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Bestuurlijk jaarverslag 2014

Stichting Novum, statutair gevestigd in Amsterdam, is opgericht op
18 april 1984. Het doel van de stichting is het zonder winstoogmerk bevorderen 
van activiteiten, gericht op het welzijn van slechtziende, 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. 

SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR D.D. 31 DECEMBER 2014
• de heer drs. K.H. Gerritsen RA
• de heer drs. J.H. Pontier (penningmeester)
• de heer jhr. mr. M.H. Reuchlin (voorzitter)
• mevrouw drs. D.A. Veldman (secretaris)
• mevrouw drs. H.M.T. de Wit
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Bij de keuze voor de nieuwe koffieautomaten hebben de 

cliënten van het Elizabeth Kalishuis vanzelfsprekend ook 

een stem. Vandaar de oproep van Koninklijke Visio om 

zich aan te melden voor het bezoek aan Douwe Egberts. 

Zo kunnen cliënten zelf aangeven of de automaten wel 

gebruiksvriendelijk en toegankelijk zijn voor mensen met 

een visuele beperking. Door een loting kwamen Rick 

en Majke als ‘winnaars’ naar voren. Zij namen hun taak 

serieus en gaven goede adviezen. Bijvoorbeeld voor 

het aanpassen van toetsen en knoppen met braille, het 

aanbrengen van kleurcontrasten, het beter en steviger 

plaatsen van de bekers en het instellen van combinatie-

mogelijkheden van koffie en thee met melk en suiker. 

Rick nam de terugkoppeling van het bezoek aan het 

management voor zijn rekening! Ook deed hij verslag 

tijdens de bijeenkomst van de Bewonersraad.

De langdurige zorg staat voor grote veranderingen en 

bezuinigingen. De klassieke verzorgingsstaat stuit op 

haar grenzen en zal langzaam plaats moeten maken voor 

een participatiesamenleving. ‘Van iedereen die dat kan, 

wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor zijn  

of haar eigen leven en omgeving’, zo gaf koning Willem-

Alexander in zijn eerste troonrede in 2013 aan.  

Voor Koninklijke Visio betekent dit dat er onvoldoende 

collectieve middelen beschikbaar zullen zijn om de zorg 

op de huidige manier te blijven organiseren. 

De kwaliteit van de zorg is anno 2015 hoog en de raad 

van bestuur van Koninklijke Visio is van mening dat dit  

ondanks de bezuinigingen zo moet blijven.  

Binnen Koninklijke Visio is daarom eind 2014 het project 

Ruimte voor Eigen Regie van start gegaan, dat uitgaat 

van de eigen kracht en mogelijkheden van cliënten. Doel 

is om cliënten zelf meer regie te geven over hun eigen 

leven, in plaats van over hen te beslissen. Een initiatief 

dat overigens ook past binnen de strategische lange-

termijnvisie van Koninklijke Visio op zorg. Al een aantal 

jaren geleden is zowel binnen Wonen als de Dagbe-

steding het werken volgens het Eigen Initiatief Model 

geïntroduceerd. Een model dat zich keert zich tegen een 

afhankelijkheidspositie van mensen met een beperking.

Voor de cliënten zelf, hun familie en verzorgers en de 

professionals binnen de langdurige zorg betekent dit 

een cultuuromslag. Normaal nam het management van 

Koninklijke Visio de meeste beslissingen. Nu gaan de 

bewoners, hun familie of verzorgers samen met profes-

sionals bepalen wat er gaat gebeuren. Bijvoorbeeld als 

het gaat om dagbesteding, het eten of – in dit geval – 

de koffie. Van medewerkers vraagt dit om cliënten geen 

dingen uit handen te nemen, maar hun vermogen te 

versterken om zelf verantwoordelijkheid te nemen.  

Dus van iets snel even doen voor een cliënt, naar de 

cliënt leren om het zelf te doen. Zo hebben de bewoners 

van het Elizabeth Kalishuis al geleerd zelf hun koffie uit 

de automaat te halen. Ze kunnen zelf kiezen of ze suiker 

of melk erin willen en zijn niet langer afhankelijk van 

iemand die dat voor hen doet. 

 

Stichting Novum kan de kortingen in het reguliere budget 

van Koninklijke Visio niet opvangen. Wel kunnen wij 

Koninklijke Visio financieel ondersteunen in dit transitie-

proces, dat ondanks een krimpend budget ook een  

kwaliteitsslag in de zorg beoogt. Door meer uit te gaan 

van de eigen invulling van de zorg door cliënten,  

verwanten, vrijwilligers en professionals, in plaats van  

de zorg steeds meer te willen standaardiseren, zullen  

cliënten meer eigen regie over hun leven ervaren.  

Op eigen kracht, en daar waar nodig met ondersteuning.  

Het project Ruimte voor Eigen Regie illustreert op welke 

wijze Stichting Novum samen met Koninklijke Visio zoekt 

naar nieuwe oplossingen die niet alleen de kwaliteit in de 

zorg en het onderwijs verbeteren, maar in de toekomst 

ook regulier bekostigd kunnen worden. Wij doen dat 

door vernieuwingen, onderzoek en bijzondere activiteiten 

financieel te ondersteunen. 

In 2012 zijn Stichting Novum en Koninklijke Visio een 

nieuwe weg ingeslagen om binnen de internationale 

activiteiten de aandacht te verschuiven van projectmatig 

naar programmatisch werken. Dat wil zeggen dat we 

Voorwoord

Rick en Majke, twee cliënten van Visio Elizabeth Kalishuis, brachten eind februari een bezoek aan 
de fabriek van Douwe Egberts in Utrecht. De koffieautomaten van het Elizabeth Kalishuis zijn aan 
vernieuwing toe en worden binnenkort vervangen. Daarom mochten Rick en Majke op initiatief van 
Koninklijke Visio bij de koffiegigant de automaten komen bekijken, mee overleggen én natuurlijk 
de koffie proeven. Want hun mening telt! 
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inzetten op meerjarige partnerschappen tussen Koninklijke Visio en lokale 

buitenlandse partner(s), met financiële ondersteuning van Stichting Novum. 

Tot voor kort ondersteunden we meestal driejarige projecten die zich beperk-

ten tot een aantal bezoeken en trainingen.  

Een intensieve samenwerking op langere termijn, biedt echter veel meer ruimte

om samen een ontwikkelingstraject te doorlopen en tussentijds te evalueren. 

We gaan dan in principe een partnerschap aan voor een periode van vier tot 

acht jaar. Met als doel een blijvende capaciteitsversterking van de partner-

organisaties. 

Alle partijen hebben daarin een eigen verantwoordelijkheid en zullen keuzes 

maken die passen binnen de omgeving waarin zij functioneren. Samen met 

Koninklijke Visio zullen we zoeken naar buitenlandse instellingen die zich 

richten op de doelgroep blinde en slechtziende mensen. Instellingen die niet 

alleen bereid, maar ook in staat zijn om met de steun van Koninklijke Visio 

een ontwikkelingstraject in te gaan. De ondersteuning zal zich niet alleen 

richten op de doelgroep en de partnerorganisatie(s), maar ook op het systeem 

rondom de cliënt. Zoals belangengroepen, ouderorganisaties, de overheid, 

ziekenhuizen, opleidingsinstituten en universiteiten. Uiteindelijk zullen de 

partnerorganisatie(s) een netwerk moeten opbouwen, dat de duurzaamheid 

van de met Koninklijke Visio ingeslagen weg zal borgen. 

In 2015 zullen we het internationale beleid verder uitwerken. Daarbij zullen we 

de verscheidenheid aan internationale projecten terugbrengen om concreet 

invulling te kunnen geven aan een meer programmatische samenwerking met 

de geselecteerde (lokale en internationale) partners. Hiermee bouwen we 

verder aan de successen van het bestaande internationale beleid en we streven 

er naar het effect op de lange termijn nog beter te borgen. McKinsey heeft 

ons op een pro bono basis ondersteund in dit transitietraject en zal ons ook 

in 2015 blijven ondersteunen. Wij zijn de heer Kruyt, partner McKinsey 

Nederland daar zeer erkentelijk voor. 

Tot slot, wil ik onze waardering uitspreken voor alle nieuwe ideeën en 

initiatieven die er zijn voor mensen met een visuele beperking én voor de 

inzet van de mensen die dagelijks met deze doelgroep werken. Dankzij hun 

inspanningen en gedrevenheid zetten we steeds weer stappen in de kennis-

ontwikkeling en vernieuwing op het gebied van onderwijs, zorg en revalidatie. 

We kijken uit naar de nieuwe initiatieven en projecten 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, lega-

ten en beleggingsresultaten. Op 13 november 1808 heeft een comité van  

Amsterdamse vrijmetselaars het Instituut Tot Onderwijs van Blinden opgericht. 

Het was de eerste school voor blinde kinderen in Nederland. Er bestond toen 

nog geen door de staat gefinancierd speciaal onderwijs. De opleiding en  

verzorging van blinde en slechtziende mensen was een zaak van liefdadigheid.

Vanuit dit instituut ontstonden in de loop van de negentiende en twintigste 

eeuw verschillende gespecialiseerde instellingen. Uiteindelijk zouden die samen 

het huidige Koninklijke Visio vormen. Pas na de Tweede Wereldoorlog begon 

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

Toen de bekostiging een publieke taak werd, is het particulier bijeengebrachte 

vermogen ondergebracht in enkele fondsen en verenigingen. Deze fondsen zijn 

later overgedragen aan Stichting Novum, statutair gevestigd in Huizen.

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 daarbui-

ten; 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 mo-

gelijk gelijkblijvend bedrag ter beschikking te stellen voor de financiering van 

projecten en tevens haar vermogen op de lange termijn in reële termen in stand 

te houden. Stichting Novum ondersteunt projecten 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 ANDERE STICHTINGEN
De banden die Stichting Novum heeft met de hierna genoemde stichtingen zijn 

vanuit de historie ontstaan.

1.4.1 De relatie met Koninklijke Visio
Stichting Novum realiseert haar doelstellingen samen met haar partnerorganisa-

tie Koninklijke Visio, die de projecten veelal uitvoert of toeziet op de uitvoering. 

Koninklijke Visio heeft zich in de afgelopen tweehonderd jaar ontwikkeld tot een 

1
Stichting Novum beheert kapitaal dat afkomstig is uit particulier vermogen. Al tweehonderd jaar 
worden met de opbrengsten hiervan projecten ondersteund die bijdragen aan het welzijn van 
mensen met een visuele beperking in Nederland of daarbuiten.

Stichting Novum, 
ontstaansgeschiedenis en rol 

De opleiding 
en verzorging 
van blinde en 

slechtziende 
mensen was 

begin 1800 een 
zaak van 

liefdadigheid
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professionele organisatie en telt inmiddels drieduizend 

medewerkers. Koninklijke Visio heeft veel kennis en 

contacten – ook internationaal – op het gebied van de 

ondersteuning, begeleiding en opleiding van mensen met 

een visuele beperking.

De samenwerking tussen Stichting Novum en Koninklijke 

Visio is niet enkel gebaseerd op de historische band 

tussen beide instellingen. Zeker zo belangrijk is dat deze 

organisaties elkaar aanvullen in expertise en in hun respec-

tievelijke rol. Stichting Novum toetst of de projectaanvra-

gen die zij van Koninklijke Visio ontvangt aan de kwaliteits-

criteria van Stichting Novum 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 wezenlijk bijdraagt aan de verster-

king van de positie van de doelgroep. De kwaliteit van de 

projecten 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 samenwer-

kingsovereenkomst. Hierin is het volgende vastgelegd:

•  Het bestuur stelt jaarlijks een bedrag voor projectsub-

sidies beschikbaar dat gelijk is aan 4 procent van het 

genormaliseerde vermogen van Stichting Novum op 

de eerste januari van het jaar voorafgaande aan het jaar 

waarin de bovengenoemde subsidies zullen worden  

verstrekt (artikel 3.1 van de samenwerkingsovereen-

komst). Stichting Novum kan dit percentage na overleg 

met Koninklijke Visio incidenteel, dan wel voor meer 

jaren, wijzigen (artikel 3.7 van de samenwerkings- 

overeenkomst).

•  Stichting Novum zal in eerste instantie de door  

Koninklijke Visio voorgestelde projecten financieren, 

als deze aan de door Stichting Novum gestelde criteria 

voldoen. Stichting Novum is tevens bevoegd zelfstandig 

projecten te financieren. Zij zal daartoe echter pas  

overgaan nadat zij goed overleg heeft gevoerd met 

Koninklijke Visio. De goedgekeurde projecten die door 

Koninklijke Visio zijn voorgesteld, worden als eerste 

gefinancierd (artikel 3.6 van de samenwerkingsovereen-

komst).

•  Koninklijke Visio zal schenkingen, legaten, erfstellingen 

en op andere wijze verkregen middelen overdragen 

aan Stichting Novum (artikel 2.1 van de samenwerkings-

overeenkomst).

1.4.2 De relatie met de Willem Holtrop Stichting
Stichting Novum heeft in 2009 de exploitatie van haar 

vastgoed in beheer gegeven aan de Willem Holtrop  

Stichting. De exploitatie van het vastgoed werd hiermee  

afgescheiden van de hoofdactiviteiten van Stichting  

Novum. De verwevenheid tussen beide stichtingen bleef  

echter groot. Zo bestond er een personele unie tussen de 

besturen van beide stichtingen. In 2012 heeft het bestuur 

van beide stichtingen besloten dat de exploitatie en het 

beheer van vastgoed geen kernactiviteit van Stichting 

Novum is. Zonder expliciete wens van Koninklijke Visio 

om vastgoedobjecten in gebruik te hebben, is er geen 

noodzaak om vastgoed in eigendom te hebben.  

Eind 2012 heeft Koninklijke Visio haar wensen kenbaar 

gemaakt. Deze beperkten zich tot een deel van het terrein 

van de Amersfoortsestraatweg, te Huizen. 

