werkt de 

leerstoel intensief samen met de afdeling Neonatologie van het Sophia kinder-

ziekenhuis van het Erasmus MC. Deze afdeling maakt hersenscans van deze 

kwetsbare groep kinderen. Door imaging- en eye tracking-gegevens met elkaar 

te combineren komen eventuele visuele verwerkingsproblemen bij kinderen 

eerder aan het licht.
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Binnen de leerstoel is een nieuwe methode ontwikkeld om het gezichtsveld te 

meten. Door bij volwassenen met een eye tracker de oogbewegingen te meten 

in reactie op een lichtstipje dat ergens in de periferie verschijnt, is de functionele 

achteruitgang van het gezichtsveld als gevolg van glaucoom vroegtijdig op te 

sporen. Glaucoom is een veel voorkomende oorzaak van slechtziendheid bij 

volwassenen. Bij glaucoom wordt het gezichtsveld vanuit de periferie geleidelijk 

kleiner. Omdat dit vrijwel ongemerkt gebeurt, wordt vaak pas in een laat stadium 

de diagnose gesteld. In dit onderzoek heeft Koninklijke Visio in de afgelopen 

jaren nauw samengewerkt met het Oogziekenhuis Rotterdam en met de Vision 

Research Foundation in India. 

In samenwerking met de afdelingen Neurologie en Geriatrie van het Erasmus  

MC is onderzoek verricht naar de achteruitgang in oog-handcoördinatie bij 

alzheimer- en parkinsonpatiënten. Neurodegeneratieve ziektes zoals Alzheimer 

en Parkinson verstoren namelijk al in een vroeg stadium de samenwerking tussen 

visuele informatie en motoriek. 

 

Voor Koninklijke Visio is het van belang dat de kennis over visuele informatie-

verwerking niet alleen bij de academische centra blijft. De bijzondere leerstoel 

Visuele informatieverwerking werkt dan ook samen met visuele revalidatiecentra 

om de kennis toepasbaar te maken. Studenten van de Neuroscience Research 

Masteropleiding en promovendi van de afdeling Neurowetenschappen van 

het Erasmus MC kunnen wetenschappelijke onderzoeksprojecten uitvoeren bij 

Koninklijke Visio. 

Financiële 
bijdrage aan 
de bijzondere 
leerstoel 
Visuele 
informatie-
verwerking
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8.1.4 
Leerstoel VUmc 
Koninklijke Visio heeft meegewerkt aan de continuering 
van een leerstoel bij het Vrije Universiteit Medisch 
Centrum (VUmc) in Amsterdam onder de titel 'Leer van 
de blinde en slechtziende mens'. De reguliere kosten van 
de leerstoel betaalt het VUmc. De extra kosten, zoals 
reis- en congreskosten en een aantal promotieplaatsen, 
bekostigt Stichting Novum. 

De leerstoel wordt bezet door oogarts prof.dr. G.H.M.B. van Rens. Professor Van 

Rens was tien jaar werkzaam als bijzonder hoogleraar namens de Algemene 

Nederlandse Vereniging Ter Voorkoming Van Blindheid. De samenwerking met 

Koninklijke Visio biedt het VUmc nieuwe mogelijkheden voor toegang tot grote 

databases met geanonimiseerde patiënteninformatie van Koninklijke Visio.  

Doelstelling van de leerstoel is wetenschappelijk onderzoek en onderwijs op de 

afdeling oogheelkunde met als thema 'De slechtziende en blinde mens'.  

De leerstoel moet de expertise met betrekking tot revalidatie op de afdeling 

oogheelkunde vergroten. 

Vanwege de beperkte tijdsinzet van de hoogleraar (0,3 fte) zal de bijdrage zich 

voornamelijk richten op wetenschappelijk onderzoek. In 2015 heeft professor Van 

Rens acht promovendi begeleid en zijn er negen artikelen gepubliceerd in inter-

nationale vaktijdschriften. Daarnaast is er onderwijs gegeven aan arts-assistenten 

in opleiding tot oogarts en aan leden van de Vereniging voor Oogheelkundige 

Verpleging en Zorgverlening. 

Financiële 
bijdrage aan 
leerstoel VUmc 
onder de titel 
'Leer van de 
blinde en 
slechtziende 
mens'
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8.1.5 
Kennisnetwerk Langzaam 
Gemotoriseerd Verkeer (KNLGV)
Er leven nog veel vragen over de verkeersdeelname met 
een scootmobiel (5-16 km/uur), snorfiets (maximaal 
25 km/uur), bromfiets (30-40 km/uur) of brommobiel 
(maximaal 45 km/uur) door slechtziende mensen. 
Met een kennisnetwerk en met wetenschappelijk 
onderzoek wordt daar wat aan gedaan. Stichting Novum 
financiert dit kennisnetwerk van Koninklijke Visio. 

Het revalidatieprogramma AutO-Mobiliteit van Koninklijke Visio heeft laten zien 

dat het ook voor slechtziende mensen mogelijk is om met hulpmiddelen deel 

te nemen aan het verkeer in een personenauto. Maar over de verkeersdeelname 

door slechtziende mensen met langzame, gemotoriseerde voertuigen is minder 

bekend. Enerzijds heeft deze onduidelijkheid te maken met het ontbreken van 

voldoende wettelijke kaders. Anderzijds kunnen professionals van Koninklijke 

Visio niet gericht adviseren door het ontbreken van wetenschappelijk onderzoek, 

de juiste informatie, onderzoeksmethoden en behandelopties. En dat terwijl voor 

deze doelgroep door het gebruik van de juiste hulpmiddelen en training een 

aanzienlijke winst in de zelfstandige mobiliteit te behalen is. 

Het project KNLGV is erop gericht permanente kennisuitwisseling en gerichte 

adviezen tot stand te brengen over het gebruik van langzaam gemotoriseerde 

voertuigen door slechtzienden. Het project draagt hiermee bij aan een 

structureel samenwerkingsverband met partijen die in direct contact staan met 

eindgebruikers en/of aan kennisontwikkeling doen.

Aan het Kennisnetwerk Langzaam Gemotoriseerd Verkeer (KNLGV) namen 35 

leden van 23 verschillende organisaties deel. In een afgeschermde digitale 

community communiceerden zij over dit onderwerp en werd informatie beschik-

baar gesteld. Helaas was de actieve inbreng van de leden beperkt. 

Deelnemers wisten elkaar goed te vinden, maar maakten weinig gebruik van 

de website. De netwerkdag die in november 2014 plaatsvond in het Universitair 

Medisch Centrum Groningen, werd echter wel goed bezocht. Op die netwerkdag 

hielden de Rijksuniversiteit Groningen, het CBR en Rijkswaterstaat presentaties.  

In 2015 heeft Koninklijke Visio het kennisnetwerk geëvalueerd en geconcludeerd 

dat er steeds meer alternatieve kanalen als Facebook, Twitter en Yammer worden 

gebruikt om kennis te delen.

Om aan te sluiten op de behoefte van de maatschappelijke partners en een 

passende vertaalslag te maken van de onderzoeksresultaten naar de praktijk, 

blijft het KNLGV relevant. Eind 2015 is een verlengde aanvraag bij Stichting 

Novum ingediend. Het project Vervolg KNLGV richt zich op de verdere koppeling 
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tussen onderzoeksresultaten, de maatschappelijke partners en de revalida-

tiepraktijk en wil daarnaast gebruik gaan maken van meer netwerkdagen 

en moderne vormen van communicatie. Het beoogde effect blijft hetzelfde, 

namelijk dat Oriëntatie & Mobiliteit-instructeurs hun advies beter kunnen 

onderbouwen en dat zo een hiaat in de huidige zorg wordt opgevuld. 

Financiële 
bijdrage aan een 
kennisnetwerk 
dat zich bezighoudt 
met veilige, 
gemotoriseerde 
verkeersdeelname 
door slechtziende 
mensen
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8.1.6 
Leestraining Hemianopsie 
Volwassenen die ten gevolge van niet-aangeboren 
hersenletsel met halfzijdige gezichtsvelduitval 
(hemianopsie) te maken krijgen, ervaren ernstige 
leesproblemen. Stichting Novum ondersteunt de ont-
wikkeling en implementatie van een methodiek die 
ergotherapeuten van Koninklijke Visio handvatten 
geeft voor de behandeling. 

Mensen met hemianopsie hebben vaak een traag leestempo. Ze missen het 

overzicht over de tekst en slaan letters, lettergrepen, woorden en zinnen over. 

Hierdoor lukt het bijna niet meer om te lezen, terwijl dat een voorwaarde is 

om goed te kunnen functioneren in de maatschappij. 

Dit project moet een methodiek opleveren in de vorm van een e-learningpro-

gramma. Deze methodiek moet ergotherapeuten een gestructureerde aanpak 

bieden, met duidelijke handvatten voor observatie en training. Het uitgangspunt 

bij dit project is de huidige leestraining, gebaseerd op het computerprogramma 

Vistra. Ergotherapeuten in Haren gebruiken deze training al een aantal jaren. 

De hemianopsiemodule uit Vistra zal worden geactualiseerd en geïntegreerd 

in de systemen van Koninklijke Visio. Daarnaast krijgen de ergotherapeuten die 

met volwassenen met hemianopsie werken een training. Inmiddels heeft een 

projectgroep de bestaande methoden geïnventariseerd. 

Er is een conceptprogramma van eisen opgesteld voor de aanpassing van het 

computerprogramma Vistra. De bouw ervan is vertraagd. De verwachting is dat 

het e-learningprogramma eind januari 2016 beschikbaar zal zijn en ingevoerd 

kan worden. 

