
Stichting NOVUM  |  Jaarverslag 2017

N
O

V
U

M
NOVUMStichting 
Jaarstukken2017



2

NOVUMStichting 



3

Stichting NOVUM  |  Jaarverslag 2017

Stichting Novum, statutair gevestigd in Amsterdam, is opgericht op 18 april 1984. 
Stichting Novum beheert kapitaal dat afkomstig is uit particulier vermogen. 
Met de opbrengsten hiervan worden projecten en programma’s ondersteund die bijdragen 
aan het welzijn van mensen met een visuele beperking in Nederland en daarbuiten.

Samenstelling van het bestuur d.d. 31 december 2017:
 de heer drs. P.P.A. Bronger (penningmeester)
 mevrouw drs. A.D. Brouwer (secretaris)
  de heer drs. K.H. Gerritsen RA
 de heer jhr. mr. M.H. Reuchlin (voorzitter)
 mevrouw drs. H.M.T. de Wit

Bestuurlijk 
jaarverslag 2017



4



5

Stichting NOVUM  |  Jaarverslag 2017

BeSTuuRlijK veRSlAG 

Voorwoord  6

1  Ontstaansgeschiedenis en rol 10
1.1 Ontstaansgeschiedenis 10
1.2 Statutaire doelstelling 10
1.3 Missie en doelen 10
1.4 De relatie met Koninklijke Visio 11

2   Beleid en communicatie 12
2.1 Beleidsagenda 13
  2.1.1 Beleidsagenda en vergadercyclus 2017 13 
  2.1.2 Meerjarenbeleid 2015-2019 16
  2.1.3 Beleidsagenda 2018 17
2.2 Risicobeleid 18
  2.2.1 Financiële risico’s 18
  2.2.2 Reputatierisico’s 18
  2.2.3 vastgoedrisico’s 18
2.3 Communicatie met belanghebbenden 18
  2.3.1 Fondsenwerving 18
  2.3.2 externe communicatie 18
  2.3.3 Communicatie met de doelgroep en aanvragers 18
   
3  Bestedingen 20
3.1 Criteria voor toekenning 21
  3.1.1 Aanvragen in Nederland 21
  3.1.2 Aanvragen buiten Nederland 21
3.2 Aanvraagprocedure 22
  3.2.1 Aanvraagformulier 22
  3.2.2 Door of met Koninklijke visio 22
  3.2.3 Beoordeling subsidieaanvragen 22
3.3 Evaluatieprocedure 22
3.4 Subsidieverzoeken in 2017 23
3.5 Betalingen aan projecten en programma's in 2017 23
   
4  Beleggingen 24
4.1 Beleggingsresultaten 2017 25
4.2 Beleggingsbeleid en -statuut 25

5  Financiële resultaten 26
5.1 Financieel resultaten 2017 27
5.2 Begroting 2018 27

6  Bestuur en governance 28
6.1 Bestuur  28
  6.1.1 Samenstelling 28
  6.1.2 Werving van nieuwe bestuursleden 29
  6.1.3 vergoeding van bestuursleden 29
  6.1.4 Gedragscodes FiN en Stichting Novum 29
  6.1.5 evaluatie van eigen functioneren en organisatie 30
  6.1.6 Nevenfuncties 30
 6.2 Bestuurlijke ondersteuning 30
  6.2.1 Overeenkomst tot verrekening van kosten voor 30
   gemene rekening
  6.2.2 Salariskosten 30

FiNANCieel veRSlAG

7  Jaarrekening 32

PROjeCTeN BiNNeN- eN BuiTeNlAND

8  Projectverslagen 64
8.1 Projectverslagen Binnenland 65 
  8.1.1 Microaanvragen  65
  8.1.2  Stichting inZicht 66
  8.1.3  Oogvereniging  67
  8.1.4  leestraining hemianopsie  68
  8.1.5  leerstoel vumc: de leer van de blinde en  69
   slechtziende mens
  8.1.6  leerstoel visuele informatieverwerking erasmus MC  69
  8.1.7  Het jonge blinde kind  71
  8.1.8  interventieprogramma’s voor kinderen 72
   met CP en Cv
  8.1.9  Tactiel Profiel voor kinderen met een 73
   meervoudige beperking (MB)
  8.1.10  Cliënt aan het woord  74
  8.1.11  Revalidatie & Advies 2.0   74
  8.1.12  ervaringsdeskundigheid 76
  8.1.13  visueel loopbaan Onderzoek (vlO)   77
  8.1.14  Zoveel meer te zien  78
  8.1.15  jongeren Aan de Arbeid (jAA) 80 
  8.1.16  expeditie ToP  81
  8.1.17  PSeye vumc e health  82
  8.1.18  Blik vooruit  83
  8.1.19  implementatie eyetracking (incl. Simsphere) 84
  8.1.20 Passend Onderwijs v(Z)eMB 2.0  86
  8.1.21  Top klinische revalidatiecentra 87
  8.1.22  NAH (niet-aangeboren hersenletsel) Progress  88
  8.1.23  Het ideale leerboek (ilb) 2.0 89
  8.1.24  Programmeren voor leerlingen met een   90
   visuele beperking
  8.1.25  Cvi in beeld   91
  8.1.26  visiolab   92
  8.1.27  implementatie veilige Auditieve Omgeving  93
  8.1.28  ADl met inzet van technologie  94
  8.1.29  BKC-kaarten, nieuwe visustest voor jonge kinderen 94
  8.1.30  Super toegankelijk 95
  8.1.31  living experience 96

8.2 Projectverslagen buitenland 99 
  8.2.1  visueel functieonderzoek en vroegbegeleiding 99
   in de Balkan
  8.2.2  Kenia 100
  8.2.3  Zambia 101
  8.2.4  De Palestijnse gebieden 102
  8.2.5  Botswana   104
  8.2.6 uganda 106
  8.2.7 Zuid-Afrika  108

Inhoudsopgave



6

  Stichting Novum

Voorwoord



7

Stichting NOVUM  |  Jaarverslag 2017

Zonder obstakels 
Koninklijke visio werkt met de Oogvereniging, 

ProRail en NS hard aan een treinreis zonder 

obstakels. Dit vraagt om specifieke kennis 

en deskundigheid. Het zichtbaar maken van 

station Rotterdam Centraal op de computer lijkt 

eenvoudig door deze locatie toe te voegen aan 

Google Street view, maar daarmee is de infor-

matie nog niet toegankelijk voor de doelgroep. 

Daarvoor moet een app of website worden 

gebouwd, die rekening houdt met de visuele 

beperkingen. 

Zo geldt dat ook voor het gebouw zelf. Alleen 

een paar looplijnen aanleggen is onvoldoende. 

er zijn namelijk veel verschillende oogafwijkin-

gen en de hulpvragen van een relatief kleine, 

gevarieerde en complexe doelgroep zijn divers. 

Probeer maar eens met een kokervisus je ov-

chipkaart op te laden. Of met een wazig zicht de 

borden op het perron te lezen. Door al deze vari-

aties in beperkingen is het lastig om een gene-

voor mensen met een visuele beperking kan een reis met de trein een flinke uitdaging zijn.  

Hoe kom ik naar het station? Waar zijn de poortjes om in te checken? vanaf welk perron rijdt mijn 

trein en hoe kom ik daar? uit onderzoek is gebleken dat veel reizigers met een visuele beperking 

graag de looproute door het station vooraf thuis oefenen. Sinds kort is daarom station Rotterdam 

Centraal thuis op de computer te bekijken. via Google Street view zijn de hal en alle perrons 

compleet in beeld gebracht. Mensen kunnen als in een computerspel door het station lopen en 

alles zien alsof ze echt op het station zijn. Als het project een succes is, zullen meerdere stations 

in Google Street view geplaatst worden. 

rieke oplossing te bieden. Het station kan alleen 

toegankelijk worden voor een groot deel van 

de doelgroep als er op verschillende aspecten 

wordt gelet. Bijvoorbeeld op verlichting, trappen, 

hoogteverschillen, bewegwijzering en kleur- en 

contrastgebruik. 

Nieuwe technologieën 
voor mensen met een visuele beperking is niet 

alleen reizen met de trein een uitdaging, maar 

ook bijvoorbeeld boodschappen doen, eten 

koken en fietsen. er zijn veel handelingen te  

noemen in het dagelijks leven, die ingewikkeld 

zijn voor hen. Dit belemmert hen vaak om vol-

waardig en onafhankelijk te participeren in de 

maatschappij, terwijl er steeds meer een be-

roep wordt gedaan op zelfredzaamheid. 

 

Nieuwe technologieën verschaffen gelukkig 

veel mogelijkheden om de zelfredzaamheid te 

vergroten. Zo kan een navigatie-app ondersteu-

ning bieden om van A naar B te lopen, kan een 

straatnaam zichtbaar worden gemaakt door een 

foto te nemen of kan een voice-over helpen een 

tekst voor te lezen. Technologie die zich in een 

rap tempo ontwikkelt op alle levensdomeinen: 

onderwijs, revalidatie, wonen, dagbesteding 

en arbeid. Het is in de komende jaren voor de 

ZG-instellingen een grote uitdaging om ervoor 

te zorgen dat visueel beperkte mensen kunnen 

profiteren van al die verschillende innovaties 

Voorwoord
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door hun dienstverlening en adviezen daarop steeds aan te passen 

(e-health, zorgrobotica, apps enzovoort). 

Bekostiging van de zorg 
in de afgelopen jaren is het bekostigingsstelsel van de zorg en het onderwijs 

ingrijpend gewijzigd. We zien tegelijkertijd een samenleving die digitaliseert 

en een overheid die steeds meer een beroep doet op de zelfredzaamheid 

van mensen. Deze transitie loopt door en gaat met veel onzekerheden 

gepaard, zowel voor de ZG-instellingen als de cliënten zelf. voortdurend 

moeten de geleverde zorg, het onderwijs en de toegankelijkheidsadviezen 

worden aangepast. 

Zo heeft ProRail in 2016 aangegeven dat in 2020 om milieuredenen alle 

verouderde verlichting vervangen is door ledverlichting. Dit betekent dat 

Koninklijke visio met zijn verlichtingsadviezen rekening moet houden met 

een ander soort verlichting: ledlampen. Maar voor een goed advies is een 

gedegen onderzoek nodig. innovatie en kwaliteitsverbetering van de zorg en 

onderwijs en het meebewegen met de technologische en maatschappelijke 

veranderingen vragen om grote investeringen in expertiseontwikkeling. 