Op basis daarvan hebben Stichting Novum en de Willem 

Holtrop Stichting besloten hun vastgoedactiviteiten tot 

dit terrein te beperken. Gezien de verwevenheid van 

beide stichtingen zijn in 2013 de jaarrekeningen van beide 

stichtingen geconsolideerd. In 2014 is op grond van artikel 

407, lid 2, boek 2, BTW consolidatie achterwege gebleven.

Op 1 januari 2015 is Stichting Novum vervolgens gefuseerd 

met de Willem Holtrop Stichting. 

Stichting Novum is de verkrijgende rechtspersoon en de 

Willem Holtrop Stichting de verdwijnende rechtspersoon.
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2Stichting Novum, 
beleid en communicatie

2.1 BELEIDSAGENDA
2.1.1 Beleidsagenda en vergadercyclus 2014
De volgende punten stonden in 2014 op de beleidsagenda:

Strategisch vastgoedbeleid en beheer

In de zomer van 2013 hebben Stichting Novum en de Willem Holtrop Stichting  

hun vastgoedonderhoud uitbesteed aan een derde partij. Deze heeft een 

meerjarenonderhoudsplan opgesteld voor de panden in eigendom van Stichting 

Novum en de Willem Holtrop Stichting. Vervolgens is per pand een exploitatie-

plan opgesteld. Bij een aantal panden is geconstateerd dat de functionaliteit 

gedateerd is en dat dit een zodanig grote revitalisering vraagt, dat de investering 

zich geenszins verhoudt tot de te verwachten huurinkomsten. Eind 2014 is gestart 

met de sloop van deze panden. Voor de panden die wel exploitabel zijn, zijn de 

huurprijzen herijkt, rekening houdend met de huidige vastgoedmarkt. Hierover 

zijn afspraken gemaakt met Koninklijke Visio. In 2014 is het exploitatieplan con-

form planning en begroting uitgevoerd. 

Evaluatie van het beleggingsbeleid, statuut en mandaten 

In het voorjaar van 2011 is het beleggingsbeleid en -statuut van Stichting  

Novum vastgesteld. Gekozen is voor een strategische verdeling van 35 procent 

zakelijke waarden en 65 procent obligaties. Tevens is besloten om de portefeuille 

op te splitsen in een alfa- en een bètamandaat. Het alfamandaat betreft uit-

sluitend aandelen en wordt actief beheerd. Het bètamandaat betreft aandelen 

en obligaties, die beide een index volgen. 

In 2014 heeft een evaluatie plaatsgevonden van het beleggingsbeleid, de ver-

strekte mandaten en de daaraan verbonden restricties. Uit de evaluatie die in 

2014 is gedaan, is gebleken dat: 

•  Het belegde vermogen zich qua risico-en rendementskarakteristieken in lijn 

heeft ontwikkeld met de vastgestelde beleidsuitgangspunten. Zowel qua rende-

ment als volatiliteit heeft de portefeuille zich bewogen rond de samengestelde 

benchmark. Over de afgelopen drieënhalf jaar heeft de portefeuille gemiddeld 

een rendement van circa 8 procent per jaar behaald (benchmark 9,35 procent). 

Dit is 1,9 procent hoger dan het langjarig gemiddelde doelrendement van 6,1 

procent. Hiermee heeft Stichting Novum een buffer opgebouwd. 

•  Voor wat betreft het bètamandaat is in 2014 besloten, dat de restrictie dat ten 

minste 35 procent van de obligatieportefeuille belegd moest zijn in AAA- 

obligaties, los te laten. Er is gekozen om de benchmark EuroBig in zijn geheel 

te volgen omdat de verwachting is dat hierdoor een betere risico-rendements-

verhouding wordt behaald. 

Stichting Novum en Koninklijke Visio staan samen voor ‘Meedoen mogelijk maken’ voor mensen 
met een visuele beperking in binnen- en buitenland. Dat wil zeggen uitgaan van mogelijkheden, 
in plaats van beperkingen binnen een samenleving die ook toegankelijk is voor de doelgroep. 
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Daarnaast zijn door de fiduciair beheerder scenarioanalyses uitgevoerd op 

basis van de rendements- en risicorichtlijnen van De Nederlandse Bank om de 

rendements- en risico-ontwikkeling van de huidige strategische verdeling van 

de portefeuille op de lange termijn inzichtelijk te maken. Op basis van deze 

analyses is de verwachting dat in de komende tien jaar het rendement op de 

portefeuille lager zal zijn dan het langjarig gemiddelde doelrendement van 6,1 

procent. Gezocht is naar mogelijkheden die het risiconiveau van de portefeuille 

niet doen toenemen, maar die door diversificatie wellicht wel meer rendement 

genereren. Er is een longlist opgesteld en vervolgens zijn een vijftal partijen 

uitgenodigd hun visie te geven. Zonder iets te veranderen in de gekozen  

strategische asset allocatie zelf, is besloten om een relatief klein deel van de 

portefeuille onder te brengen bij twee andere beheerders. Verwachting is wel 

dat het rendement, uitgaande van een strategische verdeling van 35 procent  

zakelijke waarden en 65 procent vastrentende waarden, in de komende jaren 

lager zal zijn dan het gemiddelde doelrendement van 6,1 procent. In 2015 zal 

kritisch gekeken worden naar de rendements- en risico-ontwikkeling van de 

portefeuille en de daarbij behorende strategische asset allocatie. 

Statuten

In het statutaire doel, waren naast visueel beperkte mensen ook ‘anderszins ge-

handicapten’ inbegrepen. Een beperking van het statutaire doel tot uitsluitend 

visueel beperkte mensen sluit echter beter aan bij het werkterrein van Novum. 

Daarom heeft Stichting Novum in 2014 haar statuten geactualiseerd. Dit besluit 

was mede ingegeven door de verwachting dat het aantal mensen met een 

visuele beperking en bijkomende problematiek door de vergrijzing eerder zal 

toenemen dan verminderen. 

Voorts zijn de zittingstermijnen van bestuursleden teruggebracht naar maximaal 

drie termijnen van drie jaar en is de gewenste samenstelling van het bestuur be-

keken. Ook zijn de aanbevelingen meegenomen die een externe adviseur heeft 

gedaan naar aanleiding van een ANBI-check.

Jaarverslaggeving

Stichting Novum is een vermogensfonds dat niet actief fondsen werft. Wel 

ontvangt zij incidenteel via Koninklijke Visio schenkingen, legaten, erfstellingen 

en op andere wijze verkregen middelen. Richtlijn 650 voor de Jaarverslaggeving 

is bedoeld voor fondsenwervende instellingen. Omdat Stichting Novum geen 

fondsenwervende instelling is, is besloten om vanaf 2014 haar jaarrekening op 

te stellen conform Richtlijn van de Jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder 

winststreven'. 

Formuleren van een meerjarenbeleid

In 2012 is een commissie binnen het bestuur geformeerd die de opdracht heeft 

gekregen zich te buigen over het meerjarenbeleid van Stichting Novum op het 

gebied van de internationale activiteiten. In 2014 is het totale beleid van  

Stichting Novum voor de komende vijf jaar onder de loep genomen. Eind 2014 

heeft het bestuur haar meerjarenbeleidsplan vastgesteld (zie punt 2.1.2).

Vergadercyclus 2014

De voorbereiding en uitwerking van de beleidsagenda is verdeeld over een aan-

tal commissies, waarin de bestuursleden van Stichting Novum zitting hebben. 

De commissies kwamen in 2014 periodiek bijeen. Ze hebben verslag uitgebracht, 
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het bestuur geadviseerd en ze hebben besluiten genomen binnen vastgestelde 

mandaten. Het bestuur kwam in 2014 vijfmaal in vergadering bijeen. 

Naast de bestuursleden nam de voorzitter van de raad van bestuur van 

Koninklijke Visio als adviseur aan alle vergaderingen deel. In de bestuursverga-

deringen kwamen niet alleen de punten aan de orde die op de beleids-

agenda stonden, maar ook het (meerjaren)beleidsplan en de begroting 2015, 

de managementrapportages, het jaarverslag 2013, de jaarrekening 2013 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 zijn van de opbrengsten uit haar vermogen. 

Ze wil een zoveel mogelijk in koopkracht gelijkblijvend bedrag ter beschikking 

te stellen voor projecten en tevens haar vermogen op lange termijn in reële 

termen instandhouden. Ze voert een conservatief en transparant beleggings-

beleid, 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 en minimaal eens per vijf jaar de relatie(s) evalueren.

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. 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 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  

onderwijs, 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 die Stichting Novum ondersteunt, blijft daarmee 

staan dat deze vernieuwend moeten zijn of een aanvulling moeten vormen op 

hetgeen regulier bekostigd wordt. Voor de internationale aanvragen wil Stichting 

Novum zich meer concentreren op een beperkt aantal programma’s. Ze wil 

niet alleen doelgroepspecifieke kennis brengen maar ook ondersteunen in het 

bouwen van een netwerk rondom de cliënt en partnerorganisaties om daarmee 

het effect op lange termijn te vergroten en te verduurzamen. Stichting Novum 

zal meer middelen uittrekken om projecten te evalueren. Om zo niet alleen te 

kunnen sturen op projectresultaten, maar ook op langetermijnresultaten. 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 schrif-

Stichting Novum 
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telijke rapportages om daarmee de communicatie tussen 

projectaanvrager 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-kwaliteitsverhouding van haar leveran-

ciers en haar eigen kosten en deze periodiek zal evalueren. 

Stichting Novum wil graag op een functionele wijze trans-

parant zijn in haar verslaglegging, om de buitenwereld 

inzicht te geven in haar beleid en activiteiten. Stichting 

Novum zal de governance-codes naleven en zorgen voor 

een evenwichtige bestuurssamenstelling.

2.1.3 Beleidsagenda 2015
Op de beleidsagenda 2015 staan de volgende punten: 

•  Het laten uitvoeren van scenarioanalyses met betrek-

king tot de rendements- en risico-ontwikkeling van de 

portefeuille in de komende jaren met daarbij behorende 

strategische asset allocatie. 

•  Het afronden en afwikkelen van de sloop van een aantal 

panden op het terrein aan de Amersfoortsestraatweg. 

•  Het terugbrengen van de verscheidenheid aan interna-

tionale projecten en concreet invulling geven aan een 

programmatische aanpak met een geselecteerd aantal 

lokale en internationale partners. 

•  Een bezinningstraject voor wat betreft de nationale aan-

vragen. Ook voor de nationale aanvragen zal in 2015 en 

volgende jaren meer gestuurd worden op langetermijn-

resultaten in plaats van projectresultaten. Met als doel om 

te onderzoeken en te leren op welke wijze de vruchten 

van het particuliere vermogen van Stichting Novum op 

de beste wijze besteed kunnen worden. 

2.2 RISICOBELEID
In 2014 hield Stichting Novum rekening met de volgende 

risico’s:

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

gingsresultaten tegenvallen. Stichting Novum heeft een 

langetermijnhorizon 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 be-

drag dat voor projectsubsidies beschikbaar is, staan daarom 

hoog op de agenda. Ook zijn er parameters en rapportages 

gedefinieerd om de restricties van het mandaat en ontwik-

kelingen in de portefeuille 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 bedrijfs- 

voering 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 huurverplichtingen lopen. Een uitzonde-

ring op dit beleid vormen de locaties die Koninklijke Visio 

huurt, waaronder (een deel van) het terrein aan de  

Amersfoortsestraatweg in Huizen. 

2.3 COMMUNICATIE MET 
BELANGHEBBENDEN
2.3.1 Fondsenwerving
Stichting Novum werft geen fondsen. Wel ontvangt zij inci-

denteel schenkingen, legaten en erfstellingen die zijn nage-

laten aan (de rechtsvoorgangers van) Koninklijke Visio. De 

schenkingen, legaten en erfstellingen die zij in 2014 heeft 

ontvangen, zijn in de jaarrekening verantwoord als baten. 

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 website van Stichting Novum, www.stichtingnovum.org. 

Daarop is onder andere het jaarverslag en een overzicht 

van projecten te vinden.

2.3.3 Communicatie met de doelgroep en  
projectaanvragers
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.
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3Stichting Novum, 
bestedingen

Om voor een subsidie van Stichting Novum in aanmerking te komen moeten de projectaanvraag
en het project 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.

3.1 CRITERIA VOOR TOEKENNING
Alle projecten die Stichting Novum ondersteunt, moeten bijdragen aan de 

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

criteria:

•  Professionaliteit. Het projectvoorstel omvat een heldere probleemanalyse, 

een projectdoel, een interventie, een projectuitkomst en een resultaat, alle-

maal 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 meetbaar zijn, inclusief een planning en een begroting.

•  Realisme. Het project moet een reële kans van slagen hebben.

•  Efficiëntie en effectiviteit. De gelden die Stichting Novum aan projecten 

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.

•  Stichting Novum ondersteunt geen projecten die al (bijna) gerealiseerd zijn of 

exploitatietekorten hebben.

3.1.1 Projecten in Nederland
• Geen reguliere financiering. Binnenlandse projecten ten behoeve van de  

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

 reguliere financiering in aanmerking komen.

• Innovatie of aanvulling. Deze projecten moeten bij voorkeur bijdragen aan  

 vernieuwingen in de revalidatie, het onderwijs of de zorg, of daarop een 

 aanvulling vormen.

3.1.2 Projecten buiten Nederland
• Duurzame capaciteitsversterking. Internationale projecten mogen nooit lokale  

 initiatieven verdringen, maar moeten daarop een aanvulling zijn. 

• Onderscheidend. Een project moet onderscheidend en eindig zijn. 

• Samenwerking. Stichting Novum ondersteunt bij voorkeur projecten waarbij  

 verschillende hulporganisaties samenwerken, die elk vanuit hun specialisme  

 een bijdrage leveren.

3.2 AANVRAAGPROCEDURE
3.2.1 Aanvraagformulier
Het aanvraagformulier weerspiegelt de criteria voor toekenning van een bij-

drage. Stichting Novum werkt met de logical framework-methodiek ter onder-

steuning van de beoordeling van aanvragen. Deze methodiek is onderdeel 
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bijdragen aan 
vernieuwingen 

in de revalidatie, 
het onderwijs 

of de zorg 
of daarop een 

aanvulling vormen.