Zes professionals van Koninklijke Visio zullen een pilot gaan draaien. Zo nodig zal 

het e-learningprogramma op basis van hun ervaringen nog worden aangepast. 

De afronding van het project is voorzien in het najaar van 2016. 

Financiële 
ondersteuning 
van methodiek-
ontwikkeling om 
ergotherapeuten 
een gestructureerde 
aanpak te bieden 
bij cliënten met 
hemianopsie 
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8.1.7 
Virtual lichtlab 
Een goed verlichte omgeving zorgt ervoor dat mensen 
met een visuele beperking zo goed mogelijk gebruik 
kunnen maken van de visuele functies die ze nog heb-
ben. Welk verlichtingsniveau optimaal is, verschilt per 
persoon. Koninklijke Visio heeft in de regionale centra 
diverse lichtlaboratoria ingericht. Deze laboratoria waren 
altijd een noodzakelijk testinstrument bij cliënten met 
een verlichtingshulpvraag. Onderzoek moet uitwijzen of 
een digitaal lichtlab hetzelfde doel kan dienen. 

In een lichtlaboratorium kunnen de cliënt en zijn partner, familie of werkgever 

de voordelen van goede verlichting ervaren. Vanwege de benodigde ruimte en 

investeringen is dit instrument echter niet op iedere locatie beschikbaar. 

Om toch een verlichtingsonderzoek te kunnen doen, is het originele Lichtlab 

van Cornelissen flexibeler gemaakt door digitale beelden te gebruiken, in 

combinatie met een beamer en een projectiescherm. Het resultaat hiervan is 

een goedkopere, digitale variant: het Lichtlab, nieuwe stijl.

Een haalbaarheidsonderzoek heeft aangetoond dat bij personen met normaal 

zicht het Lichtlab nieuwe stijl een voldoende luminantiebereik behaalt. 

De vraag is nu of er met het digitale lichtlab vergelijkbare meetresultaten te 

behalen zijn bij slechtziende mensen met individuele visuele functieproblemen. 

De kosten voor de aanschaf van de projectieapparatuur, de randapparatuur en 

de onderzoektijd van medewerkers kan Koninklijke Visio niet uit het reguliere 

AWBZ-budget bekostigen. Daarom is Stichting Novum gevraagd deze kosten te 

dekken. In 2013 is het onderzoek van start gegaan en in 2014 is een start ge-

maakt met de effectmeting. In 2014 deden er slechts acht cliënten mee.  Ook in 

2015 zijn er te weinig proefpersonen getest om aan de resultaten conclusies te 

kunnen verbinden. Hoewel de eerste resultaten veelbelovend waren, is het 

onderzoek wegens het ontbreken van personele capaciteit tot nader order 

stopgezet. Een deel van het budget is nog niet uitgegeven. Helaas moet gecon-

cludeerd worden dat het project onvoldoende resultaat heeft opgeleverd.

Financiële 
ondersteuning 
voor de effect-
meting van een 
virtueel lichtlab
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8.1.8 
Het ideale leerboek
Voor mensen die niets zien, is het heel moeilijk om 
wiskundige vergelijkingen op te lossen, ruimtelijke 
figuren voor zich te zien of grafieken af te lezen. 
Hoewel er hulpmiddelen zijn zoals grafieken in reliëf en 
de Visio Rekenkist met tastbare materialen, waaronder 
kralensnoeren en getallenstokken, is er meer nodig 
om ingewikkelde formules of statistieken te kunnen 
begrijpen.  

Leerlingen met een visuele beperking gaan tegenwoordig steeds vaker naar 

reguliere scholen. Hierbij is het voor blinde leerlingen van belang met dezelfde 

lesstof en in eenzelfde tempo als hun klasgenoten mee te kunnen komen in de 

klas. Voor een leerkracht is het belangrijk dat hij zo dicht mogelijk bij zijn regu-

liere manier van lesgeven kan blijven. Daarom is er een aanvullende manier van 

het analyseren en begrijpen van grafieken nodig voor blinde leerlingen. 

Koninklijke Visio heeft zich met het project 'Het ideale leerboek' ten doel gesteld 

een digitaal wiskundeboek voor de iPad te ontwikkelen voor leerlingen die 

aangewezen zijn op braille. Dit in samenwerking met de Technische Universiteit 

Delft en een ervaren app-ontwikkelaar. Dit boek bestaat uit twee delen: 

de grafieken-app en de readerplus. De readerplus omvat de theorie van een 

lesboek, de grafieken-app geeft de wiskundige afbeeldingen weer. 

In 2014 is in samenwerking met leerkrachten en ervaringsdeskundigen door 

Koninklijke Visio een programma van eisen opgesteld voor beide apps en 

hebben brainstormsessies plaatsgevonden met Apple, Accessibility, Dedicon 

en met uitgevers. De ontwikkeling van de readerplus-app heeft tot doel dat 

leerlingen gemakkelijk door teksten kunnen navigeren, aantekeningen kunnen 

maken, kunnen delen en organiseren. Dit maakt het voor blinde leerlingen 

mogelijk om op dezelfde manier te werken als ziende klasgenoten. De ontwik-

kelingen van reader-apps gaan dusdanig snel dat de verwachting is dat er 

binnenkort een app op de markt zal komen, die aan het programma van eisen 

voldoet. De ontwikkeling van een eigen reader-app zal daarom geen onderdeel 

meer uitmaken van het project. 

De te ontwikkelen grafieken-app moet zorgen dat mensen met een visuele 

beperking, de grafieken kunnen horen en voelen. Het gaat hierbij om het voelen 

van lijnen op een glad touchscreen (met behulp van haptische feedback) en het 

beluisteren van een grafiek door middel van een audioweergave van deze figuur. 

Inmiddels is een audioweergave ontwikkeld voor grafische figuren. 

Eind 2014 zijn de eerste testen van de 3D-audioweergave uitgevoerd met erva-

ringsdeskundigen. De resultaten zijn veelbelovend: binnen enkele seconden kan 

een leerling horen welke soorten elementen in de grafiek staan, hoeveel dit er 

zijn en hoe die ten opzichte van elkaar en het assenstelsel staan. Uit een onder-
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zoek door een masterstudent aan de TU Delft in 2014 is helaas gebleken dat de 

haptische technologie nog niet toereikend is voor het voelbaar maken van een 

grafiek. 

In 2015 is de audioweergave verder ontwikkeld en gebouwd in combinatie 

met een 3D-print en een touchscreen. Er zijn verschillende 3D-prints gemaakt, 

die veelvuldig zijn getest en geoptimaliseerd in dikte, materiaal en vorm. 

Deze weergaven zijn diverse malen getest door de eindgebruikers. De laatste 

resultaten lieten zien dat een leerling binnen acht seconden in staat was aan 

te geven welke elementen in de grafiek aanwezig waren, welke plaatsing ze 

hadden ten opzichte van elkaar en ten opzichte van het assenstelsel. Door het 

gebruik van 3D-audio krijgt de luisteraar veel informatie over de plaatsing van de 

elementen. De resultaten laten een enorme tijdwinst zien ten opzichte van het 

huidige materiaal.

Voor de Dutch Design Week is een demo van de grafieken-app gerealiseerd. 

Deze dummy kreeg veel positieve reacties. Ondanks de moeilijke start liggen er 

nu al veelbelovende en innovatieve resultaten. Er is daarom een vervolgaanvraag 

bij Stichting Novum ingediend en deze is gehonoreerd. 

Financiële 
ondersteuning 
voor het 
ontwikkelen van 
apps als digitaal 
leerboek voor 
blinde kinderen
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8.1.9 
VSO in eigen regio
In het verleden gingen leerlingen uit het noorden van 
Nederland naar scholen voor speciaal onderwijs 
(cluster 1) in Amsterdam, Grave en Zeist. Aangezien de 
reiskosten niet langer worden vergoed, zouden leerlingen 
óf moeten doorstromen naar een orthopedagogisch en di-
dactisch centrum in de buurt óf intramuraal moeten gaan 
wonen bij Koninklijke Visio. Het project 'VSO in eigen re-
gio' onderzoekt een derde optie: leerlingen gaan naar het 
reguliere voortgezet onderwijs en krijgen daar intensieve 
onderwijskundige begeleiding. Stichting Novum bekostigt 
deze begeleiding. 

Het project 'VSO in eigen regio' moet ertoe leiden dat leerlingen met een visuele 

beperking worden geplaatst op een reguliere school voor voortgezet onderwijs. 

Om dat mogelijk te kunnen maken is intensieve begeleiding nodig, onder meer 

bij de vakken wiskunde, techniek, tekenen en lichamelijke opvoeding. Daarnaast 

geeft de intensieve onderwijskundige begeleider voorlichting aan de leerling, de 

school en de ouders. Verder organiseert deze begeleider aangepaste materialen, 

sova-training en kijktraining.

Dankzij dit project kunnen leerlingen in hun eigen omgeving voortgezet onder-

wijs volgen op hun eigen niveau (vmbo, havo of vwo). Het is de bedoeling dat de 

leerlingen en de school na een of twee jaar intensieve onderwijskundige begelei-

ding genoeg handvatten hebben om over te gaan op ambulante onderwijskun-

dige begeleiding. In het noorden van het land hebben twee reguliere scholen 

voor voorgezet onderwijs meegedaan aan een pilot. Zij hebben in eigen huis een 

afdeling speciaal onderwijs ingericht. Naar aanleiding van de pilot is er een hand-

boek opgesteld dat per leerjaar de benodigde intensieve begeleiding beschrijft.

Door de krimp van het totale aantal leerlingen kan Koninklijke Visio deze vorm 

van begeleiding financieren vanuit de reguliere bekostiging voor cluster 1. 