  

De bijdrage van Stichting Novum
Stichting Novum blijft de technologische en maatschappelijke ontwikkelingen, 

de transities in de bekostiging van de zorg en het onderwijs en de daaraan gere-

lateerde expertiseontwikkeling op de voet volgen. expertiseontwikkeling die hard 

nodig is als onderdeel van het reguliere bekostigingsstelsel om de kwaliteit van 

leven, de participatie in de maatschappij en zelfredzaamheid van de doelgroep 

te verbeteren. voor Stichting Novum is het een uitdaging en genoegen om 

aanvullend hieraan bij te dragen en dit op een effectieve wijze te blijven doen. 

Tot slot willen wij onze waardering uitspreken voor alle nieuwe ideeën en 

initiatieven en de inzet van de mensen die dagelijks met de doelgroep werken. 

Dankzij hun inspanningen en gedrevenheid worden steeds weer stappen 

gezet in de kennisontwikkeling 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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Stichting Novum beheert kapitaal dat afkomstig is uit particulier vermogen. Al ruim tweehonderd jaar 
worden met de opbrengsten hiervan projecten en programma’s ondersteund, die bijdragen aan het 

welzijn van mensen met een visuele beperking in Nederland en daarbuiten.

  Hoofdstuk 1 

1.1 Ontstaansgeschiedenis
Het vermogen dat Stichting Novum sinds haar 

oprichting in 1984 in eigendom heeft, is in de 

voorafgaande 175 jaar opgebouwd dankzij 

giften, donaties, legaten en beleggingsresul-

taten. Op 13 november 1808 richt een comité 

van Amsterdamse vrijmetselaars het instituut 

Tot Onderwijs van Blinden op. Het is de eer-

ste school voor blinde kinderen in Nederland. 

er bestaat op dat moment nog geen door 

de staat gefinancierd speciaal onderwijs. De 

opleiding en verzorging van blinde en slecht-

ziende mensen zijn een zaak van liefdadigheid. 

vanuit dit instituut ontstaan in de loop van de 

negentiende en twintigste eeuw verschillende 

gespecialiseerde instellingen. uiteindelijk zullen 

die samen het huidige Koninklijke visio vormen. 

Pas na de Tweede Wereldoorlog begint de staat 

met de financiering van het speciaal onderwijs 

en de hulpverlening. Als de bekostiging een 

publieke taak wordt, brengen de betrokkenen 

het particulier bijeengebrachte vermogen onder 

in enkele fondsen en verenigingen. Het vermo-

gen van deze fondsen en verenigingen is later 

overgedragen aan Stichting Novum, statutair 

gevestigd in Amsterdam.

1.2 Statutaire doelstelling
De statutaire doelstelling van Stichting Novum is 

het zonder winstoogmerk bevorderen van acti-

viteiten, gericht op het welzijn van slechtziende 

en blinde en meervoudig beperkte slechtziende 

en blinde mensen in Nederland en daarbuiten. 

Daarnaast is een doelstelling het beheren of 

doen beheren (waaronder het beleggen) van 

het vermogen van de stichting, om haar doel te 

bereiken.

1.3 Missie en doelen
Stichting Novum stelt zich ten doel om jaarlijks 

een in koopkracht zo veel mogelijk gelijkblijvend 

bedrag ter beschikking te stellen voor de finan-

Hoofdstuk 1
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ciering van projecten en programma’s. Tevens 

wil ze haar vermogen op de lange termijn in 

reële termen in stand houden. Stichting Novum 

ondersteunt projecten en programma’s in binnen-  

en buitenland, die op de lange termijn een 

wezenlijke bijdrage leveren aan het welzijn van 

de doelgroep. Zij wil haar doelstelling op een 

transparante en professionele wijze realiseren.

1.4 De relatie met Koninklijke Visio
Stichting Novum realiseert haar doelstellingen 

in principe samen met haar partnerorganisatie 

Koninklijke visio. Deze partner voert de projec-

ten en programma’s veelal uit of ziet toe op de 

uitvoering ervan. Koninklijke visio heeft zich in 

de afgelopen tweehonderd jaar ontwikkeld tot 

een professionele organisatie en telt een kleine 

drieduizend medewerkers.

Koninklijke visio heeft veel kennis en contacten 

– ook internationaal – op het gebied van onder-

steuning, begeleiding en opleiding van mensen 

met een visuele beperking.

De samenwerking tussen Stichting Novum en 

Koninklijke visio is niet alleen gebaseerd op de 

historische band tussen beide instellingen.  

Zeker zo belangrijk is dat deze organisaties 

elkaar aanvullen in expertise en in hun respec-

tievelijke rol. Stichting Novum toetst of de aan-

vragen die zij van Koninklijke visio ontvangt, aan 

haar kwaliteitscriteria voldoen.

Koninklijke visio voorziet op haar beurt Stichting 

Novum van advies bij aanvragen van derden 

en ondersteunt bij het stellen van prioriteiten. 

Dit advies gaat vooral in op de vraag of het 

project of programma wezenlijk bijdraagt aan 

de versterking van de positie van de doelgroep. 

De kwaliteit van de projecten/programma’s en 

de adviezen die Koninklijke visio aandraagt, 

en de sterke ‘marktpositie’ van deze instelling 

vormen voor Stichting Novum aanleiding om 

deze samenwerking krachtig voort te zetten. De 

samenwerking is geformaliseerd in een samen-

werkingsovereenkomst.

Hierin is het volgende vastgelegd:

  Het bestuur stelt jaarlijks een bedrag voor 

subsidies beschikbaar, dat gelijk is aan 3  

procent van het vermogen van Stichting 

Novum (artikel 3.1 van de samenwerkings-

overeenkomst). 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 financiert in eerste instantie 

de door Koninklijke visio voorgestelde projec-

ten en programma’s, als deze voldoen aan de 

door Stichting Novum gestelde criteria.  

Stichting Novum kan echter ook zelfstandig  

projecten en programma’s van derden 

financieren, als deze een goede aanvulling 

vormen op de projecten en programma’s van 

Koninklijke visio. Zij gaat daartoe echter pas 

over nadat zij advies heeft ingewonnen bij 

Koninklijke visio. De goedgekeurde projecten 

en programma’s 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 samenwerkingsovereen-

komst).

Ontstaansgeschiedenis en rol
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eind 2017 is opdracht verstrekt en de geselec-

teerde vermogensbeheerder heeft het mandaat 

gekregen om volgens vaste richtlijnen te her-

balanceren. Dit is verwoord en vastgelegd in 

bandbreedtes voor de verschillende assetklas-

sen en een risico-indicatorenmodel. Het risico-

indicatorenmodel is door de beheerder ontwik-

keld om systematisch een indicatie te geven van 

de risico-rendementsverhouding in de markt. 

is er sprake van een substantiële toename van 

het risico, dan zal de aandelenpositie worden 

afgebouwd. De verwachting is dat de markten 

de komende jaren mogelijk volatieler worden en 

met dit risico-indicatorenmodel zijn er heldere 

afspraken gemaakt over de vraag ‘hoe en op 

welke wijze’ de TAA in de portefeuille zo nodig 

wordt aangepast. 

Binnen de assetklassen zelf zal in de klasse aan-

delen de MSCi World worden gevolgd en in de 

klasse obligaties de euroBig AAA/AA/A. Wat het 

laatste betreft is uit een vergelijking naar voren 

gekomen dat het nemen van extra risico in deze 

klasse niet wordt beloond. Mocht deze risico-

rendementsverhouding veranderen, dan zal dit 

worden aangepast. 

Door de wijziging in de inrichting van het 

vermogensbeheer zijn kosten van het beheer 

teruggebracht. 

Van projecten naar programma’s:

Internationale aanvragen 

voor de internationale aanvragen heeft Stichting 

Novum in haar meerjarenbeleid aangegeven zich 

meer te willen concentreren op een beperkt 

aantal programma’s. in samenspraak met 

Koninklijke visio zijn drie regio’s geselecteerd 

2.1 Beleidsagenda

2.1.1 Beleidsagenda en vergadercyclus 2017

De volgende punten stonden in 2017 op de 

beleidsagenda:

Herinrichting van het beleggingsbeleid, 

-statuut en mandaten

in 2015 is een externe partij aangetrokken om 

kritisch te kijken naar het vermogensbeleid, 

vermogensstatuut en de inrichting ervan. 

Dat leidde tot het opstellen van de beleggings-

overtuigingen, het aanscherpen van de speci-

fieke functie-eisen voor de penningmeester, het 

nader inhoud geven aan de verantwoordelijk-

heid van het gehele bestuur voor het beheer 

van het vermogen en tot het herijken van het 

beleggingsbeleid en -statuut. in 2016 is die 

laatste taak verder uitgewerkt en zijn door een 

externe partij simulaties uitgevoerd van beleg-

gingsrendementen en verwacht risico onder de 

verschillende portefeuillevarianten en economi-

sche scenario’s. De uitkomsten hiervan hebben 

het bestuur doen besluiten de strategische 

assetallocatie te wijzigen in een verdeling van 

60 procent obligaties en 40 procent aandelen. 

Wat het vermogensbeheer betreft heeft Stichting 

Novum in 2017 een beautycontest uitgezet en is 

op zoek gegaan naar een partij met een goede 

reputatie op het gebied van tactische assetal-

locatie (TAA). Stichting Novum ziet dit namelijk 

als belangrijkste instrument om het rendement 

op de portefeuille te vergroten of het risico te 

reduceren. Bij de keuze voor een partij was niet 

alleen de doorzichtigheid van het onderliggende 

TAA-beslismodel een zwaarwegend argument, 

maar ook de kosten van het beheer zelf. 

Stichting Novum en Koninklijke visio staan samen voor ‘Meedoen mogelijk maken’ voor mensen 
met een visuele beperking in binnen- en buitenland. Dat betekent uitgaan van mogelijkheden, in 
plaats van uitgaan van beperkingen.

Beleid en communicatie
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waarop de internationale activiteiten zich zullen 

richten. Dat zijn Afrika, het zuidelijk deel van 

Oost-europa en het Midden-Oosten. De keuze 

voor deze regio’s is mede ingegeven door de 

ervaring die in deze regio’s al is opgebouwd, de 

focus van andere vergelijkbare internationale 

ontwikkelingsorganisaties en de reisafstand tot 

Nederland. vervolgens heeft binnen deze drie 

regio’s een selectie van landen plaatsgevonden. 