Jaarverslag Stichting Novum | 2014    15



16     Jaarverslag Stichting Novum | 2014

geworden van het aanvraagformulier. De aanvrager moet een aantal specifieke 

vragen beantwoorden:

•  Welke maatschappelijke verandering wil hij teweegbrengen, c.q. welke bij-

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

•  Hoe luidt de probleemanalyse waarop de projectdoelstelling is gebaseerd?

•  Wat is de projectdoelstelling?

•  Wat zijn de middelen en activiteiten die noodzakelijk zijn om de projectdoel-

stelling te bereiken?

•  Wat zijn de projectresultaten en wat is de bijdrage in termen van versterking 

van de positie van de doelgroep?

•  Hoe worden die aan de hand van indicatoren gemeten?

Behalve een volledig ingevuld aanvraagformulier moet de aanvrager een  

gedetailleerde projectbeschrijving, planning en begroting meesturen.  

Stichting Novum verzoekt de aanvrager te vermelden bij welke instanties de 

aanvraag nog meer is ingediend. Het aanvraagformulier is voorzien van een 

toelichting met uitleg over de aanvraagprocedure.

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

partnerorganisatie Koninklijke Visio. De projectaanvragen komen in de meeste 

gevallen via Koninklijke Visio binnen. Als Stichting Novum rechtstreeks wordt 

benaderd en de projectaanvraag binnen haar doelstelling past, vraagt  

Stichting Novum eerst advies aan Koninklijke Visio voordat zij over de aanvraag 

beslist. Dit advies betreft vooral de vraag of deze projecten wezenlijk bijdragen 

aan de versterking van de positie van de doelgroep. Gezien de hoge kwaliteit 

van deze adviezen wegen zij zwaar in de besluitvorming. Het bestuurssecretari-

aat 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 subsidieaanvragen.

Conform de samenwerkingsovereenkomst worden de door Stichting Novum 

goedgekeurde projecten die door Koninklijke Visio zijn voorgesteld het eerst 

gefinancierd.

3.3 EVALUATIEPROCEDURE
Ten behoeve van de evaluatie van projecten heeft Stichting Novum een  

evaluatieformulier en een evaluatieprocedure opgesteld. De aanvrager moet 

ten minste eenmaal per jaar aan de hand van het logical framework een  

evaluatie opstellen van de implementatie van de geplande interventie, de  

resultaten en de uitkomsten in relatie tot planning en begroting.

Als een project 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 die wél geslaagd zijn, maar ook 

van de projecten die niet (geheel) slagen. Verder stimuleert Stichting Novum 

aanvragers om hun projectdoelstellingen zo scherp mogelijk te formuleren en 

hun objectief meetbare indicatoren zo betrouwbaar en valide mogelijk

te definiëren. Vervolgens kunnen de projectresultaten en de bijdrage die het 

project aan het welzijn van de doelgroep levert worden gemeten.
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3.4 SUBSIDIEVERZOEKEN IN 2014
In 2014 ontving Stichting Novum 18 subsidieaanvragen. 17 aanvragen zijn goed-

gekeurd, een is on hold geplaatst. 13 van de goedgekeurde projecten waren 

Nederlandse projecten, 4 aanvragen betroffen buitenlandse projecten. In 2014 

was volgens de begroting een bedrag van e 2.111.885 (exclusief vrijval) beschik-

baar voor de doelstellingen. Uiteindelijk is e 2.858.939 toegekend; e 2.048.743 

aan projecten in Nederland en e 810.196 aan internationale projecten.

3.5 BETALINGEN AAN PROJECTEN IN 2014
In 2014 heeft Stichting Novum voor een totaalbedrag van e 1.675.852 

betalingen aan projecten gedaan. e 1.222.934 aan Nederlandse projecten en 

e 452.918 aan internationale projecten. Ze variëren van wetenschappelijk onder-

zoek tot training van leraren in het regulier onderwijs en van het ontwikkelen van 

apps als lesmateriaal tot het maken van filmpjes. 

Meer informatie op projectniveau is te vinden in hoofdstuk 8.

PROJECTTOEKENNINGEN TOEGEKEND   TOEGEKEND
 2014  2013

•  Aanvullende faciliteiten,  
dienstverlening en zorg €   1.710.263  € 350.000

• Innovatie en onderzoek €  243.480   € 1.235.360 

• Internationale projecten €  905.196  € 352.200  
  
 €  2.858.939 €  1.937.560

Projecttoekenning 2014

  Aanvullende faciliteiten,  
 dienstverlening en zorg

  Innovatie en onderzoek
  Internationale projecten

Projecttoekenning 2013

  Aanvullende faciliteiten,  
 dienstverlening en zorg

  Innovatie en onderzoek
  Internationale projecten

18%

64%

18%

8%

60%

32%
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4Stichting Novum, 
beleggingen

4.1 BELEGGINGSRESULTATEN 2014
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 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 procent zakelijke waarden (aandelen en alternatieven);

• 65 procent obligaties;

• 0 procent liquiditeiten.

Op 31 december 2014 was de verdeling van de portefeuille:

• 38.4 procent zakelijke waarden (aandelen en alternatieven);

• 46.6 procent obligaties;

• 15 procent liquiditeiten.

Het rendement op de totale portefeuille bedroeg 11,33 procent 

(de samengestelde benchmark bedroeg 13,76 procent). 

4.2 BELEGGINGSBELEID EN STATUUT
Op grond van haar beleggingsstatuut bestaat de beleggings-

portefeuille van Stichting Novum uit een alfa- en een bètaman-

daat, 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 volgen. Stichting Novum wordt ondersteund 

door een fiduciair beheerder. Maandelijks wordt niet alleen 

gerapporteerd over het rendement van de portefeuille, maar is 

er tevens veel aandacht voor het risicobeheer. 

In 2014 heeft er een evaluatie plaatsgevonden van verstrekte 

mandaten en de daaraan verbonden restricties (zie punt 2.1.1). 
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5Stichting Novum, 
financiële resultaten

5.1 FINANCIËLE RESULTATEN 2014
De jaarrekening 2014 is opgesteld in overeenstemming 

met Richtlijn 640 van de Raad voor de Jaarverslaggeving. 

Het resultaat voor het boekjaar 2014 is uitgekomen op  

€ 28.516.202 positief. Van de totale uitgaven is ruim 80 

procent gespendeerd aan de doelstellingen. 

In de begroting was uitgegaan van eenzelfde percentage.

De jaarrekening is te vinden in hoofdstuk 7, inclusief een 

goedkeurende controleverklaring.

5.2 BEGROTING 2015
Voor 2015 heeft Stichting Novum een begroting opgesteld 

die nagenoeg gelijk is aan die van 2014. De inkomsten, dat 

wil zeggen die uit beleggingen, zijn geprognosticeerd op 

6,1 procent. Dit percentage is gebaseerd op de uitgangs-

punten van het beleggingsbeleid, de historische analyses 

van de benchmarks en de veronderstelde performance van 

beide mandaten. Wel wordt er rekening gehouden 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 (zie 4.1). 

Voor 2015 is wederom 4 procent van het genormaliseerde 

vermogen begroot voor projectuitgaven, dat wil zeggen  

€ 2.875.828. De ervaringen van voorgaande jaren hebben  

geleerd dat waarschijnlijk niet alle goedgekeurde project-

uitgaven zullen worden gerealiseerd en dat de getroffen 

voorzieningen niet in hun geheel worden uitgegeven.

De kosten van beleggingen, beheer, administratie en de 

algemene kosten zullen in 2015 op een vergelijkbaar niveau 

liggen als in 2014.
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6Stichting Novum, 
bestuur en governance

Stichting Novum wordt geleid door het be stuur, bestaande uit vijf personen. De bestuursleden wenden 
hun deskun digheid in diverse commissies aan. Zij krijgen hierbij ondersteuning van een kleine staf.

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 2014 was het bestuur als volgt samengesteld:

• de heer drs. K.H. Gerritsen RA: benoemd tot en met 31 maart 2016; 

 herbenoembaar

• de heer drs. J.H. Pontier (penningmeester): eerste maal herbenoemd tot en met  

 18 mei 2018; herbenoembaar

• de heer jhr. mr. M.H. Reuchlin (voorzitter): eerste maal herbenoemd tot en met  

 18 mei 2018; herbenoembaar

• mevrouw drs. D.A. Veldman (secretaris): benoemd tot en met 31 maart 2017;  

 herbenoembaar

• mevrouw drs. H.M.T. de Wit: benoemd tot en met 31 maart 2018; 

 herbenoembaar

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 zittings-

periode van bestuursleden negen jaar bedraagt. Bestuursleden worden voor drie 

jaar benoemd, waarna zij tot twee keer toe herbenoemd kunnen worden.

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 vacatie-
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geld 2004). Dit bedrag is sinds 2011 niet 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 persoonlijke onkosten die met het voorbereiden en 

bijwonen van een vergadering samenhangen, zoals eventueel noodzakelijke 

reiskosten, kosten van 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 

van 2014 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 ondertekenen.

6.1.5 Evaluatie van eigen functioneren en organisatie

Periodiek evalueert het bestuur de eigen organisatie en het eigen functione-

ren. 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 

met elkaar besproken. 

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;

•  secretaris/penningmeester van Stichting Meeleefgezin.

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.



22     Jaarverslag Stichting Novum | 2014

De heer drs. J.H. Pontier

Hoofdfunctie: directeur Pontier Associates

Nevenfuncties:

• commissaris van Value8 te Bussum;

• lid van de raad van toezicht van Stichting Contractspelersfonds 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 Landsteiner Stichting voor  

 Bloedtransfusieresearch;

• penningmeester van het bestuur van de Stichting Grote Kerk Naarden;

• lid van het bestuur van de stichting Artisfonds;

• lid van de raad van toezicht van de Stichting Landschap Noord-Holland;

• lid van het bestuur van de Stichting Ammodo;

• bestuurslid Stichting De 12 Landschappen;

• bestuurslid Stichting Lehman Brothers Treasury Co;

• commissaris Veris Investments bv.

Mevrouw drs. D.A. Veldman

Hoofdfunctie: directeur/bestuurder Rutgers WPF

Nevenfuncties:

• lid van de raad van toezicht MOC ’t Kabouterhuis (Jeugdzorg in Amsterdam);

• bestuurslid Stichting Gezamenlijke Evaluaties;

• lid van de raad van toezicht Hartstichting;

• lid van de raad van toezicht WakaWaka Foundation.

Mevrouw drs. H.M.T. de Wit

Hoofdfunctie: bestuurder Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE)

Nevenfunctie:

• lid raad van toezicht Sint Maartenskliniek, Ubbergen.

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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7.I  Balans per 31 december 2014
       (na resultaatbestemming)

ACTIVA 31-12-2014 31-12-2013		

	 E	 E	

VASTE ACTIVA (1)    2.905.682    3.016.447    

   

Vlottende activa

VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA (2)     2.180.666   866.420  

EFFECTEN (3)   85.802.354   64.297.896

LIQUIDE MIDDELEN (4)  15.520.888   9.917.888  

Vlottende activa    103.503.908   75.082.204

TOTAAL ACTIVA      106.409.590   78.098.651 
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7.I  Balans per 31 december 2014
       (na resultaatbestemming)

PASSIVA 31-12-2014 31-12-2013  
 E	 E	

EIGEN VERMOGEN (5)

Bestemmingsreserves 93.214.294   64.698.092  

Overige reserves    8.088.793   8.088.793

EIGEN VERMOGEN 101.303.087   72.786.885  

VOORZIENINGEN (6)  211.094   363.957

LANGLOPENDE SCHULDEN (7)  1.296.243   1.427.706  

KORTLOPENDE SCHULDEN 

EN OVERLOPENDE PASSIVA (8)  3.599.166   3.520.103  

   

TOTAAL PASSIVA   106.409.590   78.098.651   
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 WERKELIJK  BEGROTING WERKELIJK

 2014 2014 2013

	 E	 E	 E	

BATEN

Baten uit eigen fondsenwerving (10) 21.573.742  50.000   17.470 

Baten uit beleggingen (11)   10.597.312   4.577.182   5.136.508    

   

Som der baten   32.171.054  4.627.182   5.153.978   

 

LASTEN

Besteed aan doelstellingen (12)

Aanvullende faciliteiten, 

dienstverlening en zorg 1.700.708  2.111.885  338.990

Innovatie en onderzoek  239.049   -   1.235.360 

Internationale projecten 902.095   -   325.716

 

Totaal  1.900.066  1.925.357  1.370.186   

Kosten van beleggingen (13) 642.999   665.415  200.804    

Kosten van beheer en administratie (14) 137.776   183.040   134.159  

Bezoldiging bestuurders (15)  32.225   37.873   33.275   

Som der lasten    3.654.852   2.998.213   2.268.304     

 

SALDO VAN BATEN EN LASTEN  28.516.202   1.628.969   2.885.674   

 

Toevoeging/onttrekking aan:

Reserve als bron van inkomsten 28.516.202   -   2.885.674  

Overige reserves -  -   -

  28.516.202   -   2.885.674  

7.II  Staat van baten en lasten over 2014    
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7.II  Staat van baten en lasten over 2014    
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ALGEMEEN     

Stichting Novum, statutair gevestigd in Amsterdam, 

is opgericht op 18 april 1984. Het doel van de 

stichting 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.    

     

Verslaggevingperiode  

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een 

verslagperiode van een jaar. Het boekjaar valt samen 

met het kalenderjaar.     

       

Toegepaste standaarden    

De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn van 

de Jaarverslaggeving ‘640 Organisaties zonder winst-

streven’. De grondslagen die worden toegepast voor 

de waardering van activa en passiva en de resultaat-

bepaling 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 vast-

gesteld. Een verplichting wordt in de balans opgeno-

men wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling 

daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van 

middelen die economische voordelen in zich bergen 

en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar 

kan worden vastgesteld. 