In de onderwijsbudgetnorm is een financiële vertaalslag gemaakt voor deze 

doelgroep. Er is voor dit project dan ook geen aparte aanvraag gedaan bij OCW.
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8.1.10 
Passend Onderwijs aan  
V(Z)EMB-leerlingen
Alle kinderen hebben, ongeacht hun ontwikkelingsleef-
tijd, recht op onderwijs. Ieder kind heeft ontwikkelings-
mogelijkheden. Dat zijn de uitgangspunten van het 
project Passend Onderwijs aan leerlingen met een 
Visueel (Zeer) Ernstige Meervoudige Beperking. 
In dit project ontwikkelt en implementeert Koninklijke 
Visio met steun van Stichting Novum een passend 
onderwijscurriculum met het idee dat dit uiteindelijk 
landelijk toepasbaar is.

Het project richt zich op onderwijs aan V(Z)EMB-leerlingen in de leeftijd van vier 

tot twintig jaar die uitstromen naar belevingsgerichte dagbesteding. 

Het huidige onderwijsaanbod en -curriculum voorzien niet of onvoldoende in 

passend onderwijs voor deze groep leerlingen. Een aantal van hen volgt al cluster 

1-onderwijs bij Koninklijke Visio. Andere kinderen bezoeken een kinderdag-

centrum van Visio, maar zij hebben een beperkt onderwijsperspectief. Ook voor 

deze groep kinderen is het belangrijk om doelen te stellen, deze te integreren in 

het lesprogramma en vervolgens periodiek te evalueren. Met andere woorden: 

ook deze kinderen hebben recht op gestructureerd onderwijs. Het te ontwik-

kelen curriculum bestaat uit vijf leerlijnen: basale ontwikkeling, speel- en leerge-

drag, motoriek, zintuiglijke ontwikkeling en taal en communicatie. 

Inmiddels zijn deze vijf leerlijnen voor de doelgroep uitgewerkt en is het leer-

lingenvolgsysteem hierop aangepast. De leerkracht kan met deze nieuwe 

handvatten de vaardigheden en leeropbrengsten van de leerlingen beter meten 

en analyseren. De definitieve versie van het curriculum is voorgelegd aan de 

landelijke werkgroep Opbrengstgericht Werken binnen cluster 1. Haar conclusie 

is dat het curriculum voldoet aan alle kwaliteitseisen. Vervolgens is dit uitgerold 

over alle andere Visio-scholen met V(Z)EMB-leerlingen en beschikbaar gesteld 

aan organisaties buiten Koninklijke Visio. 

Tevens is er een Onderwijs-Zorg werkgroep opgericht om de vertaling te maken 

naar de kinderdagcentra. Dit heeft geleid tot een vervolgaanvraag bij Stichting 

Novum. Dit project heeft tot doel de werkwijzen vanuit het onderwijs en de dag-

behandeling verder te integreren zodat de kinderen die nu slechts gedeeltelijk (of 

geen) onderwijs kunnen volgen toch een kans krijgen zich verder te ontwikkelen. 
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8.1.11 
Parvis
Hoewel er in de medische literatuur weinig over bekend 
is, bestaat het vermoeden dat visuele problemen veel 
voorkomen bij mensen met de ziekte van Parkinson. 
Naar schatting van het Radboudumc krijgt 70 tot 80 
procent van deze patiënten te maken met visuele stoor-
nissen. Het project Parvis heeft als doel het ontwikkelen 
van onderzoeks- en behandelmethodieken die de zorg 
voor Parkinsonpatiënten met visuele stoornissen en hun 
kwaliteit van leven moeten verbeteren. Stichting Novum 
steunt dit project financieel.

Vermoedelijk speelt de ziekte van Parkinson een grotere rol dan verwacht bij de 

visuele beperkingen die deze patiënten ervaren. Het project heeft tot doel om 

de signalering, de diagnostiek en de behandeling te verbeteren en om meer 

aandacht te krijgen voor visuele stoornissen bij de ziekte van Parkinson. Door 

richtlijnen te publiceren op het ParkinsonNet zullen professionals die werkzaam 

zijn met parkinsonpatiënten wellicht gaan screenen op visuele problemen en 

doorverwijzen naar Koninklijke Visio. 

In 2014 is een conceptprotocol 'Diagnostiek van visuele stoornissen bij de ziekte 

van Parkinson' opgesteld. Daarnaast is er een database gerealiseerd waarin  

gegevens over parkinsonpatiënten en interventies worden vastgelegd. In 

samenwerking met het Radboudumc zal een artikel over de visuele stoornissen 

bij de ziekte van Parkinson gepubliceerd worden. In 2015 is de afronding van dit 

project onderdeel geworden van een vervolgaanvraag die bij Stichting Novum is 

ingediend en gehonoreerd. 
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8.1.12 
Het jonge blinde kind
Er zijn landelijk niet veel jonge kinderen (van nul tot 
zes jaar) die volledig blind zijn, zónder dat ze een ver-
standelijke beperking hebben. Door dit relatief kleine 
aantal is er ook maar een betrekkelijk kleine groep 
medewerkers van Koninklijke Visio die over de 
specialistische kennis beschikt die nodig is voor de 
begeleiding van deze kinderen. Stichting Novum geeft 
financiële ondersteuning aan een project dat deze 
kennis verbreedt en beter verankert. 

Het is van cruciaal belang dat ook volgende generaties professionals weten hoe 

ze deze kinderen kunnen begeleiden en hoe hiaten in deze expertise kunnen 

worden opgevuld. Daarom heeft Koninklijke Visio besloten een programma voor 

het jonge blinde kind van nul tot zes jaar te ontwikkelen. Het programma gaat 

over onderzoek, diagnostiek, partnerschap tussen begeleiders en ouders en over 

het toerusten van ontwikkelingsbegeleiders, leerkrachten en klassenassisten-

ten die deze groep blinde kinderen begeleiden. Daarnaast ligt er een boek in 

concept klaar over de begeleiding van ouders van jonge blinde kinderen en hun 

dilemma’s.

De problematiek van deze jonge blinde kinderen is een specialisme op zich. Deze 

kinderen stromen ook in op de kleuterafdelingen van het speciaal onderwijs van 

Koninklijke Visio. Vandaar dat het wenselijk is dat leerkrachten meer expertise 

krijgen in het begeleiden van deze specifieke doelgroep. Extra expertise is nodig 

voor de blinde kinderen die cognitief, zintuiglijk en emotioneel nog niet het 

ontwikkelingsniveau van een kleuter hebben. Zij vragen om een ander onder-

wijsklimaat en -aanbod dan hun slechtziende klasgenootjes. Het project is opge-

deeld in drie deelprojecten: 

1)  kennisverbreding door onderzoek, 

2) verbetering partnerschap tussen ouders en begeleiders en 

3) het beter toerusten van leerkrachten en ontwikkelingsbegeleiders. 

Literatuur- en dossieronderzoek hebben als eerste bevinding opgeleverd dat er 

door de visuele beperking sprake is van een knik in de ontwikkelingscurve bij een 

deel van deze kinderen. Er is contact gezocht met onderzoekers in Londen die 

zich met vergelijkbaar onderzoek bezighouden. Inmiddels is hierover het artikel 

Development Setback in Children with Congenital Blindness or Visual Impairment, 

a Mixed Methods Review, ingediend bij het internationale tijdschrift Journal of  

Developmental and Physical Disabilities. Tevens worden er richtlijnen opgesteld 

voor de ontwikkelingsbegeleiders van Koninklijke Visio om deze kinderen nauw-

gezet te kunnen volgen.



Jaarverslag Stichting Novum | 2015    69

Naar aanleiding van gesprekken met ouders is het tweede deelproject aangepast. 

Ouders hebben aangegeven een actieve rol te willen hebben in het aanbieden 

en delen van informatie. Eind vorig jaar is daarom besloten om een website te 

bouwen, met informatie waaraan zowel Koninklijke Visio als de ouders kunnen 

bijdragen. De ouders gaven aan dat het belangrijk is dat de website tevens 

toegankelijk is voor ouders van kinderen bij Bartiméus. De doelgroep jonge 

blinde kinderen is klein en op dit gebied werken Bartiméus en Koninklijke Visio 

altijd samen. Ook de organisatie van oudercontactdagen gebeurt gezamenlijk. 

Er is dan ook contact gelegd met medewerkers van Bartiméus en zij willen graag 

hun medewerking verlenen. Ook is het programma van eisen voor het bouwen 

van een website in kaart gebracht. Helaas is gebleken dat geen van de bestaande 

websites aan de wensen van de ouders voldoet en dat er wellicht een nieuwe 

website moet komen. 

In januari 2016 zal gestart worden met het opvragen van offertes bij verschil-

lende bouwers in overleg met de afdeling ICT. Daarnaast is een begin gemaakt 

met het schrijven van de methodiek. Naar verwachting is het boek in maart 2016 

in concept klaar. 