Gekeken is naar veiligheid, inkomensniveau, 

politieke stabiliteit, omvang van de doelgroep en 

nationaal beleid. 

Om de bestedingen door een lokale partij te 

laten adopteren, ligt de focus op het bieden van 

capaciteitsversterking en niet op noodhulp. Dat 

betekent dat er in de focuslanden een vrucht-

bare bodem moet zijn om de resultaten van een 

door Stichting Novum gefinancierd programma 

te kunnen assimileren. inmiddels hebben in 

verschillende focuslanden factfindingmissies 

plaatsgevonden en is gekeken naar het netwerk 

rondom de cliënt en de lokale partnerorgani-

saties. in 2016 is het eerste programma in de 

Westbank van start gegaan, na bijna twee jaar 

voorbereiding. er heeft een duediligence-

onderzoek van de lokale partner BASR plaats-

gevonden. Ook heeft een externe partij het 

programma van aanpak beoordeeld op zijn me-

rites en alle risico’s in kaart gebracht. 

in 2017 zijn na een vergelijkbaar voortraject de 

programma’s in Botswana en uganda van start 

gegaan. Momenteel wordt bekeken of er een 

initiatief gestart kan worden in Zuid-Afrika. 

 

Van projecten naar programma’s:

nationale aanvragen 

in Nederland heeft Stichting Novum in 2017 de 

verschillende expertiseprogramma’s van Konink-

lijke visio financieel ondersteund in aanvulling 

op de reguliere bekostiging. Deze expertise-

programma’s zijn het resultaat van innovaties, 

veranderingen in de samenleving en daaruit 

voortvloeiende hulpvragen van cliënten. Onder-

staand een greep uit de programma’s van 2017. 

Meer informatie over de afzonderlijke projecten 

en programma’s is te vinden in hoofdstuk 8. 

Technologie: Super Toegankelijk

Door het inzetten van nieuwe technologie kun-

nen slechtziende en blinde mensen zichzelf bin-

nens- en buitenshuis beter redden. Mensen uit 

de doelgroep kunnen sneller van deze ontwik-

kelingen profiteren als in een labsetting nieuwe 

technologieën worden uitgeprobeerd en getest 

op bruikbaarheid en benodigde aanpassingen 

voor de doelgroep. Stichting Novum heeft onder 

andere het visio lab financieel ondersteund. 

Digitalisering: ME-health & education

De samenleving digitaliseert en zo ook de ge-

zondheidszorg. Cliënten geven aan steeds meer 

behoefte te hebben aan digitale dienstverlening 

die plaats- en tijdonafhankelijk te gebruiken is. 

Dit geeft cliënten autonomie. Het programma 

Me health & education heeft tot doel informatie- 

en communicatietechnologie (iCT) optimaal te 

gebruiken voor het verbeteren en ondersteunen 

van revalidatie, gezondheidszorg en onderwijs. 

Stichting Novum heeft onder andere projecten 

bekostigd voor de toepassing zorg op afstand. 
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Zelfredzaamheid: De cliënt in zijn kracht

een gezonde fysieke en mentale basis heeft een 

positieve invloed op het gevoel van eigenwaarde 

en op de mogelijkheid om te participeren in 

de maatschappij. voor blinde en slechtziende 

mensen zijn er vaak factoren waardoor dit niet 

altijd vanzelfsprekend is. Stichting Novum heeft 

projecten ondersteund die gericht zijn op het 

verbeteren van zowel de mentale als de fysieke 

gezondheid, en daarmee op de zelfredzaamheid 

van de doelgroep. 

Passend onderwijs: kennen en kunnen 

Het verwerken van informatie over de wereld om 

je heen is niet los te zien van het gebruik van alle 

zintuigen. voor veel kinderen met een ernstige 

visuele beperking zijn abstracte begrippen, die 

je niet kunt voelen, horen of ruiken, moeilijk te 

begrijpen. vakken zoals wiskunde, economie en 

programmeren zijn dan ook vaak struikelblokken. 

Stichting Novum heeft de ontwikkeling van onder 

andere een wiskunde app bekostigd, die kinderen 

hierbij extra ondersteunt. 

Effectiviteit: doelgericht en onderbouwd

De voortgang in de techniek biedt de zorg-

verlener aanknopingspunten om steeds meer 

te begrijpen van cliënten met complexe 

problematiek en doelmatiger te werken. Werden 

vroeger bijvoorbeeld de oogbewegingen van 

cliënten handmatig in kaart gebracht, nu is 

daarvoor een objectief meetinstrument, de eye-

tracker, beschikbaar. Hierdoor kan de effectiviteit 

van een interventie beter aangetoond worden. 

in de praktijk is er steeds meer sprake van een 

multidisciplinaire aanpak. Stichting Novum heeft 

de samenwerking ondersteund van Koninklijke 

visio met universitaire ziekenhuizen en andere 

gespecialiseerde instellingen.

Eigen vermogen 

in de samenwerkingsovereenkomst met 

Koninklijke visio is afgesproken dat Stichting 

Novum jaarlijks een bedrag voor subsidies 

beschikbaar stelt, dat gelijk is aan 3 procent van 

haar vermogen (artikel 3.1 van de samenwerkings-

overeenkomst). Tevens is overeengekomen dat 

Stichting Novum dit percentage, na overleg met 

Koninklijke visio, incidenteel dan wel voor meer 

jaren, kan wijzigen (artikel 3.7 van de samenwer-

kingsovereenkomst). Omdat zowel Koninklijke  

visio als Stichting Novum een langetermijnhorizon 

hebben, is in 2012 in overleg met Koninklijke visio 

een ondergrens voor het eigen vermogen gedefini-

eerd. Afgesproken is dat het uitgavenbeleid wordt 

aangepast op het moment dat deze ondergrens 

wordt overschreden. Deze ondergrens is terug 

te vinden in het financiële jaarverslag (zie hoofd-

stuk 7). 
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Op advies van de accountant is in de bestuurs-

vergadering van december 2017 afgesproken 

om in het financiële jaarverslag in de toelichting 

tevens een paragraaf op te nemen over de 

ontwikkeling van het vermogen sinds 1 januari 

2008. De belastingdienst houdt voor het bepalen 

van de ANBi-status in beginsel 1 januari 2008 

als peildatum aan om te bepalen of er sprake is 

van overtollige vermogensvorming (zie ook het 

financiële jaarverslag hoofdstuk 7).

in de afgelopen jaren waren de beleggingsin-

komsten hoger dan het langjarig te verwachten 

doelrendement van 6%. uit een AlM-studie is 

gebleken dat de verwachte beleggingsopbreng-

sten de komende jaren veel lager zullen zijn. 

Stichting Novum verwacht daarom in de komen-

de jaren in reële termen in te teren op haar 

vermogen.

Strategisch vastgoedbeleid en -beheer

voor de panden die in eigendom zijn van 

Stichting Novum, is het exploitatieplan conform 

planning en begroting uitgevoerd. Door wijzigin-

gen in de bekostiging van Koninklijke visio staat 

het aantal vierkante meters dat Koninklijke visio 

van Stichting Novum huurt, onder druk. inmiddels 

zijn verschillende scenario’s met Koninklijke visio 

besproken en heeft Stichting Novum een externe 

adviseur in de hand genomen om te ondersteu-

nen bij de herontwikkeling van het terrein. 

Vergadercyclus van 2017

De voorbereiding en uitwerking van de beleids-

agenda zijn verdeeld over een aantal commissies, 

waarin de bestuursleden van Stichting Novum 

zitting hebben. De commissies kwamen in 2017 

periodiek bijeen. Ze hebben verslag uitgebracht, 

het bestuur geadviseerd en beleid geïmplemen-

teerd binnen de vastgestelde mandaten. Het 

bestuur kwam in 2017 vijfmaal in vergadering 

bijeen. Ook de voorzitter van de raad van bestuur 

van Koninklijke visio was als adviseur bij alle 

vergaderingen aanwezig. in de bestuursverga-

deringen kwamen niet alleen de punten aan de 

orde die op de beleidsagenda stonden, maar ook 

de aanvragen en evaluaties, het (meerjaren) 

beleidsplan en de begroting voor 2018, de ma-

nagementrapportages, het jaarverslag van 2016, 

de jaarrekening 2016 en de verslagen van de 

commissies.

2.1.2 Meerjarenbeleid 2015-2019

Wat de inkomsten betreft is wederom bevestigd 

dat Stichting Novum een vermogensstichting 

is en geen fondsenwervende instelling. Dat wil 

zeggen dat Stichting Novum niet actief fond-

sen werft. De stichting blijft daarom voor haar 

inkomsten afhankelijk van de opbrengsten uit 

haar vermogen. Ze wil een zo veel mogelijk in 

koopkracht gelijkblijvend bedrag ter beschik-

king stellen voor projecten en programma’s 

en tevens haar vermogen op de lange termijn 

in reële termen in stand houden. Ze voert 

een behoudend en transparant beleggings-
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beleid, waarbij verantwoord risicobeheer een 

hoge prioriteit krijgt. in de relatie(s) met haar 

vermogensbeheerder(s) stuurt ze op de be-

oogde resultaten en te verwachten risico’s en ze 

evalueert de relatie(s) minimaal eens per vijf jaar. 

De samenwerking met Koninklijke visio biedt 

Stichting Novum uitstekende mogelijkheden, niet 

alleen uit historisch besef, maar ook en vooral 

met het oog op de toekomst. 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 vormen de taak-

stelling waar Koninklijke visio in de komende 

jaren voor staat. Stichting Novum kan met de 

omvang van haar vermogen geen kortingen in 

de reguliere bekostiging van Koninklijke visio 

opvangen. Wel wil Stichting Novum de projecten 

en programma’s van Koninklijke visio en andere 

instellingen graag financieel blijven ondersteu-

nen waar het gaat om de volgende punten:

  verdere ontwikkeling van innovaties en 

expertise om daarmee efficiëntere, kwalitatief 

betere en effectievere zorg- en dienstverle-

ning aan de cliënten te realiseren.

  er wordt zorg gedragen voor de profilering, 

positionering en borging van zaken zoals 

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 en programma’s 

die Stichting Novum ondersteunt, blijft daar-

mee staan dat deze vernieuwend moeten 

zijn of een aanvulling moeten vormen op wat 

regulier bekostigd wordt. voor de nationale en 

internationale aanvragen wordt meer ge-

stuurd op een programmatische aanpak. Ook 

zal Stichting Novum meer middelen uittrekken 

om projecten en programma’s te evalueren. 