   

Baten worden in de staat van baten en lasten 

opgenomen wanneer een vermeerdering van het 

economisch potentieel, samenhangend met een ver-

meerdering van een actief of een vermindering van 

een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de 

omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten 

worden verwerkt wanneer een vermindering van 

het economisch potentieel, samenhangend met een 

vermindering van een actief of een vermeerdering van 

een verplichting, heeft plaatsgevonden, 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 economi-

sche voordelen en/of betrouwbaarheid van de bepa-

ling van de waarde.      

 

De opbrengsten en kosten worden toegerekend 

aan de periode waarop zij betrekking hebben, met 

uitzondering 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.  

7.III  Grondslagen voor waardering van activa en passiva 
          en resultaatbepaling           
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Consolidatie en gelieerde stichting  
Willem Holtrop Stichting   

Op grond van artikel 407 lid 2 Boek 2 BW is bij de 

stichting consolidatie achterwege gebleven. Het 

bestuur van Stichting Novum heeft voor jaarrekening 

2014 gekozen voor het opstellen van een enkelvou-

dige jaarrekening. Er is sprake van een bestuurlijke 

eenheid en een geconsolideerde jaarrekening 2014 

voegt nauwelijks iets toe in het kader van het inzichts-

vereiste. 

        

Gebruik van schattingen  

De opstelling van de jaarrekening vereist dat de lei-

ding van de stichting oordelen vormt en schattingen 

en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op 

de toepassing 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 on-

derliggende veronderstellingen worden voortdurend 

beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden 

opgenomen in de periode waarin de schatting wordt 

herzien en in toekomstige 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 aflossingsverplich-

tingen voor het komend jaar van de langlopende schul-

den worden opgenomen onder kortlopende schulden.  

       

Materiële vaste activa   

De gebouwen, terreinen en terreinvoorzieningen 

worden gewaardeerd tegen hun kostprijs, vermin-

derd met de cumulatieve afschrijvingen en bijzondere 

waardeverminderingen.      

 

De kostprijs bestaat uit de verkrijgings- of vervaar-

digingsprijs 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 afge-

schreven op basis van een geschatte levensduur 

van 40 jaar. De voorzieningen op het terrein worden 

afgeschreven op basis van een geschatte levensduur 

van 20 jaar. Op de verbouwing van de directeursvilla 

wordt lineair afgeschreven op basis van de periode 

van het huurcontract, in casu 5 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, e.d. wordt een voorzie-

ning 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 waardever-

7.III  Grondslagen voor waardering van activa en passiva 
          en resultaatbepaling           
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minderingen. Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, 

wordt de realiseerbare waarde van het actief ge-

schat. De realiseerbare waarde is de hoogste van de 

bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde. Als het niet 

mogelijk is de realiseerbare waarde te schatten voor 

een individueel actief, wordt de realiseerbare waarde 

bepaald van de kasstroomgenererende eenheid 

waartoe het actief behoort.   

Wanneer de boekwaarde van een actief of een kas-

stroomgenererende eenheid hoger is dan de reali-

seerbare waarde, wordt een bijzonder waardevermin-

deringsverlies verantwoord voor het verschil tussen 

de boekwaarde en de realiseerbare waarde. Indien 

sprake is van een bijzonder waardeverminderingsver-

lies van een kasstroomgenererende eenheid, wordt 

het verlies allereerst toegerekend aan goodwill die is 

toegerekend 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 

gewaardeerd tegen de boekwaarde of lagere op-

brengstwaarde.  

 

Vorderingen     

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaar-

deerd tegen reële waarde, inclusief transactie kosten 

(indien materieel). Na eerste verwerking vindt waar-

dering plaats tegen geamortiseerde kostprijs op basis 

van de effectieve rentemethode, onder aftrek van een 

voorziening voor oninbaarheid. Voorzieningen worden 

bepaald op basis van individuele beoordeling van de 

inbaarheid van de vorderingen.   

       

Effecten  

Het effectenbezit wordt gewaardeerd tegen beurs-

koers 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 verant-

woord 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 ver-

kregen 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 ver- 

 leden; 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 waarschijn-

lijk geheel of gedeeltelijk door een derde worden 

vergoed bij afwikkeling van de voorziening, wordt de 

vergoeding als afzonderlijk actief gepresenteerd. 

Voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nomi-

nale waarde van de uitgaven die naar verwachting 

noodzakelijk zijn om de verplichtingen en verliezen  

af te wikkelen.      
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Voorziening groot onderhoud  

De voorziening is gevormd op basis van een meer-

jarig onderhoudsplan. De voorziening heeft overwe-

gend een langdurig karakter. 

Grondslagen voor de resultaatbepaling 

De opbrengsten uit hoofde van nalatenschappen 

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 besluit tot toekenning aan de projectaanvrager is 

medegedeeld.  

 

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    31-12-2014 31-12-2013

    E E

Terreinen       124.495   127.651   

Terreinvoorzieningen       270.000   292.500   

Gebouwen locatie Huizen         2.511.187   2.596.296     

   

          2.905.682   3.016.447  

      

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

  

 TERREINEN TERREIN  GEBOUWEN  TOTAAL 2014 TOTAAL 2013  

  VOORZIENINGEN

Aanschafwaarde  E	 E	 E	 E	 E

Saldo 1 januari 2014      127.651   450.000   3.832.763   4.410.414   4.645.477   

Aankopen   -   -   -   -   25.311  

Desinvesteringen  -   -   37.841   37.841   - 

Saldo 31 december 2014    127.651   450.000   3.794.922   4.372.573   4.670.788     

      

Afschrijvingen E	 E	 E	 E	 E  

Saldo 1 januari 2014  -   157.500   1.236.467   1.393.967   1.521.039 

Afschrijvingen   3.156   22.500   85.109   110.765   133.302    

Desinvesteringen  -   -   37.841   37.841   - 

Saldo 31 december 2014   -   180.000   1.283.735   1.466.891   1.654.341   

Boekwaarde 31 december 2014     124.495   270.000  2.511.187   2.905.682   3.016.447    

  

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. Het beheer van de activa is sinds 2010 overgedragen aan de Willem Holtrop Stichting. 

      

Er heeft geen bijzondere waardevermindering plaatsgevonden.

7.IV  Toelichting op de balans per 31 december 2014        
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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 31-12-2014 31-12-2013 

met vruchtgebruik bij derden E	 E	

Erflater  Vruchtgebruiker 

D. van Willigenburg G. van Willigenburg- Van der Heide 2) 1   1 

J.M. Cok M.J. Cok 3) 1   1 

   

  2    2

7.IV  Toelichting op de balans per 31 december 2014        
        

2. VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA 31-12-2014 31-12-2013
 E	 E

Interest obligaties   418.320   410.257  

Interest banken  75.437   55.601 

Willem Holtrop Stichting  -   381.701 

Koninklijke Visio   1.647.377   - 

Nalatenschappen met vruchtgebruik bij derden  2   2

Overige vorderingen     39.530   18.859  

      2.180.666   866.420 

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 31-12-2014 31-12-2013

 E	 E	

Waarde per 1 januari  64.297.951   56.178.319    

Bij: aankopen/inschrijvingen     67.918.148   40.731.843   

  132.216.099   96.910.162   

Af: verkopen en lossingen tegen aankoopwaarde   49.729.221   32.217.210  

Subtotaal   82.486.878   64.692.952   

Mutaties niet-gerealiseerde koersverschillen boekjaar  

beleggingen    3.315.476   (395.056)  

Waarde per 31 december   85.802.354   64.297.896  

De effecten worden ter belegging aangehouden.  

Een sluitend overzicht over het verloop van de effecten is opgenomen in bijlage 7.VII-2.

4. LIQUIDE MIDDELEN 31-12-2014 31-12-2013

 E E

ABN AMRO MeesPierson    127.626   9.863.033      

BinckBank N.V.    15.393.262   54.855   

  

     15.520.888   9.917.888      

De liquide middelen zijn terstond opeisbaar.
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De mutaties in de reserves in het boekjaar 2014    

       

 BESTEMMINGS    OVERIGE   

 RESERVES  RESERVES 31-12-2014 31-12-2013 

 E  E E E  

Stand per 1 januari    64.698.092    8.088.793   72.786.885   68.255.746      

Mutaties      - -  

Toevoeging via   

resultaatbestemming   28.516.202    -   28.516.202   2.885.674  

Toevoeging vanuit   

bestemmingsfondsen    -     -   1.645.465   

       

Stand per 31 december     93.214.294    8.088.793   101.303.087   72.786.885      

 

    

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

Bestemmingsreserves 

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

      

 

Reserve als bron van inkomen    31-12-2014 31-12-2013

 E	 E 

Stand per 1 januari   64.698.092   60.166.953   

Toevoeging via resultaat  28.516.202   2.885.674 

Toevoeging vanuit bestemmingsfondsen  -   1.645.465  

  93.214.294   64.698.092   

 

     

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 minimumvereis voor 

de mutatie. De reserve dient  per 31 december 2014 een minimale grootte te hebben van e	79.854.637.  

     

     

  

PASSIVA

5. EIGEN VERMOGEN
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Overige reserves 31-12-2014 31-12-2013

 E	 E	

Stand per 1 januari      8.088.793   8.088.793     

Toevoeging  - -

      8.088.793   8.088.793    

6. VOORZIENINGEN VOORZIENING VOORZIENING 31-12-2014 31-12-2013

 GROOT VRUCHT-

 ONDERHOUD  GEBRUIK

 E	 E	 E	 E	

Stand 1 januari   350.457   13.500   363.957  336.621  

Toevoeging   367.000   -   367.000   33.336  

Onttrekking  513.863    6.000   519.863  6.000   

Stand per 31 december    203.594   7.500   211.094  363.957   

De toevoeging aan de voorziening groot onderhoud is gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplan.

In dit plan zijn de kosten, op basis van korte termijn en lange termijn, integraal opgenomen.

De onttrekking betreft: e 274.337 vervangingsonderhoud, e 159.306 preventief onderhoud en e 80.221 

correctief onderhoud.

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 31-12-2014 31-12-2013

 E	 E	

Projectverplichtingen met looptijd langer dan 1 jaar  1.296.243   1.427.706 

Stand per 31 december    1.296.243   1.427.706   

        

 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:

 31-12-2014 31-12-2013

	 E	 E	

Crediteuren   44.680   9.075  

Koninklijke Visio  -   1.368.679  

Willem Holtrop Stichting  161.053   - 

Overige schulden    

 - Beheerloon en performance fee beleggingen  67.310   87.743 

 - Accountantskosten  20.400   20.000  

 - Projecten  3.305.030   2.007.566  

 - Diversen  693  27.040     

      

     3.599.166   3.520.103     

Kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan een jaar.
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9. NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN  

 

     

 31-12-2014    

Garanties E    

  2.352.335      

   204.000      

 

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 Visio, LSSB inzake onderwijs niet  aan haar verplichtingen in deze kan voldoen. 

Hoofdelijke aansprakelijkheid voor stand van de  Van Lanschotrekening van de Willem Holtrop Stichting. 

Van de totale verplichting van e 2.556.335 heeft e 285.115 een looptijd van maximaal 1 jaar en  

e 1.946.760 heeft een looptijd van langer dan 5 jaar.     

      

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

     

 

(1)

(2)

(1)

(2)
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BATEN 

10. BATEN UIT EIGEN  WERKELIJK  BEGROTING WERKELIJK

    FONDSENWERVING 2014 2014 2013

	 E	 E	 E	

Legaten     21.573.692   49.000   16.062   

Giften   50   1.000   1.408   

     

   21.573.742   50.000   17.470  

     

De baten uit eigen fondsenwerving in 2014 zijn fors hoger dan begroot door een grote nalatenschap 

aan Koninklijke Visio. Koninklijke Visio heeft deze als gift aan Stichting Novum gegeven.     

    

    

11. BATEN UIT BELEGGINGEN WERKELIJK  BEGROTING WERKELIJK

 2014 2014 2013

	 E	 E	 E  

Dividend   369.154   300.000   333.758     

Interest obligaties   1.075.791   860.000   688.552   

Niet-gerealiseerde koersverschillen   8.564.968   3.172.500   3.802.500   

Interest (excl. interest obligaties)     194.979   123.500   220.090      

Huuropbrengst gebouwen      22.264   121.182   91.608 

Verkoop Bergweg te Zeist   370.156   -   -      

     

    10.597.312   4.577.182   5.136.508      

     

     

     

  

     

   

7.V  Toelichting op de staat van baten en lasten over 2014       
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In 2014 zijn de baten uit beleggingen fors hoger dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door de hogere 

koersen van zowel de aandelen als de obligaties. Het positieve koersresultaat op de aandelen bedraagt e	5.444.361 

in 2014, het positieve resultaat op obligaties bedraagt e	3.091.534. Op alternatieve beleggingen bedraagt het 

resultaat e	29.073 positief.       

 

Het bedrag is als volgt te specifieren.

 Niet-gerealiseerde Niet-gerealiseerde Gerealiseerde Realisatie 

 koersverschillen koersverschillen koersverschillen koersverschillen

 per 1 jan 2014 per 31 dec 2014 in 2014 in 2014

 E E E E  

Alternatieven  (72.405)  (43.332)  -   29.073 

Aandelen   4.009.061   4.321.082   5.132.340   5.444.361 

Obligaties   842.031   3.816.413   117.152   3.091.534  

 

   4.778.687   8.094.163   5.249.492   8.564.968   

      

 

De huuropbrengst betreft de ontvangen opbrengst van de Stichting Willem Holtrop. De opbrengst is lager omdat de 

sloopkosten voor het pand in Huizen hoger uitvielen dan begroot. Deze zijn met de huuropbrengsten verrekend.  