Voor het beter toerusten van leerkrachten en ontwikkelingsbegeleiders is 

gekozen voor een digitale leeromgeving. In overleg met de Visio Academie 

zijn in 2014 vier thema’s gekozen bij de module 'Het jonge blinde kind', die 

ontwikkeld wordt voor mensen die werkzaam zijn in de revalidatie of het 

onderwijs en werken met deze doelgroep. Deze thema’s zijn: 

	Klimaat

	Psychosociale Ontwikkeling en Spel 

	Zintuiglijke Ontwikkeling 

	Oriëntatie & Mobiliteit en Algemeen Dagelijks Leven 

Bij alle thema’s zijn filmbeelden verzameld. Daarnaast zijn er per thema artikelen 

en boeken verzameld en aanvullend teksten geschreven door medewerkers 

van dit deelproject. Er is een docentenhandleiding gemaakt en de komende 

maanden wordt per thema een deelnemershandleiding geschreven en een 

eindopdracht geformuleerd.
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8.1.13 
Interventieprogramma’s 
voor kinderen met CP en CVI
 
Kinderen met een aangeboren of verworven hersenbescha-
diging (cerebrale parese, ofwel CP) hebben een grotere kans 
op de aanwezigheid van een visuele beperking in de vorm 
van onder andere een cerebrale visuele inperking (CVI). 
Deze kinderen hebben baat bij vroegtijdige herkenning, 
erkenning en behandeling. Ze hebben niet alleen moeite 
met bewegen ten gevolge van een hersenbeschadiging, maar 
ook met het waarnemen en verwerken van visuele prikkels.

Kinderen met deze problemen komen op verschillende plaatsen in de revalidatiezorg 

terecht: bij Koninklijke Visio, Bartiméus of bij een revalidatie-instelling voor kinderen 

met een motorische beperking. Vaak is bij het eerste contact niet meteen duidelijk 

wat er mis is bij deze kinderen, waardoor het moeilijk is om ze goed te helpen.  

Om die reden heeft Stichting Novum geld ter beschikking gesteld om een screenings- 

en interventieprogramma te ontwikkelen dat de vaardigheden en zelfredzaamheid 

van deze kinderen moet vergroten. In 2013 zijn de verschillen in functionele vaardig-

heden en zelfredzaamheid van CP-kinderen met en zonder CVI in kaart gebracht. 

Hieruit blijkt dat de groep kinderen met CP én CVI een grotere achterstand heeft op 

het gebied van functionele vaardigheden en zelfredzaamheid dan de vergelijkbare 

groep kinderen met CP maar zonder CVI. Daarom is begonnen met het aanpassen 

en valideren van de bestaande protocollen en onderzoeksmethoden ten behoeve 

van de kinderen met CP én CVI. De instrumenten GMFM-88 en PEDI-NL betreffen 

respectievelijk onderzoek naar de kwantitatieve motorische ontwikkeling op 

vaardigheidsniveau en een vragenlijst voor ouders en verzorgers op participatie-

niveau. Beide aangepaste instrumenten (voor kinderen met CVI) zijn bij kinderen 

op betrouwbaarheid onderzocht (voor GMFM-88 bij 77 kinderen en voor PEDI-NL 

bij 75 kinderen). Het eerste artikel naar aanleiding van de onderzoeksresultaten is 

eind 2014 gepubliceerd, het tweede begin 2015. Tevens zijn voor beide testen 

aanvullingen ontwikkeld die via www.visio.org gratis te downloaden zijn.

Sinds oktober 2014 is een start gemaakt met het ontwikkelen en toetsen van een

motorische CVI-screeningslijst voor kinderen met CP om bij deze groep kinderen 

na te gaan of er sprake is van een vermoeden van CVI. Deze CVI screeningslijsten zijn 

gemaakt op verzoek van de revalidatie-instellingen voor kinderen en jongeren met 

een motorische en meervoudige beperking. Het programma wordt met steun van 

Stichting Novum uitgevoerd in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen 

en de Radboud Universiteit in Nijmegen.
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8.1.14 
Cliënt aan het woord  
Koninklijke Visio wil haar cliënten optimaal 
informeren over de mogelijkheden en de ondersteuning 
die Koninklijke Visio kan bieden. Degenen die het beste 
kunnen vertellen over het leven met een visuele 
beperking zijn natuurlijk de cliënten zelf. Daarom laat 
Koninklijke Visio hen zelf aan het woord. 

Koninklijke Visio wil dat cliënten een afgewogen keuze kunnen maken van welke 

dienstverlening zij gebruik willen maken. Naast alle schriftelijke communicatie 

en informatie op de website van Koninklijke Visio willen potentiële cliënten 

ook graag persoonlijke verhalen horen en zien van mensen die in soortgelijke 

situaties verkeren. Wat waren hun knelpunten of vragen en hoe heeft de dienst-

verlening van Koninklijke Visio bijgedragen aan hun kwaliteit van leven? 

Daarom is gekozen voor videofragmenten die toegankelijk zijn voor mensen met 

een visuele beperking, waarin cliënten over hun ervaringen vertellen. 

Het project heeft als doel medewerkers van Koninklijke Visio uit het primaire 

proces te trainen om zelf toegankelijke filmpjes en audiofragmenten te maken. 

In 2014 is het project gestart en er is nu een aantal filmpjes van Koninklijke Visio 

terug te vinden op YouTube. In 2015 zijn 32 filmpjes gemaakt. Het enthousiasme 

onder medewerkers en cliënten om filmpjes te maken is heel groot. 

Gebleken is dat met de Visio-telefoons kwalitatief goede filmpjes te maken zijn 

en dat de aanschaf van aparte camera’s niet nodig is. Wel blijkt het monteren 

van ruw filmmateriaal veel tijd te kosten. Daarom is besloten om dit (goedkoper) 

uit te besteden. 

2 Filmpjes over Expeditie ToP (Toekomstige Participatie)
Tjarda Struik is voorlichter bij Visio Het Loo Erf in Apeldoorn. Vincent Blaauw is 

telefonist/receptionist bij Visio De Brink in Vries. Tjarda en Vincent zijn slechtziend 

en vertellen allebei in een filmpje hoe ze aan hun baan zijn gekomen. 

Dat doen zij in het kader van Expeditie ToP (Toekomstige Participatie). Het doel 

van Expeditie ToP is de aansluiting tussen school en werk voor slechtziende en 

blinde jongeren te verbeteren.

http://tinyurl.com/hwfaw3x

http://tinyurl.com/zzn5tnp

5 Filmpjes over revalidatie bij Visio Het Loo Erf
Tipan leert Nederlands bij Visio Het Loo Erf: 

http://tinyurl.com/jcyj899 

Sjaak revalideerde bij Koninklijke Visio na zijn herseninfarct: 

http://tinyurl.com/glyjpbg 

Lieke werd in drie maanden zeer slechtziend: 

http://tinyurl.com/zbhq9sx

http://tinyurl.com/hwfaw3x
http://tinyurl.com/zzn5tnp
http://tinyurl.com/jcyj899
http://tinyurl.com/glyjpbg
http://tinyurl.com/zbhq9sx
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Esther ziet ondanks haar slechtziendheid volop mogelijkheden: 

http://tinyurl.com/j524mpx 

Janneke is slechtziend en studeert: 

http://tinyurl.com/juefdrn 

1 Filmpje over leven met oogtrombose
Mevrouw van der Beukel (79) is slechtziend door oogtrombose. 

Zij ziet nog maar 4 procent. Wat ze ziet is vaag, het zijn vooral schimmen. 

Zij kan zich ondertussen weer prima behelpen, thuis en op straat,  met alles wat 

zij bij Visio Het Loo Erf heeft geleerd.

http://tinyurl.com/zhwa2vv 

11 Informatieve filmpjes voor cliënten die geïnteresseerd zijn in revalidatie 
bij Visio Het Loo Erf
http://tinyurl.com/jf6obgz

2 Filmpjes Visio International
Albinisme in Kenia: 

http://tinyurl.com/jn2mo4f

Onderwijs in Zambia: 

http://tinyurl.com/z7pggxr

11 Filmpjes waarin cliënten van koninklijke Visio benadrukken hoe  
belangrijk doorverwijzen is 
http://tinyurl.com/zdvhbh2
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8.1.15
Tactiel Profiel voor 
kinderen met een 
meervoudige beperking
Binnen Koninklijke Visio is Tactiel Profiel ontwikkeld. 
Dit is een observatie-instrument om de tastontwikkeling 
van kinderen van 0 tot 16 jaar met een ernstig visuele
beperking, maar zonder verstandelijke beperking, te 
inventariseren. Vanuit de gebruikers van Tactiel Profiel 
is in de afgelopen jaren de wens gekomen om het 
instrument uit te breiden, zodat het ook toepasbaar is 
voor kinderen met een verstandelijke beperking. 

Op dit moment is er geen geschikt instrument om de tastontwikkeling gericht 

te volgen bij mensen met een zeer ernstige visuele en verstandelijke beperking. 

Deze mensen zijn al beperkt in het vergaren van informatie over hun leefom-

geving door de dubbele beperking. Daarom is het goed om hun tactiele ont-

wikkeling te stimuleren. Hiervoor is het noodzakelijk een observatie-instrument 

te ontwikkelen dat het tactiel functioneren van deze doelgroep in kaart brengt. 

Het observatie-instrument Tactiel Profiel bestaat uit een set van items die het 

tactiel functioneren in kaart brengen. In de eerste helft van 2015 is hieruit een 

selectie gemaakt. Deze is voorgelegd aan de klankbordgroep met deskundigen 

en gedurende 2015 in een pilotstudie getest. In december 2015 werd de eerste 

evaluatiebijeenkomst gepland met de projectgroep om de bevindingen van 

de pilot uit te wisselen. Uit de pilot is reeds gebleken dat de selectie van items 

wellicht te uitgebreid is en daardoor minder bruikbaar voor deze doelgroep. 