Ze wil dit doen om zo niet alleen te kunnen 

sturen op projectresultaten, maar ook op 

langetermijnresultaten. Het doel daarvan is er 

samen met Koninklijke visio van te leren en 

de effectiviteit van de bestedingen te kunnen 

vergroten. Daarnaast zijn Stichting Novum en 

Koninklijke visio op zoek naar andere com-

municatievormen dan alleen schriftelijke 

rapportages, om daarmee de communicatie 

tussen aanvrager en Stichting Novum verder 

te verbeteren.

  De uitgaven aan beheer en administratie zijn 

relatief laag dankzij de inzet van een kleine 

staf. Toch zal Stichting Novum in de komende 

jaren kritisch blijven kijken naar de prijs-kwa-

liteitverhouding van haar leveranciers en haar 

eigen kosten. Ze zal deze periodiek evalueren.

  Stichting Novum wil graag op een functionele 

wijze transparant zijn in haar verslaglegging, 

om de buitenwereld inzicht te geven in haar 

beleid en activiteiten. De stichting streeft 

ernaar de governancecodes na te leven en 

te zorgen voor een evenwichtige bestuurssa-

menstelling.

2.1.3 Beleidsagenda 2018

Op de beleidsagenda 2018 staan de volgende 

punten:

  Door gewijzigd gebruik van Koninklijke visio 

blijft de langetermijntoekomst van het terrein 

aan de Amersfoortsestraatweg in Huizen een 

punt van aandacht. Samen met de externe 

adviseur en in overleg met Koninklijke visio 

worden de mogelijkheden verder onderzocht. 

  De implentatie van het beleggingsbeleid en 

de inrichting van het vermogensbeheer.

  Het ingezette beleid voor de internationale 

programma’s wordt geïmplementeerd. 

  Het programma in Zuid-Afrika wordt aan de 

hand van het Theory of Change (ToC) -model 

uitgewerkt. 
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  Wat de nationale programma’s betreft kan 

Stichting Novum de bezuinigingen in de 

bekostiging van de zorg en het onderwijs van 

Koninklijke visio niet compenseren. Wel blijft 

de stichting de ontwikkelingen volgen.  

Ook geeft ze steun aan programma’s en 

projecten die gericht zijn op een efficiëntere, 

kwalitatief betere en effectievere zorg- en 

dienstverlening aan de cliënten.

2.2 Risicobeleid
in 2017 hield Stichting Novum rekening met de 

volgende risico’s:

2.2.1 Financiële risico’s

Door risico’s op de financiële markten kunnen 

de beleggingsresultaten tegenvallen. Stichting 

Novum heeft een langetermijnhorizon en houdt 

er rekening mee dat de doelstelling om het ver-

mogen in stand te houden in gevaar kan komen. 

Risicomanagement en de hoogte van het bedrag 

dat voor subsidies beschikbaar is, staan daarom 

hoog op de agenda. Ook zijn er parameters en 

rapportages gedefinieerd om de restricties van 

het mandaat en ontwikkelingen in de markt 

maandelijks te kunnen volgen.

2.2.2 Reputatierisico’s

Om het vertrouwen van de samenleving te 

behouden, is Stichting Novum eerlijk en open in 

haar communicatie. er zijn interne gedragscodes 

en procedures opgesteld om een zo transparant 

en betrouwbaar mogelijke bedrijfsvoering te 

garanderen. Deze worden jaarlijks geëvalueerd.

2.2.3 Vastgoedrisico’s

Op het vastgoed dat Stichting Novum door 

schenkingen en erfstellingen in eigendom 

heeft gekregen, loopt zij een exploitatierisico. 

Het beleid is om het verkregen vastgoed waar 

mogelijk te verkopen. Dit wordt niet gedaan 

als het economisch ongunstig is, omdat er nog 

huurcontracten lopen. een uitzondering 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 ont-

vangt zij incidenteel schenkingen, legaten en 

erfstellingen, die zijn nagelaten aan (de rechts-

voorgangers van) Koninklijke visio. De schenkin-

gen, legaten en erfstellingen die zij in een jaar 

heeft ontvangen, worden in de jaarrekening ver-

antwoord als baten vanaf het moment dat deze 

door Stichting Novum zijn aanvaard. 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 zijn onder andere het jaarverslag en een 

overzicht van door Stichting Novum ondersteun-

de projecten en programma’s te vinden.

2.3.3 Communicatie met de doelgroep en

aanvragers

Door de nauwe samenwerking met Koninklijke 

visio onderhoudt Stichting Novum direct en in-

direct contact met de doelgroep en de mensen 

die dagelijks met de doelgroep werken.
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3.1 Criteria voor toekenning
Alle projecten/programma’s die Stichting 

Novum ondersteunt, moeten bijdragen aan de 

versterking van de positie van de doelgroep. 

Daarnaast gelden de volgende criteria:

  Professionaliteit: het voorstel omvat een 

heldere probleemanalyse, een doel, een  inter-

 ventie, een uitkomst en een resultaat. Al deze  

 punten zijn direct gerelateerd aan de verster- 

 king van de positie van de doelgroep.

  Meetbaarheid: er moeten indicatoren zijn 

aan de hand waarvan de resultaten van het 

project/programma meetbaar zijn, inclusief 

een planning en een begroting.

  Realisme: het project/programma moet  

realistisch zijn en dus een reële kans van 

slagen hebben.

  Efficiëntie en effectiviteit: de gelden die 

Stichting Novum toekent, moeten zo efficiënt 

en effectief mogelijk worden besteed. De 

balans tussen inspanning, input, inzet van 

middelen en de (te verwachten) uitkomsten 

en opbrengsten moet gunstig zijn in relatie 

tot het aantal mensen dat baat heeft bij het 

project/programma.

  Realisatie: Stichting Novum ondersteunt  

geen projecten/programma’s die al (bijna) ge-

realiseerd zijn of exploitatietekorten hebben.

3.1.1 Aanvragen in Nederland

  Geen reguliere financiering. Binnenlandse 

projecten/programma’s voor de doelgroep 

worden alleen gefinancierd als en voor  

zover ze niet voor reguliere financiering in 

aanmerking komen.

  Innovatie of aanvulling. De projecten/

 programma’s moeten bij voorkeur bij-

 dragen aan vernieuwingen in de revalidatie,  

Bestedingen
Om voor een subsidie van Stichting Novum in aanmerking te komen, moeten de aanvraag en het project/
programma zelf aan een aantal criteria voldoen. De aanvrager wordt bovendien geacht ten minste eenmaal 
per jaar de voortgang van het project te evalueren en daarover te rapporteren.

 het onderwijs of de zorg, of daarop een aan- 

 vulling vormen.

3.1.2 Aanvragen buiten Nederland

Doel: 

  Duurzame capaciteitsversterking: inter-

nationale programma’s mogen nooit lokale 

initiatieven verdringen, maar moeten daarop 

een aanvulling zijn.

  Hefboomwerking: binnen een land en/of 

bij (een) partner(s) moet al een wens be-

staan voor de hulpvraag en een ontwikkeling 

gaande zijn waaruit deze hulpvraag voortge-

komen is. Stichting Novum ondersteunt geen 

‘missionarisprojecten’.

  Onderscheidend: een project of programma 

moet onderscheidend en eindig zijn.

 Lokale en internationale partner(s)

  Institutionele duurzaamheid: een lokale 

partner heeft een bewezen staat van dienst, 

is ingebed in de lokale infrastructuur, heeft 

een zeker gezag en een effectief netwerk.

  Leiderschap: het management en de organi-

satie moeten de organisatorische capaciteiten 

hebben om de veranderingen en bijbehoren-

de activiteiten te kunnen doorvoeren.

  Samenwerking: Stichting Novum ondersteunt 

bij voorkeur programma’s waarbij verschil-

lende hulporganisaties samenwerken, die elk 

vanuit hun specialisme een bijdrage leveren.

 Landen en regio’s:  

  Meedoen mogelijk maken: de maatschappij 

waarbinnen een lokale partner functioneert, 

heeft een inclusieve visie op mensen met een 

beperking.

 Middeninkomensland: in het gebied is een  
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  infrastructuur en is een positieve ontwikkeling 

gaande.

  Stabiliteit en veiligheid: het land en de regio 

hebben voldoende politieke en economische 

stabiliteit. er is een gerede kans dat een geëi-

gende partij (bijvoorbeeld de overheid) de be-

kostiging van de verandering in zorg, revalida-

tie en/of onderwijs voor haar rekening neemt. 

er is geen sprake van een negatief reisadvies 

door het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

  Taal: professionals van de lokale partner(s) 

spreken bij voorkeur de engelse taal.

  Schaalvoordelen: bij voorkeur werken we in 

een regio waarbinnen programma’s elkaar 

kunnen versterken.

3.2 Aanvraagprocedure

3.2.1 Aanvraagformulier

Het aanvraagformulier weerspiegelt de criteria 

voor toekenning van een bijdrage. Stichting No-

vum werkt met de methodiek van logical frame-

work ter ondersteuning van de beoordeling van 

aanvragen. Deze methodiek is onderdeel van 

het aanvraagformulier. De aanvrager moet een 

aantal specifieke vragen beantwoorden:

  Welke maatschappelijke verandering wil hij 

teweegbrengen, ofwel welke bijdrage wil hij 

leveren aan de versterking van de positie van 

de doelgroep?

  Hoe luidt de probleemanalyse waarop de pro-

ject- of programmadoelstelling is gebaseerd?

  Wat is de doelstelling van het project/pro-

gramma?

  Wat zijn de middelen en activiteiten die 

noodzakelijk zijn om de project- of program-

madoelstelling te bereiken? (inclusief een 

begroting.)

  Wat zijn de resultaten en wat is de bijdrage in 

termen van versterking van de positie van de 

doelgroep? Hoe worden die aan de hand van 

indicatoren gemeten?

  Wat is de planning?

Stichting Novum verzoekt de aanvrager tevens 

te vermelden bij welke instanties de aanvraag 

nog meer is ingediend.