      

 

7.V  Toelichting op de staat van baten en lasten over 2014       
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LASTEN   
   

12. BESTEED AAN DOELSTELLINGEN   AANGEGANE TOTAAL

     VRIJVAL KOSTEN VERPLICHTING WERKELIJK

DOELSTELLING: AANVULLENDE FACILITEITEN, 2014 2014 2014 VOOR 2015 2014

DIENSTVERLENING EN ZORG	 E	 E	 E	 E

• Visio, LSSB-audiotheek    -   -   -   -

• Microaanvragen   (9.555)  -   50.000   40.445  

• Tastboeken  -   -   6.500   6.500 

• Webwinkel W&D  -   -   103.384   103.384 

• Ervaringsdeskundigheid  -   -   117.832   117.832 

• VLO  -   -   62.850   62.850 

• Zoveel meer te zien -   -  98.805   98.805 

• Jongeren aan de arbeid -   -  93.140   93.140 

• Zwembad Plons  -  -  350.000   350.000 

• Ruimte voor Eigen Regie  -   -   527.752   527.752 

• Inrichting school  -  -  300.000   300.000 

• Bouwaanvragen   -   -  -   -

     

  (9.555)  -   1.710.263   1.700.708    

DOELSTELLING: INNOVATIE EN ONDERZOEK   

• Stichting InZicht  -   -  137.000   137.000 

• Verbetering arbeidsparticipatie (4.431)  -  -  (4.431)

• R&A 2.0 - -  106.480   106.480 

• Programma het jonge blinde kind  -  -   -   -

• Interventieprogramma - -  -   - 

• Tactiel Profiel  -   -   -   -

• Cliënt aan het woord  -   -   -   - 

• Diagnostiek revalidatie  -  -  -   -

• Visuele stimulatie  -   -   -  - 

• Methodenboek   -   -   -   -  

• Leerstoel Erasmus: Visuele informatieverwerking    -  -   - - 

 

  (4.431) -  243.480   239.049 
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     AANGEGANE      

BEGROTING WERKELIJK VRIJVAL KOSTEN VERPLICHTING

 2014 2013 2013 2013 2013 VOOR 2014

 E E E E	 E

    2.111.885         - - - -

  -   (5.223) (5.223)  -   -   

  -   44.213   (5.787) -  50.000   

 -  -   -  -  -    

 -  -  -  -  -    

 -  -  -  -  -    

 -  -   -  -   - 

 -  -  -  -  -      

 -  -  -  -  -

 -  -  -  -  -

 -  -  -  -  -

 -  -  -  -  -

 -  300.000 -  -  300.000

 

   2.111.885   338.990  (11.010) -   350.000    

        

    

 - 137.000   -  -   137.000 

 -  -   -   -   - 

 -  -   -   -   - 

  -   213.060   -   213.060   -  

  -   192.520  -  192.520   -  

    229.904   -   -  229.904   

  -   30.380   -   -   30.380  

   -  65.466   -  -  65.466  

  -  65.080   -   -   65.080  

   -  61.950   -  -  61.950  

 -  240.000   -  240.000   -

 

  -  1.235.360   -  645.580  589.780  
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    AANGEGANE TOTAAL

 VRIJVAL KOSTEN VERPLICHTING WERKELIJK 

DOELSTELLING: INTERNATIONALE PROJECTEN 2014 2014 2014 VOOR 2015 2014  

	 E	 E	 E	 E

• Visio International (ICEVI)   -       95.000   95.000 

• Congres en onvoorzien  -  -   -  -

• Bosnië en Herzegovina en Kroatië  (3.101)  -   -   (3.101)

• Albinokinderen Kenia - - - -  

• Zambia  -   -  409.760   409.760   

• Visueel functieonderzoek en vroegbegeleiding in de Balkan  -   -  300.550      300.550

• Arbeidstoeleiding Kenia  -   -   99.886   99.886 

 

   (3.101)  -   905.196   902.095   

   

Totaal besteed aan doelstellingen   (17.087)  -  2.858.939   2.841.852     
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     AANGEGANE      

BEGROTING WERKELIJK VRIJVAL KOSTEN VERPLICHTING

 2014 2013 2013 2013 2013 VOOR 2014

 E E E E	 E

   -  76.495  (23.505) -  100.000   

  -   (2.979) (2.979)  -  -   

 -  -   -  -   -  

  -  252.200  -   -  252.200  

 - - -  -   - 

 -  -  -   -   -     

 - - - - - 

 

  -  325.716  (26.484)  -  352.200   

        

   2.111.885  1.900.066  (37.494) 645.580  1.291.980    
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13. KOSTEN VAN BELEGGINGEN WERKELIJK  BEGROTING WERKELIJK

 2014 2014 2013

	 E	 E	 E

Beheerloon   157.262  180.000   159.968  

Verwervingskosten   322   -   -   

Huismeesterschap Visio    7.650   7.650   7.500    

Afschrijvingskosten    110.765   110.765   -     

Dotatie voorziening onderhoud   367.000   367.000   33.336   

     642.999   665.415   200.804      

De kosten van beleggingen liggen, met uitzondering van het beheerloon, in lijn met de begroting.

Het beheerloon effecten is lager door minder uitbetaalde performance fee.   

     

   

Het nettoresultaat van de beleggingen is als volgt:

NETTORESULTAAT  WERKELIJK  BEGROTING WERKELIJK

VAN BELEGGINGEN 2014 2014 2013

	 E	 E	 E 
Opbrengsten    10.597.312   4.577.182   5.136.508     

Kosten     642.999   665.415   200.804     

     

    9.954.313  3.911.767   4.935.704    

14. KOSTEN VAN BEHEER  WERKELIJK  BEGROTING WERKELIJK

      EN ADMINISTRATIE 2014 2014 2013

	 E	 E	 E

Bureaukosten    110.657   112.300   116.634      

Algemene kosten     13.354   47.600   1.197      

Verzekeringen en belastingen    3.864   2.040   3.042    

Overige uitgaven    9.901   21.100   13.286      

     

      137.776   183.040   134.159    

De kosten van beheer en administratie liggen in lijn met 2013 maar zijn lager dan de begroting, wat 

wordt veroorzaakt door lagere werkelijk juridische kosten. De juridische kosten zijn onderdeel van de 

algemene kosten.  In kosten van beheer en administratie zjjn e	76 aan fondsenwervingskosten  

(vermelding notarisagenda) opgenomen. Dit is 0,0 procent van de ontvangen baten. (2013: 0,0 procent). 
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15. BEZOLDIGING BESTUURDERS WERKELIJK  BEGROTING WERKELIJK

 2014 2014 2013

	 E	 E	 E

Bestuursvergoeding   32.225   37.873   33.275   

    

   

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. (2013: geen)     

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

functies van de bestuursleden.     

    

   

Huizen, 19 juni 2015     

   

Bestuur:     

de heer drs. K.H. Gerritsen RA     

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

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

mevrouw drs. D.A. Veldman (secretaris)

mevrouw drs. R. de Wit     
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1 Resultaatbestemming
Het bestuur van de stichting heeft besloten het resultaat

over het boekjaar toe te voegen aan de reserve als bron

van inkomen. De resultaatsbestemming is reeds verwerkt

in de jaarrekening.

De resultaatbestemming is als volgt gespecificeerd:

2 Gebeurtenissen na balansdatum
Na balansdatum hebben er geen gebeurtenissen plaats-

gevonden die van invloed zijn op de jaarrekening 2014. 

Aan: het Bestuur van Stichting Novum 

Wij hebben de in dit verslag op pagina 23 tot en met 49 

opgenomen jaarrekening over 2014 van Stichting Novum 

te Huizen gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit 

de balans per 31 december 2014 en de staat van baten 

en lasten over 2014 met de toelichting, waarin zijn opge-

nomen 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, alsmede voor het 

opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming 

met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 ‘Organisa-

ties zonder winststreven’. Het bestuur is voorts verant-

woordelijk voor een zodanige interne beheersing 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 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 aanmer-

king die relevant is voor het opmaken van de jaarreke-

ning 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 bren-

gen 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 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.

7.VI  Controleverklaring van de onafhankelijke accountant        
          

 2014

	 E

Saldo van baten en lasten 28.516.202 

Toevoeging aan reserves 28.516.202

als bron van inkomsten  
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Oordeel

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw 

beeld van de grootte en samenstelling van het 

vermogen van Stichting Novum per 31 december 2014 

en van het resultaat over 2014 in overeenstemming met 

de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 ‘Organisaties 

zonder winststreven’. 

Verklaring betreffende het jaarverslag

Op basis van onze werkzaamheden overeenkomstig de 

Nederlandse controlestandaard 720 vermelden wij dat 

ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding 

van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat 

kunnen beoordelen, overeenkomstig de Richtlijn voor de 

jaarverslaggeving 640 ‘Organisaties zonder winststreven’ 

is opgesteld. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, 

voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met 

de jaarrekening.

Utrecht, 19 juni 2015 

KPMG Accountants N.V.

D.M. Berndsen RA

7.VI  Controleverklaring van de onafhankelijke accountant        
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8

Projectverslagen
2014Nederland
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8Stichting Novum, 
projectverslagen

De projecten die Stichting Novum in 2014 subsidieerde, variëren van wetenschappelijk 
onderzoek tot nascholing voor medewerkers op de werkvloer en van onderwijsmiddelen tot 
aangepaste lectuur. Ook werden projecten in het buitenland gefinancierd.

8.1 Projectverslagen Nederland

8.1.1
Stichting InZicht
Stichting InZicht is ondergebracht bij ZonMw en financiert 
toegepast wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van 
mensen met een visuele (en bijkomende) beperking.  
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 mede gefinancierd. 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 

wetenschappelijke 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.
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8.1.2 
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.  
Uitgangspunt is om de gehele ZG-sector bij dit traject te  
betrekken en 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 VWS. Stichting Novum en Vereniging Bartiméus 

Sonneheerdt hebben dit financieel ondersteund. Een van de uitkomsten van 

‘Verbindend Vernieuwen’ is dat grote delen van de extramurale zorg (behande-

ling) zoals die binnen de AWBZ geboden wordt, overgeheveld zullen worden 

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

(begeleiding) worden gedecentraliseerd naar de Wet maatschappelijke 

ondersteuning (Wmo). Door dat laatste heeft het project deels een andere 

aanpak gekregen, nu ook de gemeenten een rol krijgen in de beslissing welke 

zorg geleverd wordt. 

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

staat uit vrijwilligers die zich inzetten voor de belangenbehartiging van mensen 

met een visuele beperking op regionaal niveau. 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 blind zijn en slechtziendheid beter bij de gemeen-

ten in beeld. Dezelfde vrijwilligers bieden ook individuele hulp bij het ‘keuken-

tafelgesprek’ met de gemeente over de ondersteuning vanuit de gemeente. 

Daarnaast is er een werkgroep Patiënten Perspectief die aan de slag is 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 kort-

durende ambulante revalidatie. Het streven is om de geleverde kwaliteit van de 

huidige en toekomstige zorgaanbieders inzichtelijk te maken, zodat cliënten een 

keuze kunnen maken uit het revalidatieaanbod.

Financiële bijdrage voor de belangenbehartiging door de 
Oogvereniging aangaande de toekomst van de zorgverlening aan 
visueel beperkte mensen.
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Financiële ondersteuning van methodiekontwikkeling ter 
verbetering van de sociale weerbaarheid van kinderen van 
zes tot en met twaalf jaar.

8.1.3 
Bewegen naar zelfvertrouwen
Koninklijke Visio heeft op basis van de methodiek Rots en 
Water van Freerk Ykema een aan de doelgroep aangepaste 
methodiek ontwikkeld waarmee kinderen van zes tot en met 
twaalf jaar hun sociale weerbaarheid en daarmee hun participa-
tie in de maatschappij kunnen vergroten. Het project is in 2013 
afgerond. De ontwikkeling van deze nieuwe methodiek werd 
financieel ondersteund door Stichting Novum. 

Bij een groot aantal kinderen met een visuele beperking gaat motorische 

onhandigheid samen met sociale onhandigheid. Daar wil Koninklijke Visio met 

dit project wat aan doen. De methodiek Rots en Water maakt gebruik van een 

psychofysieke didactiek: startend vanuit een fysieke invalshoek worden mentale 

en sociale vaardigheden aangereikt en verworven. Dit in tegenstelling tot veel 

andere programma's, die zich bij het verbeteren van de sociale weerbaarheid 

vooral op het verbale baseren.

Koninklijke Visio heeft op basis van Rots en Water een programma met moto-

rische oefeningen samengesteld. Uitgangspunt hierbij is om het empathisch 

vermogen en de sociale vaardigheden te verbeteren door middel van fysieke 

oefeningen en fysiek communiceren.

De methodiek, die begin 2013 als pilot is aangepast voor onze doelgroep, is 

opgebouwd rond zeven thema’s: lichaamsbewustzijn, zelfinzicht, samenspelen 

en -werken, communicatie, emoties, weerbaarheid en autonoom handelen. 

Afgelopen zomer is de pilot geëvalueerd. De uitkomst was dat de methodiek 

laagdrempelig is en ook zeer geschikt voor kinderen met een visuele beperking. 

In samenwerking met de Visio Academie is een scholingsprogramma opgesteld, 

zodat mensen er in de begeleiding van kinderen mee kunnen leren werken. 

Daarnaast zijn er ouderbijeenkomsten georganiseerd. Ouders krijgen handvat-

ten om hun kind te ondersteunen en los te laten. Zo kunnen ze de opdrachten 

ook thuis uitvoeren en kan het kind de geleerde vaardigheden beter veranke-

ren. In 2014 is de methode geëvalueerd. Op zestien locaties van Koninklijke 

Visio zijn medewerkers getraind en inmiddels hebben ruim honderdvijftig 

kinderen deelgenomen aan de training. De ervaringen zijn zeer positief. 
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8.1.4 
Bijzondere Leerstoel 
Visuele informatieverwerking
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. Koninklijke Visio heeft met de 
financiële steun van Stichting Novum de bestaande samen-
werking met de Afdeling Neurowetenschappen van het 
Erasmus MC geïntensiveerd. Sinds september 2013 bekostigt 
Stichting Novum de bijzondere leerstoel Visuele informatie-
verwerking aan deze universiteit. De samenwerking maakt het 
mogelijk om kennisontwikkeling en praktijkgericht handelen 
met elkaar te verbinden.