De bedoeling is om leerkrachten, ontwikkelingsbegeleiders, ergo- en fysio-

therapeuten, gedragswetenschappers en groepsleiders met dit instrument toe 

te rusten, om de tastontwikkeling te kunnen onderzoeken en volgen bij deze 

kwetsbare doelgroep. Het project is net van start gegaan dankzij de financiering 

van Stichting Novum en er zijn nog geen resultaten te melden. 
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8.1.16 
Visuele Stimulatie 
Ernstig meervoudig beperkte kinderen zijn van nature 
niet geneigd om te kijken. Om dit te trainen biedt 
Koninklijke Visio visuele stimulatie. Voor het welslagen 
van visuele stimulatie en training is het van belang om 
dit frequent - liefst iedere dag - en gestructureerd aan te 
bieden. De verwachting is dat het aanbieden van apps op 
de iPad hieraan een bijdrage kan leveren. 

De iPad blijkt in de praktijk een zeer goed middel om de aandacht van kinderen 

te trekken. Het scherm is zelf een lichtbron en er is een grote verscheidenheid 

aan apps die aan te passen zijn aan de behoefte van het kind. Het doel van het 

project is een methodiek te ontwikkelen die de iPad inzet voor visuele stimulatie 

aan meervoudig beperkte kinderen. De doelgroep betreft kinderen met een 

ontwikkelingsleeftijd tot twee jaar. Bij deze kinderen is veelal sprake van CVI-

problematiek. De schatting is dat de instroom landelijk ongeveer honderdvijftig 

kinderen bedraagt. In 2014 zijn twintig cliënten gevonden die meedoen aan het 

project. Vanuit Koninklijke Visio zijn er vijf begeleiders en behandelaars bij

betrokken. Er heeft een nulmeting plaatsgevonden: met behulp van de eye 

tracker, vragenlijsten en een korte observatie is van iedere deelnemende cliënt 

vastgesteld wat de visuele basisvaardigheden zijn bij aanvang van het project. 

Ook heeft een selectie plaatsgevonden van geschikte apps. 

Alle iPads die voor het project beschikbaar zijn gesteld, zijn op dezelfde manier 

ingericht: met apps waarvan de verwachting is dat ze de doelgroep aanspreken 

en helpen bij het ontwikkelen van de visuele basisvaardigheden. Daarnaast is er 

een handleiding gemaakt met daarin alle mogelijkheden van de apps. Ook is een 

logboek ontwikkeld waarin het cliëntsysteem aantekeningen kan maken over 

de visuele stimulatie. Verder is er een observatie- en assessmentlijst ontwikkeld 

die de begeleiders en behandelaars vanuit Koninklijke Visio ondersteunt bij het 

in kaart brengen van de individuele voorkeuren en mogelijkheden van het kind, 

het volgen van de ontwikkeling en de overdracht hiervan aan het cliëntsysteem. 

De helft van de cliënten is al drie keer gezien door een begeleider of behandelaar 

van Koninklijke Visio. In september 2015 is de pilot afgerond en zijn er wederom 

metingen uitgevoerd met behulp van de eye tracker.
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De ervaringen van de begeleiders/behandelaars met het inzetten van de iPad 

leiden tot de volgende, voorlopige, conclusies:

	het inzetten van de iPad heeft een positief effect op de visuele vaardigheden  

 van visueel en verstandelijk beperkte cliënten met een ontwikkelingsleeftijd  

 tot twee jaar;

	hoe intensiever is gewerkt met de iPad, des te groter is de vooruitgang op het  

 gebied van visuele vaardigheden; 

	het maakt voor de resultaten niet uit of het werken plaatsvond op een 

 Kinderdagcentrum (KDC) of thuis.

Een kwantitatieve onderbouwing van deze conclusies moet komen uit een 

gedetailleerde analyse van de gegevens. De verwachting is dat het project medio 

april 2016 kan worden afgerond.

Financiële 
ondersteuning 
om een methodiek 
te ontwikkelen die 
de iPad inzet voor 
visuele stimulatie 
van kinderen met 
een meervoudige 
beperking
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8.1.17 
Microaanvragen
In 2011 hebben Stichting Novum en Koninklijke Visio een 
fonds opgericht om mensen met een visuele beperking te 
ondersteunen die niet in staat zijn de noodzakelijke reva-
lidatie of hulpmiddelen te krijgen. In 2014 zijn er vijftien 
aanvragen ingediend, die allemaal zijn gehonoreerd. 

Ofschoon Nederland rijk is aan vangnetten, zijn er altijd situaties waarin visueel 

beperkte mensen buiten de boot dreigen te vallen. Het fonds is bedoeld voor 

kleine, vaak individuele aanvragen. Het betreft veelal visueel beperkte kinderen 

van wie de ouders illegaal in Nederland zijn of gezinnen die onder het bestaans-

minimum leven. Zij kunnen de eigen bijdrage voor bepaalde hulpmiddelen of 

revalidatie niet betalen, bijvoorbeeld de reiskosten. Alleen medewerkers van 

Koninklijke Visio kunnen microaanvragen indienen voor hun cliënten. Behalve de 

genoemde microaanvragen zijn er kleine eenmalige projecten ondersteund die 

vooral voor kinderen uit de doelgroep van grote betekenis kunnen zijn, zoals het 

grote Voorleesfeest en het Wintercircus. 

Financiële 
ondersteuning 
van micro-
aanvragen
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8.1.18 
Bouwaanvragen
In 2016 zijn de woonvoorzieningen van Koninklijke Visio 
in Breda en Grave gerenoveerd. In deze gebouwen is extra 
geïnvesteerd in speciale aanpassingen voor de doelgroep, 
waarvoor vanuit de reguliere middelen geen ruimte was. 
Daarom droeg Stichting Novum financieel bij.

De woonvoorzieningen voldeden niet meer aan de eisen van deze tijd. 

Door de steun van Stichting Novum konden doelgroepspecifieke aanpassingen 

worden aangebracht. Zo is de verlichting aangepast. Het licht is dimbaar en kan 

op persoonlijke voorkeur afgestemd worden. De sanitaire ruimtes zijn voorzien 

van speciale armaturen met genormeerde lichtopbrengst. Om het licht van 

buitenaf voldoende te kunnen filteren en aan de wensen van de cliënt te kunnen 

aanpassen, zijn er elektrische, op afstand te bedienen zonweringen aangebracht. 

Voor de oriëntatievoorzieningen is gebruik gemaakt van contrasterende kleur-

stellingen en materialen. Het betreft de wandcontactdozen, vloerbedekking 

(onderscheid verschillende ruimtes), trapeindestrips, deurbeslag, kozijnen en 

sanitaire ruimtes. Inmiddels is gebleken dat de aanpassingen bijdragen aan een 

veilige leefomgeving. 

Financiële 
bijdrage voor 
de doelgroep-
specifieke 
aanpassingen 
aan een woon-
voorziening
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8.1.19     
Webwinkel
Op veel dagbestedingslocaties van Koninklijke Visio is 
het al jaren een wens om de dagbestedingsproducten ook 
digitaal aan te kunnen bieden om zo een breder publiek 
te bereiken. Hierdoor ontstond het idee voor een web-
winkel die beheerd kan worden door cliënten. Dit geeft 
de cliënten van het domein Wonen & Dagbesteding 
ook de kans om meer deel te nemen aan de digitale 
samenleving. 

De groep meervoudig visueel beperkte mensen maakt nu binnen de dagbe-

steding allerlei producten die op de meeste dagbestedingslocaties ook worden 

verkocht. Dat gaat via een fysieke winkel op het terrein of tijdens braderieën en 

markten. Een onlinewinkel is een verlengstuk van deze fysieke verkoopplekken. 

Het project Webwinkel heeft tot doel een webwinkel met eigen dagbestedings-

producten te bouwen, die ook te beheren is door mensen met een meervoudige 

beperking. Zodat een diverse groep cliënten ook als dagbestedingsactiviteit kan 

werken bij het onderdeel webwinkel. Dit is een hedendaagse manier van dag-

besteding die gericht is op arbeidstaken en daarmee helemaal voldoet aan de 

wensen van een grote groep cliënten.

De webwinkel moet vanuit verschillende locaties te beheren zijn, waardoor 

cliënten op alle dagbestedingslocaties aan de winkel kunnen werken. In 2015 

is het idee voor een webwinkel verder uitgewerkt. Er is een plan van aanpak 

geschreven en een bouwer geselecteerd. Het is de bedoeling dat de website in 

2016 de lucht in gaat en dat medewerkers en cliënten van Koninklijke Visio 

worden getraind om met de website te kunnen werken. 

Financiële 
ondersteuning 
om een webwinkel 
op te zetten 
voor cliënten met 
een meervoudige 
beperking
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8.1.20     
Zwembad Plons
Zwemmen is voor veel cliënten met een meervoudige 
beperking een van de weinige mogelijkheden om te 
bewegen. Het veertig jaar oude zwembad Plons ligt op 
het terrein van Visio De Brink in Vries en was hoognodig 
aan renovatie toe. Het benodigde bedrag van zeven ton 
was niet uit de reguliere exploitatie te bekostigen. 
Daarom werd een aanvraag bij Stichting Novum 
ingediend en zijn er fondsen geworven. 

De helft van de 180 cliënten van Visio De Brink die wekelijks gebruik maken van 

het zwembad zit in een rolstoel, 60 procent heeft last van spasmen. In het warme 

water kunnen zij zich ontspannen en zich even vrij voelen. Dat uurtje of half uur-

tje in het zwembad heeft ontzettend veel invloed op hun conditie, 

stoelgang en hun algehele welbevinden. 

Visio De Brink besloot alles op alles te zetten om de benodigde zeven ton bij 

elkaar te krijgen om het zwembad te renoveren. Het grootste gedeelte kwam 

binnen via fondsenwerving. Verder was er een lotenverkoop om de inwoners 

van Vries en omgeving bij de reddingsactie te betrekken. Die betrokkenheid 

was er eigenlijk altijd al, want afgezien van de cliënten van Koninklijke Visio, 

maken ook basisschoolleerlingen, ouderen en mensen met een fysieke 

beperking gebruik van het zwembad.