3.2.2 Door of met Koninklijke Visio

Stichting Novum realiseert haar doelstellingen 

bij voorkeur in samenwerking met haar part-

nerorganisatie Koninklijke visio. De aanvragen 

komen in de meeste gevallen via Koninklijke 

visio binnen. Als Stichting Novum rechtstreeks 

wordt benaderd en de aanvraag binnen haar 

doelstelling past, vraagt ze eerst het advies van 

Koninklijke visio voordat ze over de aanvraag 

beslist. Dit advies betreft vooral de vraag of deze 

projecten/programma’s wezenlijk bijdragen aan 

de versterking van de positie van de doelgroep. 

Gezien de hoge kwaliteit van de adviezen van 

Koninklijke visio wegen deze zwaar in de besluit-

vorming. Het bestuurssecretariaat wijst per 

brief of e-mail aanvragen af die niet binnen de 

doelstelling passen.

3.2.3 Beoordeling subsidieaanvragen

jaarlijks – in oktober – beoordeelt het bestuur 

de subsidieaanvragen. Conform de samenwer-

kingsovereenkomst worden het eerst gefinan-

cierd de door Stichting Novum goedgekeurde 

projecten en programma’s die door Koninklijke 

visio zijn voorgesteld.

3.3 Evaluatieprocedure
voor de evaluatie van projecten en programma’s 

heeft Stichting Novum een evaluatieformulier en 

een evaluatieprocedure opgesteld. De aanvra-

ger moet ten minste eenmaal per jaar aan de 

hand van het logical framework een evaluatie 

opstellen van de implementatie van de geplande 

interventie, alsmede de resultaten en uitkom-

sten in relatie tot planning en begroting. Als een 

project of programma afwijkt van de oorspron-
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PrOjecttOekennIng 2016

  Aanvullende faciliteiten,  
 dienstverlening en zorg
  Innovatie en onderzoek
  Internationale projecten

PrOjecttOekennIng 2017

  Aanvullende faciliteiten,  
 dienstverlening en zorg
  Innovatie en onderzoek
  Internationale projecten

3%

49%48%

  Toegekend  Toegekend
   2017  2016

•  Aanvullende faciliteiten,  €  581.161   € 50.000 
dienstverlening en zorg 

• Innovatie en onderzoek € 3.526.596 € 758.004  

• Internationale projecten €    1.182.754   €  736.054 
  
	 	 € 5.290.511 € 1.544.058 

Projecttoekenningenkelijke planning, worden tussentijdse rappor-

tages opgevraagd en wordt om een verklaring 

verzocht. Stichting Novum wil daarmee niet 

alleen leren van de projecten en programma’s 

die wél geslaagd zijn, maar ook van de projecten 

en programma’s die niet (geheel) slagen. verder 

stimuleert Stichting Novum aanvragers om hun 

doelstellingen zo scherp mogelijk te formuleren 

en hun objectief meetbare indicatoren zo be-

trouwbaar en valide mogelijk te definiëren.

vervolgens kunnen de resultaten worden geme-

ten en de bijdrage die het project of programma 

aan het welzijn van de doelgroep levert.

3.4 Subsidieverzoeken in 2017
in 2017 ontving Stichting Novum 41 subsidie-

aanvragen. vijendertig aanvragen zijn (deels) 

gehonoreerd, vier zijn er afgewezen.  

eén aanvraag is 'on hold' geplaatst en één aan-

vraag is ingetrokken. Dertig van de goedgekeurde 

aanvragen waren Nederlandse projecten/pro-

gramma’s. vijf aanvragen betroffen buitenlandse 

projecten/programma’s.

in 2017 was volgens de begroting een bedrag 

van e 3.125.313 (exclusief vrijval) beschik-

baar voor de doelstellingen. uiteindelijk is 

e 5.290.511 toegekend; e 4.107.757 aan 

projecten/programma’s in Nederland en 

e 1.182.754 aan internationale projecten/

programma’s. er kon meer worden uitgegeven 

dan begroot omdat er vorig jaar sprake was 

van onderbesteding en een aanzienlijk bedrag 

was vrijgevallen.

3.5 Betalingen aan projecten en 
programma’s in 2017
in 2017 heeft Stichting Novum voor een totaal 

van e 2.316.526 betalingen aan projecten/

programma’s gedaan, e 1.450.101 aan 

Nederlandse en e 866.425 aan internationale 

projecten/programma’s. Deze projecten/

programma’s variëren van wetenschappelijk 

onderzoek tot het inzetten van ervarings-

deskundigen, en van het ontwikkelen van 

apps als lesmateriaal tot het bouwen van een 

webwinkel, die beheerd kan worden door 

mensen met een meervoudige beperking. 

Meer informatie op project-/programmaniveau 

is te vinden in hoofdstuk 8 Projectverslagen.

67%22%

11%
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Beleggingen

*Deze betreffen alleen vastgoed hypotheken bij Syntrus Achmea als alternatief voor obligaties.

4.1 Beleggingsresultaten 2017
Stichting Novum streeft al jaren een solide beleggingsbeleid na. Dit moet gericht zijn op het zo veel 

mogelijk veiligstellen van de financiële ondersteuning voor projecten en programma’s. Ook is het 

behoud van het vermogen in koopkracht op de lange termijn belangrijk. voor de inflatie houdt 

Stichting Novum een langjarig gemiddelde van 2 procent van het vermogen aan. voor de 

programma- en projectuitgaven gaat het om een langjarig gemiddelde van 3 procent en voor 

de algemene kosten een langjarig gemiddelde van 1 procent van het vermogen. Het langjarig gemid-

delde doelrendement op het vermogen bedraagt daarom 6 procent.

De strategische verdeling van het vermogen per eind 2017 is als volgt:

		40% aandelen; minimaal 15% – maximaal 45%;

		5% alternatieven*: minimaal 0% – maximaal 10%;

		55% obligaties; minimaal 35% – maximaal 75%;

		0% liquiditeiten; minimaal 0% – maximaal 50%.

Op 31 december 2017 was de verdeling van de portefeuille:

		37,8% zakelijke waarden;

		6,4% alternatieven;

		42,0% obligaties;

		13,8% liquiditeiten.

Het rendement op de totale portefeuille bedroeg over 2017 3,62 procent (de samengestelde bench-

mark bedroeg 3,43 procent). Sinds inceptie in 2011 bedraagt het rendement op de totale portefeuille 

6,39 procent (de samengestelde benchmark bedroeg 7,10 procent. 

4.2 Beleggingsbeleid en -statuut
eind 2017 is de herziening van het beleggingsbeleid en -statuut afgerond. er is voor gekozen om 

het vermogen zo veel mogelijk passief te beheren. Alleen door keuzes in de tactische assetallocatie 

(TAA) wordt of het risico in de portefeuille verminderd of het rendement verhoogd. voor de keuzes 

in de tactische assetallocatie zijn bandbreedtes opgesteld en is een risico-indicatorenmodel ontwik-

keld. Het risico-indicatorenmodel is door de beheerder ontwikkeld om systematisch een indicatie te 

geven van de risico-rendementsverhouding in de markt. is er sprake van een substantiële toename 

van het risico, dan zal de aandelenpositie worden afgebouwd. De verwachting is dat de markten mo-

gelijk komende jaren volatieler worden en met dit risico-indicatorenmodel zijn er heldere afspraken 

gemaakt over de vraag op welke wijze de TAA in de portefeuille zo nodig wordt aangepast. 

Wat de strategische assetallocatie zelf betreft wordt periodiek een AlM-studie gedaan.
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Financiële resultaten
5.1 Financiële resultaten 2017
De jaarrekening 2017 is opgesteld in overeenstemming met richtlijn 640 van de Raad voor de 

jaarverslaggeving. Het resultaat voor het boekjaar 2017 is uitgekomen op E 1.184.012,- negatief. 

van de totale uitgaven is ruim 82 procent gespendeerd aan de doelstellingen. Het resultaat is 

negatief omdat er meer is besteed aan de doelstelling dan begroot, dit komt ten laste van de  

reserve giftenbudget die in 2016 is gemaakt. in de begroting was uitgegaan van 75 procent. 

De jaarrekening is te vinden in hoofdstuk 7, inclusief een goedkeurende controleverklaring.

5.2 Begroting 2018
voor 2018 heeft Stichting Novum een begroting opgesteld, vergelijkbaar met die van 2017. 

De inkomsten uit beleggingen zijn begroot op 3,81 procent. Dit percentage is gebaseerd op de 

scenarioanalyse en het risicobudgetteringsonderzoek van 2016. De analyse en het onderzoek 

betroffen het te verwachten risico en rendement bij een portefeuilleverdeling van 40 procent 

zakelijke en 60 procent vastrentende waarden. Het te verwachten rendement op de portefeuille 

ligt hiermee lager dan het geformuleerde langjarig gemiddelde doelrendement van 6 procent. 

voor 2018 is wederom 3 procent van het vermogen begroot voor doeluitgaven, dat wil zeggen 

E 3.236.458,-. De kosten van beleggingen, beheer en administratie, en de algemene kosten zullen 

in 2018 op een vergelijkbaar niveau liggen als in 2017, dat wil zeggen rond de 0,8 procent. 

verwacht wordt dat het resultaat van de inkomsten minus de uitgaven, te weten E 655.733,-, 

onvoldoende zal zijn om het vermogen in reële termen in 2018 in stand te houden. 

Het Centraal Planbureau heeft namelijk in zijn ramingen (per 19 september 2017) voor 2018 een 

afgeleide nationale consumentenprijsindex geprognosticeerd van 1,3 procent. Op een vermogen  

van E 107.092.315,- per 31 december 2017 is dat een bedrag van E 1.392.200,-. 

er kan nu al voorzichtig geconcludeerd worden dat Stichting Novum in 2018 zal interen. 

Stichting Novum heeft in de afgelopen jaren een buffer opgebouwd. Over de periode van mei 2011 

(datum herinrichting vermogensbeheer) tot en met 31 december 2017 is een gemiddeld rendement 

op het vermogen behaald van 6,39 procent per jaar. Dit is iets hoger dan het langjarig gemiddelde 

doelrendement van 6 procent. Daarnaast is ook de afgeleide nationale consumentenprijsindex over 

deze periode lager geweest dan het langjarig gemiddelde van 2 procent. 
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6.1 Bestuur en governance

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 minderheid 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 is dat drie.