De missie van de bijzondere leerstoel Visuele informatieverwerking is om een 

bijdrage te leveren aan het vroegtijdig diagnosticeren van aandoeningen waar-

bij de visuele informatieverwerking is aangedaan. En aan het kwantificeren van 

interventies waardoor deze evidence based worden. 

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

bewegingen met behulp van een eyetracker om de reactie op visuele stimuli 

nauwkeurig te meten. De ontwikkeling van deze innoverende techniek is 

indertijd 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.

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

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

werkt dan ook samen met visuele revalidatiecentra om de kennis toepasbaar 

te maken. Studenten van de masteropleiding Neuroscience Research en 

promovendi van de afdeling Neurowetenschappen van het Erasmus MC kunnen 

wetenschappelijke onderzoeksprojecten uitvoeren bij Koninklijke Visio. 

Inmiddels heeft het onderzoek geleid tot een zestal publicaties en verschillende 

voordrachten en workshops. 

Financiële bijdrage aan de bijzondere leerstoel 
Visuele informatieverwerking.
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Financiële bijdrage aan leerstoel VUmc onder de titel 
‘Leer van de slechtziende en blinde mens’.

8.1.6 
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 weten-
schappelijk 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 in een 

personenauto deel te nemen aan het verkeer. Maar over de verkeersdeelname 

8.1.5 
Leerstoel VUmc 
Koninklijke Visio heeft meegewerkt aan de continuering van 
een leerstoel bij het Vrije Universiteit Medisch Centrum in 
Amsterdam onder de titel ’Leer van de slechtziende en blinde 
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 Vrije Universiteit Medisch 

Centrum 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 oog-

heelkunde 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 2014 

heeft professor Van Rens negen promovendi begeleid, zijn er zes artikelen 

gepubliceerd in internationale vaktijdschriften en is er onderwijs gegeven aan 

arts-assistenten in opleiding tot oogarts en aan leden van de Vereniging voor 

Oogheelkundige Verpleging en Zorgverlening. 
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8.1.7 
Visiobus
Soms ligt een expertisecentrum van Koninklijke Visio ver weg 
en is zelfstandig reizen lastig. Rond Goes en Dordrecht leidt 
dit probleem ertoe dat veel mensen met een visuele beperking 
onbekend zijn bij Koninklijke Visio. Om daar wat aan te doen 
rijdt Koninklijke Visio rond met een informatiebus. Stichting 
Novum heeft de aanschaf gefinancierd. 

Om gebruik te maken van de diensten van Koninklijke Visio is een verwijzing van 

een oogarts noodzakelijk. Er zijn verschillende oorzaken waardoor verwijzing 

naar of aanmelding bij Koninklijke Visio niet altijd vanzelfsprekend is. 

Veel mensen zien er mede door hun visuele beperking tegenop om zelfstandig 

te reizen. Wanneer ze de afstand naar een expertisecentrum als Koninklijke 

Financiële bijdrage aan een kennisnetwerk dat zich bezighoudt met 
veilige, gemotoriseerde verkeersdeelname door slechtziende mensen. 

door slechtziende mensen met langzame gemotoriseerde voertuigen is minder 

bekend. 

Enerzijds heeft deze onduidelijkheid te maken met het ontbreken van vol-

doende 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 door 

het gebruik van de juiste hulpmiddelen en training een aanzienlijke winst in de 

zelfstandige mobiliteit is te behalen voor deze doelgroep. 

Het project KennisNetwerk Langzaam Gemotoriseerd Verkeer (KNLGV) is 

erop gericht permanente kennisuitwisseling en gerichte adviezen tot stand 

te brengen over het gebruik van langzaam gemotoriseerde voertuigen door 

slechtzienden. Het draagt hiermee bij aan een structureel samenwerkings-

verband met partijen die in direct contact staan met eindgebruikers en/of 

aan kennisontwikkeling doen. Het opzetten van het kennisnetwerk is voor-

waardelijk voor het inzetten van de resultaten van het wetenschappelijk  

InZicht-project Mobility4all. Aan het KNLGV nemen 35 leden van 23 verschil-

lende organisaties deel. 

In een afschermde digitale community communiceren zij over dit onderwerp en 

wordt informatie beschikbaar gesteld. Helaas is de actieve inbreng van leden 

beperkt. Deelnemers weten elkaar goed te vinden, maar maken weinig gebruik 

van de website. De netwerkdag die in november 2014 heeft plaatsgevonden 

in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), werd echter wel goed 

bezocht. Op de netwerkdag vonden presentaties plaats van de Rijksuniversiteit 

Groningen, het CBR en Rijkswaterstaat. In 2015 evalueert Koninklijke Visio of 

ze het KennisNetwerk zullen continueren of dat ze gaan zoeken naar andere 

vormen van communicatie. 
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8.1.8 
Social media
Koninklijke Visio heeft in 2013 met financiële steun van 
Stichting Novum de interactieve digitale ontmoetingsplaats 
Oogcontact.net gebouwd. Op deze digitale ontmoetingsplek 
komen cliënten op een laagdrempelige wijze in contact met 
elkaar en met de professional. Zo kunnen ze kennis en 
ervaringen uitwisselen. 

Oogcontact.net werd op 18 januari 2014 officieel gelanceerd, tijdens de 

Zienderogen zichtbaar dag. Het gebruik van social media is niet meer weg te 

denken uit de maatschappij. Over het gebruik ervan door en voor 55-plussers, 

de grootste groep cliënten van het domein Revalidatie & Advies van Koninklijke

Visio, was echter nog maar weinig bekend. Onderzoek door een student Human 

Technology heeft uitgewezen dat de huidige groep van 55-plussers terughou-

dend is in het gebruik van social media. Toch is de verwachting dat de groep 

ICT-vaardige cliënten van boven de 55 jaar de komende jaren gestaag zal 

groeien. Eind 2014 kent de site 129 unieke leden en in die zin is de doelstel-

Visio dan als te groot ervaren, nemen ze niet de stap om voor informatie 

langs te gaan. Hoewel het streven is om op locaties van ziekenhuizen een steun-

punt te realiseren, is dat niet altijd mogelijk. Bijvoorbeeld omdat er bij de poli 

oogheelkunde geen ruimte beschikbaar is. Een flexibel inzetbare bus kan een 

oplossing zijn voor zowel de informatievoorziening in de buurt van oogpoli’s, 

als in de wat meer afgelegen delen van de regio’s. De informatiefunctie is een 

onderdeel van de reguliere financiering van Koninklijke Visio. 

In 2013 is helaas gebleken dat maatschappelijke instellingen en zorginstellingen 

het niet vanzelfsprekend vinden om een halteplaats voor de bus beschikbaar 

te stellen. Daardoor zijn minder halteplaatsen gerealiseerd dan verwacht. Het 

aantal bezoekers per halteplaats bleef beperkt. 

In 2014 is het project geëvalueerd. Ofschoon het project niet het verwachte 

aantal halteplaatsen en bezoekers heeft opgeleverd, zijn er wel veel nieuwe 

contacten gelegd in de regio met allerlei verschillende organisaties. Een aantal 

daarvan heeft Koninklijke Visio gevraagd een voorlichtings- en adviesfunctie 

binnen hun organisatie te realiseren in plaats van een mobiel informatiepunt. 

Dit is te regelen vanuit de regulier beschikbare middelen van Koninklijke Visio. 

Terugkijkend had meer vooronderzoek moeten plaatsvinden voordat besloten 

werd een informatiebus in te zetten. Aan de andere kant heeft de pilot veel 

publiciteit opgeleverd. Ook zijn er contacten gelegd met verschillende organi-

saties in de regio, waaruit het verzoek naar voren is gekomen om informatie en 

advies te gaan geven op desbetreffende locaties. 

Financiële bijdrage voor de aanschaf van een informatiebus om 
de afstand naar een expertisecentrum als Koninklijke Visio voor de 
doelgroep te verkleinen.
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8.1.9 
Leestraining Hemianopsie
Volwassenen die ten gevolge van niet-aangeboren hersenletsel 
met halfzijdige gezichtsvelduitval (hemianopsie) te maken 
krijgen, ervaren ernstige leesproblemen. 
Stichting Novum ondersteunt de ontwikkeling en implemen-
tatie 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. 

Het project moet een methodiekbeschrijving opleveren die ergotherapeuten 

een gestructureerde aanpak biedt, met duidelijke handvatten voor observatie 

en training. Het uitgangspunt bij dit project is de huidige training, 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 is de 

projectgroep samengesteld en zijn de bestaande methoden geïnventariseerd. 

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

computerprogramma Vistra. De verwachting is dat in de tweede helft van 

2015 het e-learning programma beschikbaar zal zijn en geïmplementeerd kan 

gaan worden. 

Financiële ondersteuning van methodiekontwikkeling om ergo-
therapeuten een gestructureerde aanpak te bieden bij cliënten 
met hemianopsie. 

Financiële bijdrage voor een digitale ontmoetingsplek voor mensen 
met een visuele beperking.

ling, meer dan 100 leden, behaald. Helaas is de activiteit op de website nog 

beperkt. Door een student Human Technology is hier onderzoek naar gedaan.  

Qua design en opzet is de website een voorbeeld van een voor de doelgroep 

zeer gebruiksvriendelijke en toegankelijke site. Desondanks is de site nog 

onvoldoende onder de aandacht gebracht van cliënten en worden er te weinig 

berichten op geplaatst. Dit nodigt niet uit om vaker de website te bezoeken. 
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Financiële ondersteuning voor de effectmeting van een 
virtueel lichtlab.

8.1.10 
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 hebben. Welk verlichtings-
niveau 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 kan 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 idee geopperd om 

het originele Lichtlab van Cornelissen flexibeler te maken door digitale beelden 

te gebruiken, in combinatie met een beamer en projectiescherm. 

Dit resulteerde in een goedkopere, digitale variant: Lichtlab, nieuwe stijl.

Een haalbaarheidsonderzoek heeft aangetoond dat bij normaalziende

personen de simulatie een voldoende luminantiebereik behaalt. De vraag is 

nu of er in het digitale lichtlab vergelijkbare meetresultaten kunnen worden 

behaald bij slechtziende mensen met individuele visuele functieproblemen. 

Om daar achter te komen wordt een wetenschappelijke effectmeting gedaan, 

waarbij een groep slechtziende cliënten zowel in een klassiek lichtlab als in 

een virtueel lichtlab testen ondergaan. 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. 

In 2014 is een start gemaakt met de effectmeting. Helaas zijn er in 2014 

slechts acht cliënten gezien en staan er pas vijf aangemeld. Bedoeling is dat er 

in ieder geval 25 tot 50 proefpersonen worden gemeten. Via Twitter, Facebook 

en nieuwsbrieven zijn cliënten benaderd om mee te doen aan het onderzoek. 

De verwachting is dat in 2016 het project kan worden afgerond. 

8.1.11 
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. Ofschoon er hulpmiddelen zijn zoals 
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Financiële ondersteuning voor het ontwikkelen van apps als digitaal 
leerboek voor blinde kinderen.

grafieken in reliëf en de Visio Rekenkist met tastbare materialen, 
zoals 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 de leerling van belang met dezelfde 

lesstof en in eenzelfde tempo als klasgenoten mee te kunnen in de klas. 

Voor een leerkracht is het belangrijk dat hij zo dicht mogelijk bij zijn reguliere 

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

analyseren en begrijpen van grafieken nodig voor blinde leerlingen. 

In samenwerking met de Technische Universiteit Delft en een ervaren app-

ontwikkelaar, heeft Koninklijke Visio 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 boek bestaat uit twee delen: 

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

lesboek, waarbij de grafieken-app de wiskundige afbeeldingen weergeeft. 

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, Accessibilty, Dedicon 

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

gemakkelijk door teksten te laten navigeren, aantekeningen te maken, te delen 

en organiseren. Dit maakt het voor een blinde leerling mogelijk om 

op dezelfde manier te werken als zijn ziende klasgenoten. Inmiddels gaan de 

ontwikkelingen van reader-apps 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 app zal daarom geen onderdeel meer uit 

gaan maken van het project.

Als je een visuele beperking hebt, moet je grafieken bij voorkeur 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. Het voelen en horen van 

grafieken maakte daarom onderdeel uit van het programma van eisen van de 

grafieken-app. 

Inmiddels is een audioweergave ontwikkeld voor grafische figuren. Eind 2014 

zijn de eerste testen van de 3D-audioweergave uitgevoerd met ervaringsdes-

kundigen. 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 onderzoek 

door een masterstudent aan de TU Delft in 2014 is helaas gebleken dat de 

haptische technologie nog niet toereikend is voor het voelen van een grafiek. 

Een andere mogelijkheid zou een 3D-print in combinatie met een touchscreen 

kunnen zijn. In 2015 zal de audioweergave verder ontwikkeld en gebouwd 

worden, mogelijk in combinatie met een3D-print en een touchsreen.
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Financiële ondersteuning van intensieve onderwijskundige begeleiding 
voor leerlingen die naar het regulier voortgezet onderwijs gaan.

8.1.12 
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 door-
stromen naar een orthopedagogisch en didactisch centrum 
in de buurt óf intramuraal moeten gaan wonen bij Koninklijke 
Visio. Het project 'VSO in eigen regio' 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 visu-

ele beperking worden geplaatst op een reguliere school voor voortgezet onder-

wijs. Om dat mogelijk te 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 aange-

paste materialen, sova-training en kijktraining.

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

derwijs 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 onderwijskun-

dige begeleiding genoeg handvatten hebben om over te gaan op ambulante 

onderwijskundige begeleiding. In het noorden van het land zijn twee scholen 

voor voorgezet onderwijs die onderdeel waren van de pilot en in eigen huis 

een afdeling speciaal onderwijs hebben. Er is een handboek opgesteld dat per 

leerjaar de benodigde intensieve begeleiding beschrijft.