Mede dankzij de financiële ondersteuning van Stichting Novum kan in 2016 

gestart worden met de renovatie van het zwembad. De bedoeling is dat het 

medio 2016 weer in gebruik genomen wordt.

Bijdrage voor 
de renovatie 
van zwembad 
Plons
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8.1.21             
De Visio-school in Grave
De school in Grave was hoognodig aan vernieuwing toe. 
De school huisvest een zeer diverse doelgroep slechtziende 
en blinde kinderen, uiteenlopend van ernstig meervoudig 
(verstandelijk) beperkte kinderen tot havoleerlingen (met bij-
komende beperkingen). Momenteel bezoekt bijna 80 procent 
van alle blinde en slechtziende leerlingen een school in het 
regulier onderwijs. Dat maakt de groep die wel de speciale 
scholen van Koninklijke Visio bezoekt extra speciaal.

In juli 2015 is de nieuwe school opgeleverd. Voor de speciale inrichting ten behoeve 

van de doelgroep was binnen de wet- en regelgeving nauwelijks budget beschikbaar. 

Er is een algemene bekostiging die geen rekening houdt met visuele beperkingen en 

eventuele noodzakelijke aanpassingen (verlichting, looplijnen, voelplanken en tactiele 

verwijzers, et cetera). Het bestaande meubilair was deels nog bruikbaar, maar geda-

teerd en in sommige gevallen te groot. Daarnaast wilde de school meer gebruik gaan 

maken van de digitale mogelijkheden om beter in te kunnen spelen op kinderen met 

verschillende visuele problematieken: van slechtziend tot volledig blind.  

Stichting Novum heeft dit project ondersteund waardoor de leerlingen van Visio  

Onderwijs Grave nu met trots eigentijds onderwijs kunnen genieten en beleven.

Financiële 
ondersteuning 
voor de doelgroep 
specifieke 
aanpassingen 
in de Visio-school 
in Grave
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8.1.22 
Revalidatie & Advies 2.0
De zorg is aan het digitaliseren. Cliënten vragen steeds 
vaker of ze op het internet informatie over hulpmiddelen 
kunnen vinden. Ook klinkt steeds vaker de vraag of het 
nodig is dat ze voor iedere training naar Koninklijke 
Visio moeten komen. Het gebruik van smartphones, 
computer en tablets wordt steeds meer onderdeel van de 
revalidatie. Het project R&A 2.0 wil hierop inspelen. 

Om aan te sluiten bij ontwikkelingen op het gebied van e-Health, heeft Stichting 

Novum een projectaanvraag ondersteund die gericht is op het ontwikkelen van 

een contact-app en een hulpmiddelendatabase. De contact-app moet het mo-

gelijk maken om op afstand aan de cliënt revalidatiediensten te kunnen bieden, 

te beginnen met ICT-trainingen. Dat scheelt cliënten gemiddeld twee uur reistijd, 

die ze anders kwijt zijn om een training te volgen bij een regionale instelling van 

Koninklijke Visio. Ook het feit dat de cliënt een training kan volgen op zijn eigen 

apparatuur is een voordeel. Na de implementatie van de contact-app is het 

belangrijk de klanttevredenheid te toetsen en de resultaten mee te nemen in de 

verdere ontwikkeling van de app en de wijze van trainen. 

Koninklijke Visio wil aansluiten bij de wens van cliënten en medewerkers om 

gebruik te kunnen maken van een hulpmiddelendatabase met informatie over 

de toegankelijkheid en bruikbaarheid. Een objectieve hulpmiddelendatabase 

helpt cliënten in de keuze van het juiste hulpmiddel. In 2015 is een programma 

van eisen opgesteld voor het bouwen van de contact-app en de hulpmiddelen-

database. 

Financiële 
ondersteuning 
voor de 
ontwikkeling 
van een contact-
app en een 
hulpmiddelen-
database
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8.1.23 
Ervaringsdeskundigheid
Cliënten van Koninklijke Visio hebben een groeiende 
behoefte aan zelfsturing binnen revalidatie, dienst-
verlening, zorg en onderwijs. Er is dikwijls sprake van 
een traditionele, afhankelijke verhouding tussen cliënt 
en professional. Koninklijke Visio heeft een pilotproject 
opgezet om de (on)mogelijkheden te onderzoeken van 
het structureel inzetten van ervaringsdeskundigen in 
alle facetten van de hulpverlening. De rol van ervarings-
deskundige vereist dat vrijwilligers eigen ervaringen 
en ervaringskennis hebben, maar daar tegelijkertijd  
bovenuit kunnen stijgen. Dat vraagt om speciale compe-
tenties en training. 

“Cliënten vinden het contact met ervaringsdeskundigen (mensen uit de eigen 

doelgroep) meer gelijkwaardig dan met andere hulpverleners en voelen zich 

beter begrepen” (bron: Ervaring is de beste leermeester). Koninklijke Visio wil 

daarom kleinschalig beginnen met een aantal pilots en daarvoor gebruikmaken 

van materialen die ontwikkeld zijn door derden. Afhankelijk van de uitkomsten 

van de pilots zal Koninklijke Visio kijken wat de meerwaarde is en of deze aanpak 

kan worden ingebed in de reguliere bedrijfsvoering. Het belang van de inzet 

van ervaringsdeskundigheid blijkt al uit diverse onderzoeken en uit positieve 

ervaringen van andere instellingen. Koninklijke Visio wil ervaringsdeskundigen 

onder andere werven onder oud-cliënten. Op die manier biedt het project 

(oud-)cliënten meer inzicht in hun eigen mogelijkheden én handvatten voor 

het verwerven van (vrijwilligers)werk. Dit laatste gebeurt door scholing in 

competenties, zoals het overdragen van ervaring en kennis, het luisteren, inleven 

en benoemen van emoties. 

In 2015 zijn de bestaande opleidingen en organisaties die met ervaringsdes-

kundigen werken in kaart gebracht. In 2016 wordt een begin gemaakt met een 

scholingsplan. 

Financiële 
ondersteuning 
voor het inzetten 
van ervarings-
deskundigen 
binnen 
Koninklijke 
Visio
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8.1.24     
Visueel Loopbaan Onderzoek
(VLO)
Voor de slechtziende en blinde leerling is de opleidings- 
en beroepskeuze beperkter en specifieker dan voor goed 
ziende leerlingen. Vervolgopleidingen en werkgevers zijn 
vaak terughoudend in het aannemen van jongeren met 
een beperking. Ze weten niet wat ze kunnen verwachten 
en ze zien op tegen de rompslomp en mogelijke uitval 
die de aanname met zich mee zou kunnen brengen. 
Voor slechtziende leerlingen en hun ouders is het nodig 
een realistisch beeld te krijgen van een vervolgstudie of 
de mogelijkheden voor toegang tot de arbeidsmarkt. 

Wil een plaatsing op een opleiding, stage of werkplek kans van slagen hebben, 

dan maakt het veel uit wat de leerling met een visuele beperking in huis heeft 

aan bijvoorbeeld compensatiemogelijkheden, mobiliteitsvaardigheden, 

zelfstandigheid, communicatieve vaardigheden, persoonlijke eigenschappen, 

motivatie en optimisme. Helaas blijkt uit onderzoek dat slechts 36 procent van 

de personen met een visuele beperking betaald werk heeft op latere leeftijd 

(waarvan 9 procent via de Sociale Werkplaatsen). Doel van het VLO is om breed 

(multidisciplinair) en systematisch in kaart te brengen waar de potentie en de 

belemmeringen zitten bij de leerlingen. Om zo een goed onderbouwde koppe-

ling tot stand te brengen met een vervolgstudie of werk en daarmee uitval bij 

vervolgstudie en werk te voorkomen. 

Er is een testbatterij ontwikkeld. Helaas is gebleken dat er nog geen op betrouw-

baarheid en validatie geteste instrumenten zijn om de visuele belastbaarheid te 

meten. Om die reden zullen testen worden ingezet waarmee al veel ervaring is 

opgedaan. Dat zal in 2016 gebeuren. In dat jaar zijn ook de eerste conclusies te 

trekken en zal een product worden ontwikkeld dat voldoet aan de eisen van de 

Zorgverzekeringswet, zodat het regulier bekostigd kan worden. Het project heeft 

tot doel om leerlingen beter te ondersteunen bij het maken van een keuze voor 

een vervolgopleiding. 

Financiële 
ondersteuning 
voor het 
ontwikkelen van 
een testbatterij 
voor beroeps-
keuzeadvies 
aan blinde en 
slechtziende 
leerlingen
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8.1.25 
Zoveel meer te zien
Als expertiseorganisatie vervult Koninklijke Visio van 
oudsher ook een consultatie- en scholingsfunctie voor 
externe zorginstellingen in de ouderenzorg en voor 
instellingen voor mensen met een verstandelijke 
beperking. Koninklijke Visio leidt professionals uit het 
externe veld op in het adequaat signaleren van en 
ingaan op problematieken die samenhangen met de 
visuele beperking. De huidige, meer klassikaal gerichte 
basisscholing voor professionals levert vanwege af-
nemende middelen in de zorg financiële obstakels op 
voor veel instellingen. Bovendien sluit het aanbod niet 
meer aan bij de vragen die instellingen blijven stellen.

Met dit project wil Koninklijke Visio een (online) basisscholingsaanbod 

ontwikkelen. Om professionals in staat te stellen om ouderen en verstandelijk 

beperkten met een visuele beperking passende begeleiding te bieden, die 

bijdraagt aan verbetering van de kwaliteit van hun leven. Deze basisscholing is 

gericht op signalering en herkenning van visuele beperkingen en op een 

adequate benaderingswijze.