Het bestuur streeft naar een zo evenwichtig 

mogelijke samenstelling en stelt daarom voor-

waarden aan de deskundigheid van de bestuurs-

leden, passend bij missie en beleid. Het bestuur 

kiest uit zijn midden de voorzitter, de secretaris 

en de penningmeester.

Per 31 december 2017 was het bestuur als volgt 

samengesteld:

  de heer drs. P.P.A. Bronger RBA CEFA

 (penningmeester): datum aantreden 5   

 oktober 2016, eerste keer benoemd tot en  

 met 4 oktober 2019; herbenoembaar;

  mevrouw drs. A.D. Brouwer (secretaris): 

 datum aantreden 1 januari 2016, eerste keer 

  benoemd tot en met 31 december 2018;  

 herbenoembaar;

Stichting Novum wordt geleid door het bestuur. 
De bestuursleden wenden hun deskundigheid in diverse commissies aan. 

Zij krijgen daarbij ondersteuning van een kleine staf.

  Hoofdstuk 6

Hoofdstuk 6
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Bestuur en governance
  de heer drs. K.H. Gerritsen RA: 

 datum aantreden 31 maart 2011, derde maal 

 herbenoemd tot en met 28 september 2020;  

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

 datum aantreden 18 mei 2010, derde maal  

 herbenoemd tot en met 17 mei 2019;

 mevrouw drs. H.M.T. de Wit: 

 datum aantreden 31 maart 2013, benoemd  

 tot en met 31 mei 2016; tweede maal 

 herbenoemd tot en met 31 maart 2019;  

 herbenoembaar.

6.1.2 Werving van nieuwe bestuursleden

De procedure voor de werving van nieuwe 

bestuursleden is vastgelegd in een benoe-

mingsreglement. Nieuwe bestuursleden worden 

door middel van een open procedure gewor-

ven. 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 om deel te nemen aan de 

selectieprocedure. voor iedere vacature wordt 

een profielschets opgesteld, waarbij rekening 

wordt gehouden met de aanwezige en gewens-

te competenties.

in de statuten is sinds 2015 bepaald dat de 

maximale zittingsperiode van bestuursleden ne-

gen jaar bedraagt. Bestuursleden worden voor 

drie jaar benoemd, waarna ze tot twee keer toe 

herbenoemd kunnen worden.

6.1.3 Vergoeding van bestuursleden

De vergoeding die Stichting Novum aan haar 

bestuursleden toekent, is een afgeleide van het 

‘algemeen niveau’ van de regeling van de minis-

ter van Financiën van 22 november 2004, hou-

dende de vaststelling van de maximumbedragen 

in het kader van het vacatiegeldenbesluit 1988 

(Regeling maximumbedragen vacatiegeld 2004). 

Dit bedrag is sinds 2011 niet meer aangepast 

aan de inflatie. Wel wordt er 21 procent btw over 

het vacatiegeld betaald, aangezien de belasting-

inspecteur de bestuurswerkzaamheden voor 

Stichting Novum per 1 januari 2013 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 voor het gebruik van privé-

telefoon, computer en dergelijke. De vergoe-

ding weerspiegelt slechts in beperkte mate de 

daadwerkelijk bestede uren en de kwaliteit van 

de inbreng. in de jaarrekening zijn de uitbetaalde 

vergoedingen in 2017 opgenomen.

6.1.4 Gedragscodes FIN en Stichting Novum

Het bestuur onderschrijft de code ‘Normen 

Goed Bestuur’ van de vereniging van Fondsen  

in Nederland (FiN) door de jaarlijkse ‘verklaring 

van Naleving’ van deze code te ondertekenen 

(ingangsdatum januari 2018). Daarnaast heeft 

Stichting Novum een eigen gedragscode 

opgesteld, waarin afspraken staan over het 

accepteren van attenties en uitnodigingen voor 

nevenfuncties. in 2016 is aan de gedragscode 

van Stichting Novum toegevoegd dat ‘verbonden 

personen’ erop dienen toe te zien dat er geen 

transacties plaatsvinden tussen Stichting Novum 

en aan hun partners of thuiswonende kinderen 

gelieerde organisaties, dan wel dat deze 

transacties zakelijk zijn. 

Het doel van de eigen gedragscode is het voor-

komen 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 belangenverstren-

geling wil Stichting Novum hiermee vermijden. 

jaarlijks wordt aan de bestuursleden gevraagd 

een verklaring van goed gedrag over te leggen. 



30

6.1.5 Evaluatie van eigen functioneren en 

organisatie

Periodiek evalueert het bestuur de eigen 

organisatie en het eigen functioneren. 

6.1.6. Nevenfuncties

De heer drs. P.P.A. Bronger RBA CEFA

Hoofdfunctie: senior Portfolio Manager Hedge 

Funds, APG. 

Nevenfuncties:

	senior wetenschappelijk docent ethiek en  

 scriptiecoördinator investment Management,  

 vrije universiteit Amsterdam.

		penningmeester Stichting Stuim  

(Schweigman&). 

Mevrouw drs. A.D. Brouwer

Hoofdfunctie: directeur/bestuurder Simavi

Nevenfunctie: 

	 zitting in de vakjury Maatschappij van de 

SponsorRing.

De heer drs. K.H. Gerritsen RA

Hoofdfunctie: gepensioneerd

Nevenfuncties:

	 penningmeester van het bestuur van de  

Stichting tot ondersteuning kleinschalige 

voorzieningen lichamelijk Gehandicapten 

(SvlG);

	 secretaris/penningmeester van het bestuur 

van de Stichting Artsen voor Kinderen en van 

de daaraan gelieerde Stichting FitKids;

  penningmeester van het bestuur van  

Stichting Prago;

  penningmeester van Stichting jumelage  

De Bilt-Coesfeld.

De heer jhr. mr. M.H. Reuchlin

Hoofdfunctie: gepensioneerd

Nevenfuncties:

 lid van het bestuur van de stichting

 De Appelzak;

 lid van het bestuur van de stichting Artisfonds;

 bestuurslid stichting lehman Brothers 

 Treasury Co;

 bestuurslid stichting Fico Beheer;

 penningmeester van vereniging Sociëteit 

 ‘Het Gooi 1945’.

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 medewer-

kers in dienst zijn van Koninklijke visio, onder-

steunt het bestuur van Stichting Novum wat de 

dagelijkse werkzaamheden betreft. De financi-

eel-administratieve en ambtelijke ondersteu-

ning 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 

voor 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.



31

Stichting NOVUM  |  Jaarverslag 2017

jaarrekening
2017



32

  Hoofdstuk 7

Hoofdstuk 7



33

Stichting NOVUM  |  Jaarverslag 2017

7.I   Balans per 31 december 2017 (na resultaatbestemming)            34

7.II   Staat van baten en lasten over 2017 36 

7.III   Grondslagen voor waardering van activa en passiva en resultaatbepaling 38

7.IV Toelichting op de balans per 31 december 2017    42

7.V   Toelichting op de staat van baten en lasten over 2017 50

7.VI Overige gegevens 60 

Inhoudsopgave

jaarrekening



34

ACTIVA 31-12-2017 31-12-2016  

 E E 

VASTE ACTIVA (1)       3.123.699      3.272.935      

   

VlOTTENDE ACTIVA

vorderingen en overlopende activa (2)        1.863.243       4.101.275  

effecten (3)      91.987.662     88.547.762   

liquide middelen (4)     15.894.265   15.647.821     

vlottende activa       109.745.170   108.296.858   

TOTAAl ACTIVA         112.868.869   111.569.793    

7.I  Balans per 31 december 2017
       (na resultaatbestemming)
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PASSIVA 31-12-2017 31-12-2016 
 E E 

EIGEN VERMOGEN (5)

Bestemmingsreserves  €   83.177.415    83.517.905    

Overige reserves      €  22.663.583   23.507.105   

EIGEN VERMOGEN   €  105.840.998    107.025.010   

VOORZIENINGEN (6)     116.956    163.337   

lANGlOPENDE SCHulDEN (7)   3.419.795    1.494.549     

KORTlOPENDE SCHulDEN 

EN OVERlOPENDE PASSIVA (8)    3.491.120    2.886.897    

    

TOTAAl PASSIVA      112.868.869    111.569.793  
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7.II  Staat van baten en lasten 
over 2017

 WERKElIJK  BEGROTING WERKElIJK

 2017 2017 2016

 E E E 

BATEN

Baten uit erfstellingen, legaten en giften (10)    128.954   50.000   808.812    

Baten uit beleggingen (11)     4.469.576   4.534.099      5.475.845       

   

Som der baten   4.598.530   4.584.099   6.284.657     

 

lASTEN

Besteed aan doelstellingen (12)

Aanvullende faciliteiten 

Dienstverlening en zorg    581.161   3.125.313   38.417   

innovatie en onderzoek      3.428.318   -   601.944    

internationale projecten     738.439   -   614.816   

 

Totaal      4.747.918    3.125.313   1.255.177   

Kosten van beleggingen (13)   816.350   810.255   778.383       

Kosten van beheer en administratie (14)    186.049   179.940   187.048     

Bezoldiging bestuurders (15)    32.225   33.275   33.738      

Som der lasten       5.782.542   4.148.783   2.254.346        

 

SAlDO VAN BATEN EN lASTEN     (1.184.012)  435.316   4.030.311     

 

Toevoeging/onttrekking aan:

Bestemmingsreserve  € (340.490)  -   3.094.732     

Overige reserves   (843.522)  -   935.579  

    

      (1.184.012)  -   4.030.311     
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7.III  grondslagen voor waardering van  
activa en passiva en resultaatbepaling

Algemeen  

Stichting Novum, statutair gevestigd in 

Amsterdam, is opgericht op 18 april 1984. 

De statutaire doelstelling van Stichting Novum 

is het zonder winstoogmerk bevorderen van 

activiteiten, gericht op het welzijn van slecht-

ziende 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 '640 Organisaties zonder winst-

streven'. 'De grondslagen die worden  

toegepast voor de waardering van activa  

en passiva en de resultaatbepaling zijn  

gebaseerd op historische kosten, voor zover 

niet anders vermeld.' 

 

Continuïteit  

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande  

van de continuïteitsveronderstelling. 

 

Algemeen  

Voor zover niet anders is vermeld, worden 

activa en passiva opgenomen tegen nominale 

waarde.