Met het ministerie van OC&W lopen gesprekken om deze intensieve bege-

leiding in de toekomst onderdeel te laten uitmaken van het reeds bestaande 

ambulante onderwijsaanbod.
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8.1.13 
Passend Onderwijs aan  
V(Z)EMB-leerlingen
Alle kinderen hebben, ongeacht hun ontwikkelingsleeftijd, recht 
op onderwijs. Ieder kind heeft ontwikkelingsmogelijkheden. 
Dat zijn de uitgangspunten van het project Passend Onderwijs 
aan leerlingen met een Visueel (Zeer) Ernstige Meervoudige Be-
perking. In dit project ontwikkelt en implementeert  
Koninklijke Visio met steun van Stichting Novum een passend 
onderwijscurriculum dat uiteindelijk landelijk moet kunnen 
worden toegepast.

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 voorziet niet of onvoldoende in 

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

cluster 1-onderwijs bij Koninklijke Visio. Anderen bezoeken een kinderdag-

centrum maar hebben een beperkt onderwijsperspectief. Ook voor deze 

kinderen is het belangrijk dat er doelen worden gesteld, dat deze geïntegreerd 

worden in het lesprogramma en periodiek worden geëvalueerd. Met andere 

woorden: ook deze kinderen hebben recht op gestructureerd onderwijs. Het te 

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

leergedrag, motoriek, zintuiglijke ontwikkeling en taal en communicatie. 

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

volgsysteem hierop aangepast. De leerkracht kan met deze nieuwe handvatten 

de vaardigheden en leeropbrengsten van de V(Z)EMB-leerlingen beter meten 

en analyseren. Het project bevindt zich nu in de implementatiefase: het wordt 

in de praktijk getoetst en zo nodig bijgesteld. De definitieve versie van het cur-

riculum zal worden voorgelegd aan de landelijke werkgroep Opbrengstgericht 

Werken binnen cluster 1. Indien het curriculum voldoet aan alle kwaliteitseisen 

zal dit uitgerold worden over alle andere Visio-scholen met V(Z)EMB-leerlingen 

en beschikbaar worden gesteld aan organisaties buiten Koninklijke Visio. 

Financiële steun aan een project dat passend onderwijs ook bij ernstige 
meervoudige beperkingen mogelijk maakt.
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Verbetering van onderzoek en behandeling van visuele stoornissen bij 
parkinsonpatiënten financieel mogelijk maken.

8.1.15 
Het jonge blinde kind
Er zijn landelijk niet veel jonge kinderen (nul tot zes jaar) die 
volledig blind zijn zonder dat ze een verstandelijke beperking 
hebben. Door dit relatief geringe aantal is er ook een betrekke-
lijk kleine groep medewerkers van Koninklijke Visio die over de 
specialistische kennis beschikt die nodig is voor de begeleiding 
van deze kinderen. Stichting Novum ondersteunt financieel 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 dat hiaten in deze expertise opgevuld 

worden. Daarom heeft Koninklijke Visio besloten een programma voor het 

8.1.14 
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 stoornissen. 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 een grotere rol dan verwacht bij de visuele 

beperkingen die deze patiënten ervaren. Het project heeft tot doel de 

signalering, de diagnostiek en de behandeling te verbeteren en 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 screenen op visuele problemen 

en door verwijzen naar Koninklijke Visio. In 2014 is een conceptprotocol 

‘Diagnostiek van visuele stoornissen bij de ziekte van Parkinson’ opgesteld en 

een conceptrichtlijn die gepubliceerd zal worden op het ParkinsonNet. 

Daarnaast is een database gerealiseerd waarin gegevens over parkinson-

patiënten en interventies worden vastgelegd. In samenwerking met het  

Radboudumc zal een artikel over de visuele stoornissen bij de ziekte van 

Parkinson worden gepubliceerd. 
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8.1.16 
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. Daarom 
laat Koninklijke Visio hen zelf graag 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 vanuit 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 Visio bijgedragen aan hun kwaliteit van leven? Het gaat hierbij om 

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 klassenassistenten die 

deze groep blinde kinderen begeleiden. 

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. Daarom moeten de 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 

onderwijsklimaat en -aanbod dan hun slechtziende klasgenootjes. Het project 

is opgedeeld in drie deelprojecten: 

1) kennisverbreding door onderzoek; 

2) verbetering partnerschap tussen ouders en begeleiders;

3) het beter toerusten van leerkrachten en ontwikkelingsbegeleiders. 

Literatuur- en dossieronderzoek heeft als eerste bevinding opgeleverd dat er 

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

het kind. Vervolgonderzoek vindt plaats in Europees verband. In 2015 zal hier-

over een artikel verschijnen. 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. In de verdere opzet zal 

hiermee rekening worden gehouden. Voor het beter toerusten van leerkrachten 

en ontwikkelingsbegeleiders is gekozen voor een digitale leeromgeving. 

De einddoelen zijn geformuleerd en nu wordt gezocht naar ondersteunde film-

beelden om een en ander inzichtelijk te maken. 

Financiële steun voor kennisverbreding- en verankering in de 
begeleiding van jonge blinde kinderen zonder verstandelijke beperking.
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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 of audiofragmenten te maken. 

In 2014 is het project gestart en inmiddels is al een aantal filmpjes van 

Koninklijke Visio terug te vinden op YouTube. Gebleken is dat het enthousiasme 

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

Wel blijkt het monteren van ruw filmmateriaal veel tijd te kosten. Daarom is 

geconstateerd dat dit goedkoper uitbesteed kan worden. Na twee jaar zal het 

project worden geëvalueerd. 

Financiële ondersteuning om tablets en toebehoren aan te schaffen 
voor screening van cliënten met NAH.

8.1.17 
Diagnostiek en revalidatie 
van visuele stoornissen na 
niet-aangeboren hersenletsel
Door ZonMW en de Rijksuniversiteit Groningen is een subsidie 
toegekend voor onderzoek gericht op het screenen van visuele 
waarnemingsstoornissen bij cliënten met niet-aangeboren 
hersenletsel (NAH). ZonMW vergoedt apparatuur als deze 
alleen gebruikt wordt voor het specifieke project. Als de 
apparatuur daarna dienst blijft doen, is dat niet subsidiabel. 
Als gevolg van dit beleid, moet Koninklijke Visio zelf een aantal 
tablets bekostigen. Hier is geen rekening mee gehouden.

Stichting Novum heeft de kosten van deze apparatuur voor haar rekening 

genomen. Inmiddels zijn de tablets en toebehoren voor dit onderzoek aange-

schaft. Vanaf 2015 vindt de nieuwe werkwijze NAH plaats en zullen alle cliënten 

worden gescreend met behulp van de tablet. 

Financiële ondersteuning om cliënten in filmpjes zelf aan het 
woord te laten.
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8.1.18 
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 groep 
kinderen heeft baat bij vroegtijdige herkenning, erkenning en 
behandeling. Deze kinderen 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 revalida-

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

voor kinderen met een motorische beperking. Vaak is bij het eerste contact 

niet duidelijk wat er mis is, waardoor deze kinderen niet adequaat geholpen 

worden. 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 vaardigheden en zelfredzaamheid 

van CP-kinderen met en zonder CVI in kaart gebracht. Hieruit blijkt dat de 

groep kinderen met CP en CVI een grotere achterstand heeft op het gebied 

van functionele vaardigheden en zelfredzaamheid dan de vergelijkbare groep 

kinderen met CP maar zonder CVI. Hierna is begonnen met het aanpassen en 

valideren van de bestaande protocollen en onderzoeksmethoden ten behoeve 

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

betreffen respectievelijk onderzoek naar de kwantitatieve motorische ontwik-

keling op vaardigheidsniveau en een vragenlijst voor ouders en verzorgers op 

participatieniveau. Beide aangepaste instrumenten (voor kinderen met CVI) zijn 

inmiddels 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 programma wordt 

met steun van Stichting Novum uitgevoerd in samenwerking met de Rijksuniver-

siteit Groningen en de Radboud Universiteit.

Financiële ondersteuning om interventieprogramma te ontwikkelen 
voor kinderen met CP en CVI.  Correspondence: M. Salavati, Pediatric Physiotherapist, MSPT, Royal Visio, Center for the Visually Impaired and Blind People, Rijksstraatweg 286, 

9752 CL Haren (Gn), The Netherlands. E-mail: MasoudSalavati@visio.org/www.visio.org  

 (Received   4   October   2013  ; accepted   23   February   2014  ) 

behavior, by epilepsy, and by secondary musculosk-
eletal problems (1,2). Visual disorders including 
cerebral visual impairment (CVI) are regularly 
observed in an elevated number (30 – 100%) of chil-
dren diagnosed with the various forms of CP (3 – 9). 

 CVI can be defi ned as defi cient visual function 
as a sequel of damage or malformation of the retro-
geniculate visual pathways (optic radiations, occipital 

                        ORIGINAL ARTICLE    

 Gross motor function, functional skills and caregiver assistance in 
children with spastic cerebral palsy (CP) with and without cerebral 
visual impairment (CVI)      
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The Netherlands,  3 Adelante Center of Expertise in Rehabilitation and Audiology, Valkenburg and Hoensbroek, 
The Netherlands,  4 AVANSplus, University for Professionals for Pediatric Physical Therapy, Breda, The Netherlands, 
 5 Radboud University Nijmegen, Behavioural Science Institute, Nijmegen, The Netherlands,  6 Australian Catholic University, 
School of Psychology, Melbourne, Australia,  7 Department of Rehabilitation Medicine, University Medical Center 
Groningen, Groningen, The Netherlands,  8  Research Group in Health Care and in Nursing, Hanze University Applied 
Sciences Groningen, Groningen, The Netherlands                             

  Abstract 
  Aim:  To determine whether the level of gross motor function and functional skills in children with cerebral palsy (CP) and 
cerebral visual impairment (CVI) as well as caregiver assistance are lower in comparison with the corresponding group of 
children experiencing CP without CVI.  Method:  Data aggregated from 23 children experiencing CP with CVI were com-
pared with data from children with CP without CVI matched for Gross Motor Function Classifi cation System, mental 
development and age at testing. Scores for Gross Motor Function Measure-88 (GMFM-88) and the Pediatric Evaluation 
of Disability Inventory-NL (PEDI-NL) were employed to compare the level of gross motor function, functional skills and 
caregiver assistance between both groups. The Wilcoxon Signed Rank Test was utilized with a signifi cance level of  p    �     0.05. 
 Results:  Children with CP with CVI, mean ( �    SD) age 6.4    �    1.5, scored signifi cantly lower than those with CP without 
CVI, mean age 6.3    �    1.6, on all GMFM-88 dimensions and the total score ( p    �     0.001) and on the PEDI-NL in the sections 
of Functional Skills and Caregiver Assistance as well as in those of domains self-care ( p    �     0.001), mobility ( p    �     0.001) 
and social functioning ( p    �     0.001). Concerning the modifi cations scale, the scores for children with CP and CVI were 
signifi cantly lower regarding mobility (no modifi cation , p    �     0.05), social functioning (no modifi cation,  p    �     0.05) and social 
functioning (child-oriented,  p    �     0.05).  Conclusion:  CVI contributes to diminished gross motor function and functional 
skills in children experiencing CP with CVI compared with children with CP without CVI. Children with CP and CVI 
also require increased support at the level of caregiver assistance. Specifi c interventions need to be developed for children 
experiencing CP with CVI in order to improve gross motor function, functional skills and caregiver assistance.  

  Key words:   Neurology  ,   occupational health/ergonomics  ,   pediatrics  ,   population studies   

  Introduction 

 Cerebral palsy (CP) describes a group of permanent 
disorders of the development of movement and pos-
ture, causing activity limitation, which are attributed 
to non-progressive disturbances that occurred in the 
developing fetal or infant brain. The motor disorders 
of CP are often accompanied by disturbances of 
sensation, perception, cognition, communication and 
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8.1.19 
Methodenboek dagbesteding 
en arbeid
Dagbesteding en arbeid zijn gericht op de maatschappelijke 
participatie van mensen met een visuele (en bijkomende) 
beperking(en). Door de fusie waaruit Koninklijke Visio is voort-
gekomen, bestaan er tussen de locaties verschillen in aanbod 
en aanpak. Consequentie is dat het soort dagbesteding dat een 
cliënt krijgt, afhankelijk is van de locatie waar hij of zij 
begeleid wordt. 

Binnen Visio is behoefte aan een intensieve kennisuitwisseling tussen de locaties 

over de invulling van dagbesteding en arbeid. Deze uitwisseling en een herken-

baar aanbod, zullen niet alleen bijdragen aan uniformiteit, maar ook aan een 

kwaliteitsverbetering in de zorg. 

Op dit moment bevindt de kennis zich veelal 'in de hoofden' van medewerkers. 

Daaruit komen zeer zeker effectieve interventies voort, maar de werkwijze en 

resultaten zijn voor buitenstaanders niet altijd duidelijk. Door explicitering is de 

gedachtegang achter de interventie te begrijpen, de kans op effectiviteit beter 

in te schatten en de aanpak gemakkelijker over te dragen. 

In 2014 zijn alle methoden en activiteiten beschreven met ondersteuning van 

een technisch schrijver. Er is een digitaal methodenboek ontworpen dat voor 

alle medewerkers binnen Koninklijke Visio toegankelijk is. In het methodenboek 

zijn behalve beschrijvingen ook andere communicatiemiddelen gebruikt om 

de informatie toegankelijk te maken, zoals filmpjes, audiomateriaal en mind-

maps. Stichting Novum heeft de ontwikkeling van het methodenboek financieel 

ondersteund. In 2015 zal met de gebruikers de toegankelijkheid en het gebruik 

worden geëvalueerd. 