In de eerste fase van het project ligt de nadruk op verkenning van de behoeften 

van de externe instellingen. En op het verkrijgen van een overzicht van de 

huidige stand van zaken binnen Koninklijke Visio. In de tweede fase wordt een 

online proefcursus ontwikkeld, uitgevoerd en bijgesteld. 

In 2015 is onderzocht wat de behoefte is van de zorginstellingen. Ze gaven aan 

behoefte te hebben aan een eigentijds scholingsaanbod dat online beschikbaar is.

Financiële 
ondersteuning 
voor het 
ontwikkelen van 
een online training 
voor revalidatie-
instellingen 
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8.1.26 
Jongeren Aan de Arbeid (JAA)
In Nederland heeft ongeveer 36 procent van de visueel 
beperkte mensen een betaalde baan waarvan 9 procent 
via de Sociale Werkplaatsen. Dit percentage is erg 
laag ten opzichte van mensen met een vergelijkbaar 
opleidingsniveau en zonder visuele beperking. 
Koninklijke Visio en Stichting Novum hebben de ambitie 
om dit percentage hoger te krijgen, omdat juist nu zoveel 
jongeren met een visuele beperking op steeds hoger 
niveau opleidingen afronden. Het is ontzettend jammer als 
zij dan toch niet kunnen deelnemen in het arbeidsproces. 

Jongeren met een visuele beperking en normale intellectuele vermogens 

hebben zeer beperkte mogelijkheden in het opdoen van relevante werkervaring. 

Bijbaantjes en vakantiewerk vinden ligt vaak moeilijk vanwege de noodzakelijke 

aanpassingen, problemen met mobiliteit en allerlei sociale aspecten. Ook bij 

stages vanuit school levert dit regelmatig problemen op, waardoor de focus vaak 

niet op de stagedoelstellingen ligt, maar op de randvoorwaarden. 

Werkervaringsplaatsen (buiten school) zijn over de gehele linie schaars.

Koninklijke Visio wil zich gaan profileren als een organisatie die voorop loopt en 

model staat in het bieden van stageplekken, werkervaringsplaatsen en banen 

voor jongeren met een visuele beperking. Het project JAA richt zich op coördi-

natie bij het zoeken van geschikte stage- en werkervaringsplaatsen binnen 

Koninklijke Visio. En op het opdoen van kennis over de toegankelijkheid van 

verschillende functies, op ondersteuning met de juiste hulpmiddelen, op het 

digitaal matchen van vraag en aanbod en op het aantoonbaar vaker kunnen 

plaatsen van jongeren binnen Koninklijke Visio via taakstellend beleid. 

Het voornemen van Koninklijke Visio was om vanaf 2015 minimaal twaalf tot 

twintig structurele stage- en werkervaringsplaatsen te bieden per jaar. 

De start van het project heeft veel vertraging opgelopen. Bedoeling is om in 

2016 de gestelde doelstelling van twaalf werkervaringsplaatsen te gaan halen. 

Financiële 
ondersteuning 
voor het 
uitbreiden van het 
aantal stage- 
en werkervarings-
plaatsen binnen 
Koninklijke Visio
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8.1.27 
Ruimte voor eigen regie
De langdurige zorg staat voor grote veranderingen. 
Veel instellingen hebben de ambitie om professionals 
steeds meer regie te geven over hun eigen werk en 
cliënten over hun eigen leven. Dat past bij de maatschap-
pelijke ontwikkelingen en de nieuwe kijk op zorg, waarbij 
participatie en eigen verantwoordelijkheid centraal staan: 
uitgaan van eigen kracht van cliënten, verwanten, 
vrijwilligers en professionals. 

De methodiek 'Regie Op Locatie' (ROL), die is ontwikkeld bij Vanboeijen 

(organisatie voor zorg en ondersteuning van mensen met een verstandelijke 

beperking), ondersteunt deze beweging. Het landelijke stimuleringsprogramma 

voor de langdurige zorg, spreekt van een essentiële transitie die binnen 

Vanboeijen in gang is gezet. 'Regie Op Locatie' wordt inmiddels succesvol bij 

meerdere instellingen toegepast. Ook Koninklijke Visio wil binnen Wonen & Dag-

besteding zowel cliënten als medewerkers meer ruimte voor eigen regie geven. 

Uitgangspunt is de dialoog tussen cliënt en medewerker. Daarbinnen staat steeds 

het cliëntperspectief centraal. In 2015 is het programma bij circa dertig woningen 

geïntroduceerd. Er heeft voorafgaand aan het programma een nulmeting plaats-

gevonden van de medewerkersbeleving en de cliënttevredenheid. 

De ervaringen lopen uiteen. Er zijn medewerkers, cliënten en verwanten die 

zichtbaar meer ruimte ervaren en die ook benutten, maar onwennigheid speelt 

ook nog steeds een rol. De externe omgeving en de impact van de zorgtransities 

maken wel dat de bereidheid om te veranderen toeneemt. In 2016 wordt het 

traject over de resterende woningen van Wonen & Dagbesteding uitgerold. Dan 

zal de medewerkersbeleving en cliënttevredenheid opnieuw worden gemeten. 

Financiële 
ondersteuning 
voor het vergroten 
van de ruimte 
voor eigen regie 
bij zowel 
medewerkers 
als cliënten van 
Koninklijke Visio
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8.2 Projectverslagen
2015Buitenland
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8.2 Projectverslagen

8.2.1 
Onderwijskundige 
begeleiding in Egypte
In de Egyptische wet is opgenomen dat visueel beperkte 
kinderen recht hebben op regulier onderwijs. In de 
praktijk is dit nog niet vanzelfsprekend. Egyptische, 
visueel beperkte kinderen zouden naar een gewone 
school kunnen gaan als ze voldoende begeleiding en 
ondersteuning zouden krijgen. The Egyptian Parents 
Association of Visually Impaired Persons (EPAVI) wil 
inclusief onderwijs mogelijk maken door begeleiding en 
ondersteuning te bieden aan visueel beperkte kinderen 
en hun leerkrachten. De vereniging wil daarvoor gebruik-
maken van de kennis en kunde van Koninklijke Visio. 

In Egypte zijn speciale scholen voor visueel beperkte leerlingen. Zij leren er 

braille, ongeacht hun visuele beperking en veel lesstof wordt auditief aange-

boden. Er zijn geen voorzieningen voor slechtziende leerlingen en de leerlingen 

krijgen weinig tot geen wiskunde en zaakvakken.

EPAVI heeft zich in de afgelopen jaren steeds meer ontwikkeld tot een expertise-

centrum voor visueel beperkte kinderen. Het expertisecentrum beschikt inmid-

dels over een grote bibliotheek en geeft trainingen, onder andere op het gebied 

van braille, hulpmiddelen, oriëntatie en mobiliteit en ICT. In 2015 had EPAVI con-

tact met 46 reguliere scholen en gaf de organisatie ambulante onderwijskundige 

begeleiding. Leraren in het reguliere onderwijs worden getraind in het lesgeven 

aan kinderen met een visuele beperking. De leerkrachten van EPAVI begeleiden 

en ondersteunen leerlingen, hun ouders en leerkrachten in het reguliere onder-

wijs. Twee ambulante begeleiders van Koninklijke Visio coachen en trainen de 

EPAVI-leerkrachten. 

Daarnaast heeft Koninklijke Visio EPAVI ondersteund bij het werken met kinde-

ren met een meervoudige beperking. In juni 2013 heeft bij EPAVI een training 

plaatsgevonden over onderzoek bij en vroegbegeleiding van jonge, meervoudig 

visueel beperkte kinderen. Aan de hand van deze training zal EPAVI zich focussen 

op rapportage volgens de ICF-criteria en training en stimulatie van alle zintuigen. 

Momenteel heeft EPAVI een ondersteuningsprogramma voor tachtig meervou-

dig beperkte kinderen. EPAVI is lid van het comité van inclusief onderwijs van het 

ministerie van Educatie in Egypte. 

Financiële 
bijdrage voor een 
onderzoek naar 
mogelijkheden 
voor begeleiding 
van visueel 
beperkte kinderen 
in Egypte die 
naar een reguliere 
school gaan
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8.2.2 
De Balkan
Visueel functieonderzoek en vroegbegeleiding staan nog 
in de kinderschoenen in de Balkanlanden. Met visueel 
functieonderzoek wordt geïnventariseerd hoe het zicht 
te verbeteren is door bijvoorbeeld de lichtintensiteit, 
lettergrootte, beeldcontrast of beeldscherpte te variëren. 
Juist het visueel functieonderzoek is heel belangrijk om 
een passend revalidatie- en onderwijsprogramma te 
kunnen opstellen. Vroegbegeleiding maakt het mogelijk 
om bij kinderen met een visuele beperking al heel jong de 
vaardigheden voor oriëntatie & mobiliteit en de 
motorische ontwikkeling te stimuleren. 

Visio International is al een aantal jaren actief in de Balkanlanden. 

Visio International heeft in Bosnië en Herzegovina bijvoorbeeld trainingen 

gegeven ter verbetering van het basis- en voorgezet onderwijs aan kinderen met 

een visuele beperking. In Bosnië en Herzegovina en Kroatië zijn mensen getraind 

en zijn er instrumenten aangeschaft om visueel functieonderzoek te doen. 