Een actief wordt in de balans opgenomen 

wanneer het waarschijnlijk is dat de toekom-

stige economische voordelen ervan naar 

de stichting zullen toevloeien en de waarde 

daarvan betrouwbaar kan worden vastge-

steld. Een verplichting wordt in de balans 

opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat 

de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met 

een uitstroom van middelen die economische 

voordelen in zich bergen en 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, samenhan-

gend met een vermeerdering 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, samenhan-

gend 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 voorde-

len en alle of nagenoeg alle risico’s met be-

trekking tot een actief of verplichting aan een 

derde zijn overgedragen, wordt het actief of 

de verplichting niet langer in de balans opge-

nomen. Verder worden activa en verplichtin-

gen niet meer in de balans opgenomen vanaf 

het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan 

aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid 

van de toekomstige economische voordelen 

en/of betrouwbaarheid van de bepaling van 

de waarde.   

  

De opbrengsten en kosten worden toegere-

kend aan de periode waarop zij betrekking 

hebben.   

   

De jaarrekening wordt gepresenteerd in 

euro’s, de functionele valuta van de stichting. 
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Gebruik van schattingen  

De opstelling van de jaarrekening vereist dat 

de leiding van de stichting oordelen vormt en 

schattingen en veronderstellingen maakt die 

van invloed zijn op de toepassing van grond-

slagen en de gerapporteerde waarde van 

de activa en verplichtingen, en van baten en 

lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen 

afwijken van deze schattingen.  

De schattingen en onderliggende veronder-

stellingen worden voortdurend beoordeeld. 

Herzieningen van schattingen worden op-

genomen in de periode waarin de schatting 

wordt herzien en in toekomstige perioden 

waarvoor herziening gevolgen heeft.  

   

Financiële instrumenten  
Financiële instrumenten omvatten effec-

ten, 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 ge-

amortiseerde kostprijs op basis van de  

effectieve rentemethode.  

  

De aflossingsverplichtingen voor het komend 

jaar van de langlopende schulden worden  

opgenomen onder kortlopende schulden. 

   

Materiële vaste activa  

De gebouwen en terreinen worden gewaar-

deerd tegen hun kostprijs, verminderd met 

de cumulatieve afschrijvingen en bijzondere 

waardeverminderingen.   

De kostprijs bestaat uit de verkrijgings- of 

vervaardigingsprijs en overige kosten om de 

activa op hun plaats en in de staat te krijgen 

noodzakelijk voor het beoogde gebruik.  

Er wordt op gebouwen en woningen lineair 

afgeschreven op basis van een geschatte 

levensduur van 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 geac-

tiveerd, indien zij de gebruiksduur van het 

object verlengen. De dotatiatie van de onder-

houdsvoorziening wordt gevormd op basis 

van de gemiddelde uitgaven over de  

komende tien jaar, de onderhoudsuitgaven 

van het huidig jaar komen ten laste van de 

voorziening. Zie hiervoor de grondslag onder 

het hoofd Voorziening groot onderhoud. 

   

Bijzondere waardeverminderingen  

Voor materiële vaste activa wordt op iedere 

balansdatum beoordeeld of er aanwijzin-

gen zijn dat deze activa onderhevig zijn 

aan bijzondere waardeverminderingen. Als 

dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de 

realiseerbare waarde van het actief geschat. 

De realiseerbare waarde is de hoogste van de 

bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde. Als 

het niet mogelijk is de realiseerbare waarde 
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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 kasstroomgenererende eenheid hoger 

is dan de realiseerbare waarde, wordt een 

bijzonder waardeverminderingsverlies ver-

antwoord voor het verschil tussen de boek-

waarde en de realiseerbare waarde. 

Indien sprake is van een bijzonder waarde-

verminderingsverlies van een kasstroom-

genererende 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 opbrengstwaarde.  

  

Vorderingen  

De vorderingen worden gewaardeerd op de 

nominale waarde onder aftrek van een voor-

ziening voor oninbaarheid. Vorderingen 

worden bij eerste verwerking gewaardeerd 

tegen reële waarde, inclusief transactie kosten 

(indien materieel). Na eerste verwerking vindt 

waardering plaats tegen geamortiseerde 

kostprijs op basis van de effectieverenteme-

thode, 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 

reële waarde (beurskoers) per 31 december 

of indien geen beurskoers beschikbaar is, een 

door derden opgegeven koers. Voor waar-

dering tegen beurskoers is de collectieve 

methode toegepast.

De niet gerealiseerde koersverschillen 

worden verantwoord via de staat van baten 

en lasten.  

  

RESERVES  

   

Bestemmingsreserves 

De beperkte bestedingsmogelijkheid van de 

bestemmingsreserve is door het bestuur 

bepaald, en betreft geen verplichting, het 

bestuur kan deze beperking zelf opheffen. 

  

Voorzieningen 

Een voorziening wordt in de balans 

opgenomen, wanneer er sprake is van:  

 een in rechte afdwingbare of feitelijke  

 verplichting die het gevolg is van een 

 gebeurtenis in het verleden; en  

 waarvan een betrouwbare schatting kan  

 worden gemaakt; en  

 het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling  

 van die verplichting een uitstroom van 

 middelen nodig is.  

 

Indien (een deel van) de uitgaven die noodza-

kelijk zijn om een voorziening af te wikkelen 

waarschijnlijk geheel of gedeeltelijk door een 

derde worden vergoed bij afwikkeling van de 

voorziening, wordt de vergoeding als afzon-

derlijk actief gepresenteerd.  

 

Voorzieningen worden gewaardeerd tegen 

de nominale waarde van de uitgaven die naar 

verwachting noodzakelijk zijn om de verplich-

tingen en verliezen af te wikkelen.  

 

Voorziening groot onderhoud  

De voorziening is gevormd op basis van een 
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meerjarig onderhoudsplan. De voorziening 

heeft overwegend een langdurig karakter.  

   

Grondslagen voor de resultaat-
bepaling  
De opbrengsten uit hoofde van nalatenschap-

pen zijn verantwoord in het boekjaar waarin 

de omvang betrouwbaar kan worden vastge-

steld en zijn aanvaard door de stichting. 

  

Verplichtingen uit hoofde van de doelstel-

lingen 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 administra-

tievoering en worden niet toegerekend aan 

de doelstelling of de werving van baten, 

aangezien de stichting een zuivere categori-

ale verdeling van de kosten meer inzichtelijk 

vindt.  
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ACTIVA 
De materiële vaste activa kunnen als volgt worden gespecificeerd:

1. MATERIëlE ACTIVA    31-12-2017 31-12-2016

    E E

Terreinen          124.495   124.495      

Terreinvoorzieningen          202.500   225.000      

Gebouwen locatie Huizen           2.796.704   2.923.440        

   

             3.123.699   3.272.935     

      

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

  

 TERREINEN TERREIN-  GEBOuWEN  TOTAAl 2017 TOTAAl 2016  

  VOORZIENINGEN

Aanschafwaarde  E E E E E

Saldo 1 januari 2017         124.495   450.000   4.248.769   4.823.264   4.823.264     

Aankopen   -   -   -   -   -  

Desinvesteringen  -   -    -   -    -   

Saldo 31 december 2017      124.495   450.000   4.248.769   4.823.264   4.823.264     

      

Afschrijvingen E E E E E  

Saldo 1 januari 2017  -    225.000   1.325.329   1.550.329   1.401.093    

Afschrijvingen    -    22.500   126.736   149.236   149.236      

Desinvesteringen  -   -   -   -   - 

Saldo 31 december 2017  -    247.500   1.452.065   1.699.565   1.550.329     

Boekwaarde 31 december 2017        124.495   202.500   2.796.704   3.123.699   3.272.935      

  

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 zo veel mogelijk terug 

te verdienen.        

      

er heeft geen bijzondere waardevermindering plaatsgevonden.

De actuele waarde van de bedrijfsgebouwen is gebaseerd op de WOZ-waarden per 1 januari 2017 en bedraagt 

e 9.606.000.       

       

      

7.IV  toelichting op de balans 
per 31 december 2017
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Nalatenschappen 31-12-2017 31-12-2016 

met vruchtgebruik bij derden E E 

Erflater  Vruchtgebruiker 

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

j.M. Cok M.j. Cok 1   1 

   

  2    2

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.     

 

2. VORDERINGEN EN OVERlOPENDE ACTIVA 31-12-2017 31-12-2016

 E E

Debiteuren      9.328   -   

interest obligaties       347.713   349.528     

interest banken      15.429   27.507    

Koninklijke visio     1.459.032   3.666.594    

BTW     6.408   5.544   

erfstellingen en legaten  -   52.100  

Overige vorderingen   25.331   -   

Nalatenschappen met vruchtgebruik bij derden 2   2 

         1.863.243   4.101.275   

Het saldo vorderingen is significant gedaald ten opzichte van voorgaand jaar en dit wordt  

veroorzaakt doordat de lening aan Koninklijke visio, ad 5.000.000 euro, grotendeels is terugbetaald. 

 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 31-12-2017 31-12-2016

 E E 

Waarde per 1 januari    88.547.764   89.298.762      

Bij: aankopen/inschrijvingen        12.400.732   25.147.721      

   100.948.495   114.446.483      

Af: verkopen en lossingen tegen aankoopwaarde      9.156.911   27.495.009     

Subtotaal      91.791.583   86.951.474      

Mutaties niet-gerealiseerde koersverschillen boekjaar  

beleggingen       196.079   1.596.288    

Waarde per 31 december      91.987.662   88.547.762     

De effecten worden ter belegging aangehouden.     

 

    

4. lIquIDE MIDDElEN 31-12-2017 31-12-2016

 E E

BickBank N.v.    335.663   172.765         

ABN AMRO Bank N.v.    15.558.602   15.475.056      

  

      15.894.265   15.647.821         

De liquide middelen zijn terstond opeisbaar.
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De mutaties in de reserves in het boekjaar 2017    

       

 BESTEMMINGS-    OVERIGE   

 RESERVES  RESERVES 31-12-2017 31-12-2016 

 E  E E E  

Stand per 1 januari      83.517.905    23.507.105   107.025.010   102.994.699         

Mutaties      - -  

Toevoeging via   

resultaatbestemming     -340.490     -843.522     -1.184.012    4.030.311     

       

Stand per 31 december         83.177.415    22.663.583   105.840.998  107.025.010          

 

    

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

Bestemmingsreserves 

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

      

 

Stamvermogen    31-12-2017 31-12-2016

 E E 

Stand per 1 januari      82.022.266   80.423.173     

Toevoeging via resultaat  €  1.155.149   1.599.093    

    €  83.177.415   82.022.266      

 

     

Met de keuze voor een bestemmingsreserve brengt de Stichting 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 berekend vanaf 1 januari 2012 wordt jaarlijks per 1 januari gecorrigeerd voor inflatie, inkomsten uit giften 

en erfstellingen en eventuele opbrengsten van onroerende goederen, anders dan huuropbrengsten of gebruiksver-

goedingen. Het vorenstaande is het minimumvereiste voor de mutatie. De reserve dient per 31 december 2017 een 

minimale grootte te hebben van E 83.177.415. indien deze reserve wordt berekend vanaf 1 januari 2008 (invoering 

ANBi-wetgeving), dan zou deze reserve een minimale grootte hebben van E 106.794.659.    