8.1.20 
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 
0-16 jaar met een ernstig visuele, maar zonder verstandelijke 
beperking, te inventariseren. Vanuit de gebruikers van Tactiel 
Profiel is in de afgelopen jaren de wens gekomen om het 

Deel je kennis!
Welkom bij het Methodenboek.
In dit digitale boek kun je methodieken, methoden, 
activiteiten en leerlijnen vinden waarmee door 
professionals bij Visio gewerkt wordt. Ook is er een 
interactief gedeelte om met collega’s kennis te delen 
of van gedachten te wisselen over methoden e.d. 
Op eenvoudige wijze kun je een selectie maken met 
behulp van het zoekveld en de filters in de linkerbalk.

pagina 1 van 1Pagina's - Algemeen

27-5-2015http://methodenboek.visio.org/Paginas/Algemeen.aspx

Financiële ondersteuning om de gehanteerde methoden binnen 
dagbesteding en arbeid te beschrijven.
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8.1.21 
iPad 
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 aangepast kunnen worden 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. In 2014 zijn er twintig cliënten 

bereid gevonden mee te doen aan het project. Vanuit Visio zijn vijf begeleiders 

en behandelaars betrokken. Er heeft een nulmeting plaatsgevonden: met 

behulp van de eyetracker, vragenlijsten en een korte observatie is van iedere 

deelnemende cliënt vastgesteld wat de visuele basisvaardigheden zijn bij aan-

vang van het project. Er heeft een selectie plaatsgevonden van geschikte apps. 

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

ingericht met apps waarvan we verwachten 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 

Financiële ondersteuning om een tactiel screeningsinstrument te 
ontwikkelen voor kinderen met een meervoudige beperking.

instrument uit te breiden, zodat het ook ingezet kan worden 
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 doelgroep is al beperkt in het vergaren van informatie over hun leefomge-

ving door de dubbele beperking. Daarom is het belangrijk 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. 

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

therapeuten, gedragswetenschappers en groepsleiders met dit instrument toe 

te rusten, om deze specifieke ontwikkeling te kunnen onderzoeken en volgen. 

Zodat deze kwetsbare doelgroep optimaal gebruik kan maken van de tast. 

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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8.1.23 
Visio Het Loo Erf 
ZG-aanpassingen
Visio Het Loo Erf is een landelijk centrum voor intensieve 
revalidatie van mensen met een visuele beperking. Visio Het 

Financiële ondersteuning om een methodiek te ontwikkelen 
die de iPad inzet voor visuele stimulatie van kinderen met een 
meervoudige beperking.

8.1.22 
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 revalidatie 
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, net zo min als de bijkomende 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 microaanvragen.

maken over de visuele stimulatie. Verder is een observatie- en assessmentlijst 

ontwikkeld die de begeleiders en behandelaars vanuit 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 Visio. In 2015 zal Koninklijke Visio de eyetracker opnieuw inzetten om te onder-

zoeken of de visuele vaardigheden zijn verbeterd. 
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Financiële bijdrage voor de doelgroepspecifieke aanpassingen 
aan een woonvoorziening.

8.1.24 
De Noord, in Blaricum
In mei 2014 zijn negen cliënten van Koninklijke Visio terug naar 
De Noord verhuisd, een verbouwde woonvoorziening voor 
mensen met een visuele en verstandelijke beperking in Blari-
cum. In dit gebouw is extra geïnvesteerd in speciale aanpassin-
gen voor de doelgroep, waarvoor vanuit de reguliere middelen 
geen ruimte was. Daarom droeg Stichting Novum financieel bij. 

De woonvoorziening voldeed niet meer aan de eisen van deze tijd. Bewoners 

beschikten slechts over een kleine privéruimte en moesten sanitair delen. 

De woonvoorziening is zo verbouwd dat er meer individuele ruimte beschikbaar 

is per cliënt. Ook kunnen cliënten nu gebruik maken van eigen sanitaire voor-

zieningen. Dankzij de financiële bijdrage van Stichting Novum konden de aan-

passingen die deze doelgroep nodig heeft, gerealiseerd worden. Zoals aange-

paste verlichting, zonwering, contrastkleuren en looplijnen. 





























































Loo Erf biedt haar cliënten een intensief revalidatieprogramma 
aan op het gebied van leven, leren, wonen en werken, met als 
doel de cliënt door middel van revalidatie weer de regie over 
zijn leven terug te geven. Zo’n programma duurt gemiddeld 
achttien weken. Cliënten verblijven gedurende deze periode 
enkele dagen per week intern bij Visio Het Loo Erf.

Gebouw Alpha is voor een belangrijk deel in gebruik als onderkomen voor de 

revalidanten. Het gebouw dateert uit 1974 en is in 1992 gerenoveerd. De 52 

kamers voldoen echter niet meer aan de eisen van deze tijd en moeten gere-

noveerd worden. De huidige reguliere financiering biedt onvoldoende ruimte 

voor de noodzakelijke aanpassingen die specifiek zijn voor de doelgroep. 

Stichting Novum ondersteunt dit renovatieproject. De renovatie is in 2013 van 

start gegaan en in 2014 is het gebouw opgeleverd.

Financiële bijdrage voor doelgroep specifieke aanpassingen 
aan gebouw van Visio Het Loo Erf.
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8.1.25 
Motorische therapielokaal 
Comeniusschool
De Comeniusschool van Koninklijke Visio in Amsterdam kan 
vanaf 2014 gebruikmaken van een nieuwe gymzaal van de 
naastliggende school Het Plein. Daarmee is er een alternatief 
voor het verouderde motorische therapielokaal van de 
Comeniusschool. Stichting Novumheeft een financiële bijdrage 
geleverd voor de aanpassingen die de gymzaal geschikt heeft 
gemaakt voor onze doelgroep. 

De uitbreiding van Het Plein, onderdeel van Stichting Kolom, is medio 2012 

aanbesteed. Dat had de nodige voeten in de aarde, want Stichting Kolom kreeg 

geen aanvullend budget. Dat was wel nodig, omdat de Dienst Maatschappelijke 

Ontwikkeling (DMO) van de gemeente Amsterdam in het voorjaar van 2010 had 

aangegeven dat het beschikbaar gestelde budget de kosten van de uitbreiding 

niet zou dekken. In 2011 bleek dat het plan met programmawijzigingen en be-

zuinigingen toch binnen het eerder gestelde budget gerealiseerd kon worden. 

De uitvoering startte in 2013. Inmiddels is de nieuwe gymzaal in 2014 opgele-

verd en in gebruik genomen. 

Financiële bijdrage voor doelgroep specifieke aanpassingen aan een 
nieuwe gymzaal van Visio Onderwijs Amsterdam.
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Projectverslagen
2014Buitenland
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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 gebruikmaken van de 
kennis en kunde van Koninklijke Visio. 

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

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

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

krijgen weinig tot geen wiskunde en zaakvakken. Er zijn door EPAVI afgelopen 

jaar twintig leerlingen geselecteerd en geplaatst op reguliere scholen. De leer-

krachten van EPAVI begeleiden en ondersteunen deze twintig leerlingen en hun 

ouders en leerkrachten in het reguliere onderwijs. Twee ambulante begeleiders 

van Koninklijke Visio coachen en trainen de EPAVI-leerkrachten. EPAVI heeft zelf 

ook een aantal workshops georganiseerd. Die hebben als doel om de mede-

werkers en vrijwilligers van EPAVI te scholen op het gebied van leermethoden 

voor blinde en slechtziende leerlingen, oriëntatie & mobiliteit, hulpmiddelen en 

aanpassingen, visueel functioneren en CVI.

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 meervou-

dig 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. 

Door de politieke instabiliteit was het eind 2013 en geheel 2014 niet mogelijk 

trainingen in Caïro te verzorgen. De staf van EPAVI is in het voorjaar van 2014 

naar Nederland gekomen en heeft hier verschillende trainingen gevolgd. 

Meer informatie over EPAVI is te vinden op www.epavi.com. 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.

8.2 Projectverslagen Buitenland
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Financiële bijdrage voor training van leraren in het reguliere onderwijs 
om ook les te kunnen geven aan visueel beperkte kinderen.

8.2.3 
Litouwen

Litouwen heeft vijf centra die gespecialiseerd zijn in de onder-
steuning van visueel beperkte kinderen. Deze centra vervullen 
een expertisefunctie en verlenen ambulant onderwijskundige 
begeleiding aan kinderen in de thuissituatie en in het reguliere 
onderwijs. Veel kinderen, in het bijzonder op het platteland, 
worden niet bereikt. Het ministerie van Onderwijs en de vijf ge-
specialiseerde centra hebben ondersteuning gevraagd om een 
netwerk te ontwikkelen, om deze kinderen wel te bereiken.

De ambulant onderwijskundige begeleiders missen vooral de praktische kennis 

om de juiste ondersteuning aan te bieden. Ook ontbreekt het aan coördinatie 

en samenwerking tussen de vijf gespecialiseerde centra en andere instituten en 

gemeenten. In 2012 en 2013 zijn zeven trainingen gegeven ten behoeve van 

8.2.2 
Ghana
In 2003 maakte het ministerie van Onderwijs in Ghana inclusief 
onderwijs tot speerpunt van haar beleid. Voortaan was het 
reguliere scholen toegestaan om kinderen met – niet zeer 
ernstige – beperkingen toe te laten. Dit vraagt om extra onder-
steuning van leraren in het reguliere onderwijs. In samenwer-
king met het Ghanese ministerie van Onderwijs zijn leraren uit 
elke regio geselecteerd om volgens het train-de-trainermodel 
leraren in het basis- en voorgezet onderwijs te trainen.

Tussen 2011 en 2013 hebben meer dan twaalfhonderd leerkrachten uit het 

reguliere en speciale onderwijs deelgenomen aan acht trainingsronden. 

Er was aandacht voor oriëntatie & mobiliteit, braille, rekenen, low-vision, ICT en 

wiskunde en voor onderwijs aan kinderen met een meervoudige beperking. 

In 2012 heeft voor het eerst een brailleleeswedstrijd plaatsgevonden en kregen 

blinde leerlingen in het basisonderwijs de mogelijkheid om zich voor te berei-

den op de landelijke examens, omdat er rekenoefeningen in braille beschikbaar 

waren. Vanaf 2013 hebben ook blinde leerlingen in de hoogste klassen van het 

voorgezet onderwijs wiskunde in hun pakket. 

Ook is er samengewerkt aan de uitbreiding en aanpassing van het curriculum 

gericht op speciaal onderwijs van de University of Education, Winneba. In 2014 

heeft de slotconferentie plaatsgevonden.
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Financiële ondersteuning om kansen van slechtziende albinokinderen 
te vergroten met onderwijs en basisvoorziening.

8.2.4 
Kenia
Albino’s worden gediscrimineerd in Kenia. Albinokinderen 
volgen vaak speciaal onderwijs en leren braille terwijl het 
merendeel van hen slechtziend is en met hulpmiddelen en 
begeleiding regulier onderwijs zou kunnen volgen. In het 
reguliere onderwijs ontbreken echter vaak de noodzakelijke 
hulpmiddelen. Daarnaast is er gebrek aan beschermings-
middelen tegen de zon en 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 begeleiders 
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 te 

zon te bieden. Alle 65 kinderen die onder het KACSU-programma vallen zijn 

gescreend. Vanaf 2015 zal gestart worden met de low-vision assessments en 

worden 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. 

Arbeidstoeleiding

Voorbereidingen zijn getroffen om met arbeidstoeleiding te starten op de boer-

derij van KASCU. De trainingen zijn gestart in januari 2015. 

capaciteitsontwikkeling van de medewerkers van de vijf centra. In 2013 zijn er 

regionale en nationale conferenties georganiseerd om het contact te leggen 

tussen de vijf centra en andere instituten en gemeenten. Ook zijn de resultaten 

gepresenteerd aan het ministerie van Onderwijs. De inhoudelijke kennis en 

praktische vaardigheden zijn verdiept en de vijf centra zijn nauwer gaan samen-

werken. In 2014 zijn er nog drie trainingen gegeven en heeft een slotconferen-

tie plaatsgevonden.

Financiële ondersteuning voor het opzetten van een netwerk van 
vroegbegeleiding en ambulante onderwijskundige begeleiding.
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Financiële ondersteuning voor het uitbreiden van visueel 
functieonderzoek en vroegbegeleiding in zes Balkanlanden.

8.2.5 
Balkan
Visueel functieonderzoek en vroegbegeleiding staan nog in 
de kinderschoenen in de Balkanlanden. Met visueel functie-
onderzoek wordt geïnventariseerd hoe het zicht te verbete-
ren is door de lichtintensiteit, lettergrootte, beeldcontrast, 
beeldscherpte, enzovoort te variëren. Juist het visueel functie 
onderzoek is heel belangrijk om een passend revalidatie- en 
onderwijsprogramma te kunnen opstellen. Vroegbegeleiding 
zorgt ervoor dat bij kinderen met een visuele beperking tussen 
0-6 jaar al heel jong de oriëntatie & mobiliteit en motorische 
ontwikkeling wordt gestimuleerd. 

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

national 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 ge-

schiedenis 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 zal verder worden uitgebreid. 

Daarnaast willen de participerende organisaties vroegbegeleiding gaan aan-

bieden aan kinderen van 0 tot 6 jaar. Om het programma regionaal te verduur-

zamen is gekozen om één land een voortrekkersrol te laten vervullen. Slovenië 

zal deze coördinerende rol gaan vervullen voor de andere landen in de regio. 

In 2014 is het project van start gegaan. Het project zal zich richten op het 

overdragen van expertise van Koninklijke Visio aan de instituten. Ook zullen 

de participerende instituten bewust worden 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. 
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Financiële ondersteuning voor het opzetten van een low-vision 
assessmentcentrum in Zambia en het opleiden van leerkrachten in 
het reguliere onderwijs.

8.2.6 
Zambia
In Zambia volgen veel kinderen speciaal onderwijs, die met 
wat hulpmiddelen en extra ondersteuning ook regulier onder-
wijs zouden kunnen volgen. Dit project beoogt een low-vision 
assessmentcentrum in te richten in een ziekenhuis in Zambia 
en trainingen te geven op scholen. Ook beoogt dit project 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 ministerie van Gezondheidszorg overeengekomen dat in het 

Kasama ziekenhuis een low-vision assessmentcentrum wordt ingericht. Een low- 

vision-specialist zal worden opgeleid. 
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