Dit project beoogt de activiteiten in de regio verder uit te breiden. Omdat het 

landen zijn met een relatief kleine populatie en een gemeenschappelijke 

geschiedenis, is besloten om één project op te zetten voor zes landen in de regio 

te weten: Slovenië, Servië, Bosnië en Herzegovina, Macedonië, Kosovo en 

Montenegro. Het visueel functieonderzoek wordt verder uitgebreid. Daarnaast 

willen de participerende organisaties vroegbegeleiding gaan aanbieden aan 

kinderen van nul tot zes jaar. Om het programma regionaal te verduurzamen is 

gekozen om één land een voortrekkersrol te laten vervullen. Slovenië vervult deze 

coördinerende rol voor de andere landen in de regio. 

In 2014 is het project van start gegaan. Het project richt zich op het overdragen 

van expertise van Koninklijke Visio aan de instituten. Ook worden de participe-

rende instituten bewust gemaakt van de positie die de doelgroep heeft binnen 

de maatschappij en wat zij kunnen bijdragen aan 'het meedoen mogelijk maken'. 

De directeuren zijn gevraagd om hun contacten met de ministeries in kaart te 

brengen. En om te inventariseren in welke mate visueel beperkte kinderen 

zelfstandig kunnen deelnemen aan de samenleving. Daarnaast zijn ze gevraagd 

de klanttevredenheid te meten en te rapporteren. In 2015 zijn de vroegbegelei-

ders en de psychologen uit de verschillende landen door Koninklijke Visio 

getraind. De focus lag op communicatie met jonge kinderen en het stimuleren 

van hun spel, omdat dat een belangrijk onderdeel is van hun ontwikkeling. 

Daarnaast zijn orthoptisten getraind in het in kaart brengen van het visueel 

functioneren. 
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Ook was er aandacht voor het opsporen van kinderen met een visuele beperking 

van nul tot vier jaar. In 2015 zaten er in de verschillende landen ruim honderd-

vijftig kinderen in de vroegbegeleiding. Verder is een vragenlijst naar alle ouders 

gestuurd om te kijken of ze tevreden zijn over de vroegbegeleiding. Dat zal ook 

aan het einde van het project worden gedaan. 

Financiële 
ondersteuning 
voor het 
uitbreiden 
van visueel 
functieonderzoek 
en vroeg-
begeleiding 
in zes 
Balkanlanden
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8.2.3 
Kenia
Albino’s worden gediscrimineerd in Kenia. Albinokinde-
ren volgen vaak speciaal onderwijs en leren braille terwijl 
het merendeel van hen slechtziend is en met hulpmid-
delen en begeleiding naar het regulier onderwijs zou 
kunnen. Daar ontbreken echter vaak de noodzakelijke 
hulpmiddelen. Daarnaast is er gebrek aan beschermings-
middelen tegen de zon en aan adequate gezondheidszorg. 
Het project is gericht op het visueel screenen van albino-
kinderen, het uitvoeren van low vision-assessments, het 
verstrekken van de noodzakelijke optische hulpmiddelen 
en het trainen van ambulante onderwijskundige begelei-
ders en leraren in het reguliere onderwijs. 

Inclusief onderwijs
Kenya Albino Child Support Program (KACSU) is een non-profitorganisatie die 

zich richt op het vergroten van kansen van albinokinderen door hen onderwijs en 

basisvoorzieningen als medische zorg en beschermingsmiddelen tegen de zon te 

bieden. Alle 65 kinderen die onder het KACSU-programma vallen, zijn gescreend. 

Vanaf 2015 is gestart met de low vision-assessments en zijn er hulpmiddelen 

verstrekt. Op een bijeenkomst met alle stakeholders is gekeken of deze kinderen 

ondergebracht kunnen worden in het reguliere onderwijs. Veiligheid van de 

albinokinderen staat daarbij voorop. Helaas is geconstateerd dat dit (nog) niet 

mogelijk is, het projectplan moet worden bijgesteld.

Arbeidstoeleiding
Er zijn voorbereidingen getroffen om met arbeidstoeleiding te starten op de 

boerderij van KASCU. De trainingen hebben plaatsgevonden in 2015. 

Inmiddels hebben drie leerlingen werk gevonden, drie een stage elders en drie 

gaan thuis op hun eigen boerderij werken. Daarnaast is een leerling gestart op 

Youth Polytechnic. Doel is dat de boerderij van KASCU op termijn zichzelf kan 

bedruipen, helaas is dat nog niet het geval. 

Financiële 
ondersteuning 
om kansen van 
slechtziende 
albinokinderen te 
vergroten met 
onderwijs en basis-
voorzieningen
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8.2.4 
Zambia
Niet in alle landen is er een duidelijke connectie tussen 
screening van slechtziendheid en onderwijs. In Zambia 
volgen veel kinderen speciaal onderwijs, die met wat 
hulpmiddelen en extra ondersteuning ook regulier 
onderwijs zouden kunnen volgen. 
Dit project beoogt een low vision-assessmentcentrum in 
te richten in een ziekenhuis in Zambia en trainingen te 
geven op scholen. Een ander doel is om overheidsbeleid 
gericht op inclusief onderwijs te beïnvloeden. 

Visio International is al een aantal jaren actief in Zambia. De coördinatie van dit 

project zal het Ministry of Education (MoE) oppakken. Het project is onderdeel 

van het Sixth National Development Plan (SNDP) waarin inclusief onderwijs voor 

kinderen met een handicap centraal staat. Het MoE ziet het als een uitgelezen 

kans om samen met Visio International inclusief onderwijs te realiseren. In 2014 

is met het Ministry of Health overeengekomen dat in het Kasama-ziekenhuis 

een low vision-assessmentcentrum wordt ingericht. Een low vision-specialist 

zal worden opgeleid. In 2015 is met ondersteuning van Vision Aid Overseas een 

ophthalmic nurse geselecteerd om opgeleid te worden tot low vision-specialist. 

Deze kandidaat is inmiddels getraind in het Kasama-ziekenhuis. Bij 102 kinderen 

is een visueel functieonderzoek gedaan en de resultaten daarvan zijn gedeeld 

met de leraren van de school. In 2016 zal het ziekenhuis in Kasama alle low 

vision-meetapparatuur krijgen en zal de low vision-specialist een vervolgtraining 

gaan volgen. 

 

In het noorden van Zambia, in Kasama, hebben twee trainingssessies plaatsge-

vonden die gericht waren op screening. Als resultaat daarvan is er een 

speciale unit voor visueel beperkte kinderen opgericht binnen een reguliere 

school in Kasama. Voorheen leefde de overtuiging dat slechtziende kinderen op 

den duur blind zouden worden. Daarom kregen zij braille aangeleerd. Door de 

training is het inzicht gekomen dat het belangrijk is om juist de restvisus van de 

slechtziende kinderen zo optimaal mogelijk te benutten. Zamise, het Zambian 

Institute for Special Education dat ook deelgenomen heeft aan de training, heeft 

de geleerde lessen van Koninklijke Visio meegenomen in zijn curriculum. 

Koninklijke Visio, het Ministry of Health en het Ministry of Education hebben 

een Memorandum of Understanding ondertekend waarin alle activiteiten zijn 

benoemd die in de komende jaren zullen worden opgepakt door de drie partijen. 

Daarnaast is er contact gezocht met de ngo SightSavers en worden de mogelijk-

heden onderzocht om samen te werken. 

Financiële 
ondersteuning 
voor het opzetten 
van een low vision- 
assessmentcentrum 
in Zambia en 
het opleiden van 
leerkrachten in het 
reguliere onderwijs
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8.2.5 
De Westbank
Op de Westbank volgen veel kinderen speciaal onderwijs, 
die met wat hulpmiddelen en extra ondersteuning ook 
regulier onderwijs zouden kunnen volgen. Dit programma 
heeft in de eerste fase als doel om kinderen van zes tot 
twaalf jaar te screenen, om een resource centrum op te 
zetten van waaruit kinderen met een visuele beperking 
in het reguliere onderwijs worden ondersteund en om 
trainingen gericht op inclusief onderwijs te geven op 
scholen. Ook beoogt dit project om hierop gericht over-
heidsbeleid te beïnvloeden.

In 2015 heeft Koninklijke Visio een omslag gemaakt van projecten naar program-

ma’s wat betreft de internationale activiteiten. In Palestina is gekozen om te kijken 

of een samenwerkingsverband kan worden aangegaan met Bethlehem Arab 

Society for Rehabilitation (BASR). BASR heeft een bewezen staat van dienst als het 

gaat om assessment, behandeling, rehabilitatie en onderwijs van visueel beperkte 

kinderen. Daarnaast zal intensief worden samengewerkt met het Ministry of 

Education and Higher Education, het Ministry of Health, de An-Najah University 

- optometry department, de Al Shurooq School for Visually Impaired en met de 

ouders van de kinderen met een visuele beperking. 

Samen met BASR is een opzet gemaakt voor het eerste deel van het programma. 

Alle stakeholders is gevraagd of ze zich aan dit programma willen committeren. 

Dit zal begin 2016 worden afgerond met een overzicht van activiteiten en te be-

halen resultaten. Een externe consulent zal aangetrokken worden om de partners 

en de haalbaarheid van het programma zelf te toetsen.

Screening en assessment valt onder de verantwoordelijkheid van het Onderwijs-

gezondheidsplan. Dit valt weer onder de verantwoordelijkheid van het Ministry 

of Education and Higher Education en het Ministry of Health. In 2015 heeft BASR 

een eerste training gegeven aan de ministeries over hoe screening en assessment 

verbeterd kunnen worden.

Financiële onder-

steuning voor visueel 

functie-onderzoek bij 

slechtziende kinderen 

van zes tot twaalf jaar,  

het opzetten van een 

resource centrum en 

het geven van 

trainingen gericht op 

inclusief onderwijs
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