     

     

     

     

     

     

  

3. EFFECTEN 31-12-2017 31-12-2016

 E E 

Waarde per 1 januari    88.547.764   89.298.762      

Bij: aankopen/inschrijvingen        12.400.732   25.147.721      

   100.948.495   114.446.483      

Af: verkopen en lossingen tegen aankoopwaarde      9.156.911   27.495.009     

Subtotaal      91.791.583   86.951.474      

Mutaties niet-gerealiseerde koersverschillen boekjaar  

beleggingen       196.079   1.596.288    

Waarde per 31 december      91.987.662   88.547.762     

De effecten worden ter belegging aangehouden.     

 

    

4. lIquIDE MIDDElEN 31-12-2017 31-12-2016

 E E

BickBank N.v.    335.663   172.765         

ABN AMRO Bank N.v.    15.558.602   15.475.056      

  

      15.894.265   15.647.821         

De liquide middelen zijn terstond opeisbaar.

PASSIVA

5. RESERVES
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Reserve giftenbudget   31-12-2017 31-12-2016

   E E 

Stand per 1 januari        1.495.639    -      

Toevoeging via resultaat     -   1.495.639  

Onttrekking via resultaat     1.495.639-  -   

          -   1.495.639 

Overige reserves   31-12-2017 31-12-2016

   E E 

Stand per 1 januari        23.507.105   22.571.526       

Toevoeging     €   843.522-  935.579  

         €   22.663.583    23.507.105      

6. VOORZIENINGEN  VOORZIENING 31-12-2017 31-12-2016

  GROOT-

  ONDERHOuD

  E E E 

Stand 1 januari       163.337    163.337  222.052    

Toevoeging          340.680    340.680   334.000     

Onttrekking       387.061   387.061  392.715      

Stand per 31 december       116.956    116.956   163.337     

       

      

 

De reserve giftenbudget betreft het verschil tussen het begrote giftenbudget en de werkelijk 

gerealiseerde giften exclusief de vrijgevallen projecten. De reserve giftenbudget geeft extra ruimte 

voor de spending rule-giften voor het komend jaar.      
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6. VOORZIENINGEN  VOORZIENING 31-12-2017 31-12-2016

  GROOT-

  ONDERHOuD

  E E E 

Stand 1 januari       163.337    163.337  222.052    

Toevoeging          340.680    340.680   334.000     

Onttrekking       387.061   387.061  392.715      

Stand per 31 december       116.956    116.956   163.337     

       

      

 

7. lANGlOPENDE SCHulDEN 31-12-2017 31-12-2016

 E E 

Projectverplichtingen met looptijd langer dan 1 jaar     3.419.795   1.494.549    

Stand per 31 december       3.419.795   1.494.549      

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

 31-12-2017 31-12-2016

 E E 

Crediteuren      61.458   25.406    

Overige schulden    

 - Bouwkosten     32.000   14.950   

 - Beheersloon en performance fee beleggingen     85.802   61.452  

 - Accountantskosten     19.180   18.753    

 - Projecten      3.272.076    2.765.930    

 - Waarborgsom     18.539   -    

 - Diversen   2.065   406        

      

        3.491.120    2.886.897        

Kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan een jaar.

  

8. KORTlOPENDE SCHulDEN EN OVERlOPENDE PASSIVA    

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

De reserve giftenbudget betreft het verschil tussen het begrote giftenbudget en de werkelijk 

gerealiseerde giften exclusief de vrijgevallen projecten. De reserve giftenbudget geeft extra ruimte 

voor de spending rule-giften voor het komend jaar.      
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9. NIET IN DE BAlANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPlICHTINGEN  
 
     

 31-12-2017    

Garanties E    

     2.027.875         

   

   

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

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

gemeente Huizen indien Koninklijke visio, lSSB inzake onderwijs niet  aan haar verplichtingen in deze kan

voldoen. 

van de totale verplichting van E 2.027.875 heeft E 81.115 een looptijd van maximaal 1 jaar en E 1.622.300 

heeft een looptijd van langer dan 5 jaar.     

      

      

      

      

      

      

  

(1)

(1)
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BATEN 

10. BATEN uIT ERFSTEllINGEN,  WERKElIJK  BEGROTING WERKElIJK

      lEGATEN EN GIFTEN 2017 2017 2016

 E E E 

legaten       93.500   49.000   808.358      

Giften      35.454   1.000   454      

     

      128.954   50.000   808.812     

     

De baten uit erfstelling, legaten en giften in 2017 zijn fors lager dan voorgaand jaar. in 2016 was 

sprake van een grote nalatenschap aan Koninklijke visio. Koninklijke visio heeft deze nalatenschap 

overgedragen aan Stichting Novum, conform artikel 2.1 van de samenwerkingsovereenkomst.     

     

      

     

11. BATEN uIT BElEGGINGEN WERKElIJK  BEGROTING WERKElIJK

 2017 2017 2016

 E E E  

Dividend      689.592   320.000   561.100        

interest obligaties      923.252   820.000   1.027.253      

(Niet)-gerealiseerde koersverschillen     2.035.384   2.564.300   3.022.027     

interest (excl. interest obligaties)   63.368   105.700   111.701         

Materieel vaste activa         757.980   724.099   753.764    

     

       4.469.576   4.534.099   5.475.845         

     

     

     

  

     

   

7.V  toelichting op de staat van baten 
en lasten over 2017
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De baten uit beleggingen in het boekjaar 2017 liggen in lijn met 2016. De gerealiseerde baten blijven wel 

achter op de begroting en dit wordt met name veroorzaakt door de lagere koersresultaten van zowel de 

aandelen als de obligaties.       

       

Het bedrag is als volgt te specifieren:

 Niet-gerealiseerde Niet-gerealiseerde Gerealiseerde Realisatie 

 koersverschillen koersverschillen koersverschillen koersverschillen

 per 1 jan 2017 per 31 dec 2017 in 2017 in 2017

 E E E E  

Hypotheken en leningen   41.283   (13.697)  -   (54.980) 

Aandelen    4.513.623   5.407.079   1.796.732   2.690.188   

Obligaties   3.402.209   2.759.812   42.573   (599.824)  

 

      7.957.115   8.153.194   1.839.305   2.035.384      
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Staat van baten en lasten over 2017

lASTEN   
   

12. BESTEED AAN DOElSTEllINGEN   AANGEGANE TOTAAl

     VRIJVAl KOSTEN VERPlICHTING WERKElIJK

DOElSTEllING: AANVullENDE FACIlITEITEN, 2017 2017 2017 VOOR 2018 2017

DIENSTVERlENING EN ZORG E E E E

• Microaanvragen  -  -  75.000   75.000 

• Tastboeken -  -   -   - 

• Digitale agenda  -  -  78.350   78.350 

• ICT4Music  -   -   50.850   50.850 

• De Blindentribune  -   -   35.220   35.220 

• Paro de robotzeehond  -   -   103.524   103.524 

• Altijd & overal mobiliteitstraining  -   -   81.940   81.940 

• Introductie van OCT in de diagnostiek en revalidatie  -   -   73.800   73.800 

• Beweegtuin Vlasborch  -   -   73.827   73.827 

• Introductie van OCT in de diagnostiek en revalidatie (uitbreiding)  -  - 8.650   8.650  

  -     -   581.161   581.161  

DOElSTEllING: INNOVATIE EN ONDERZOEK   

• Stichting InZicht -   - 137.000   137.000 

• Leerstoel VU: leer van blinde en slechtziende mens  -   315.000  -  315.000 

• Activiteiten bij Tactiel Profiel MB  -   -   59.462   59.462 

• ETNAH Diagnostiek  -   -   38.850   38.850 

• Leerlijn 3D - 2D  -   -   131.879   131.879 

• Visusbeleving  -   -   29.550   29.550 

• Super Toegankelijk ideate, conceptualize and prototype  -   -   200.120   200.120 

• Aanleren diepe woordkennis  -   -   156.562   156.562 

• Scangedrag bij hemianopsie  -   -   54.417   54.417 

• Tour des Lumieres  -   -   77.719   77.719 

• Mobiliteitsbehoud bij comorbiditeit  -   -   84.489   84.489 

• Webwinkel W&D  (26.825)  -  -  (26.825)

• Ik word begrepen  -   -   53.862   53.862 

• NASWB vakken  -   -   40.042   40.042 

• Sprekende ogen  -   -   18.754   18.754 

• Vidans, bewegen op muziek  -   -   16.817   16.817 

• Leerlijn programmeren  -   -   148.440   148.440 

• TopZorg visuele Revalidatie in Oprichting TRIO tweede fase  -   -   1.371.530   1.371.530 

• Werkplan Leerstoel Visuele info verwerking  -   -   240.000   240.000 

• Sporten, zo kan het ook  -   -   85.500   85.500 

• Diagnostiek van visuele stoornissen na niet-aangeboren hersenletsel  -   -   134.843   134.843 

• Expeditie Robin  -   -   104.360   104.360 

• Leestraining hemianopsie  (452)  -    (452)
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     AANGEGANE      

BEGROTING  WERKElIJK VRIJVAl KOSTEN VERPlICHTING

 2017 2016 2016 2016 2016 VOOR 2017

 E E E E E

       3.125.313              

   -   44.917   (5.083)  -   50.000    

   -   (6.500)  (6.500)  -   -  

  -  -  -   -  -   

 -  -  -   -  -   

 -  -  -   -  -   

 -  -  -   -  -   

 -  -  -   -  -   

 -  -  -   -  -   

 -  -  -   -  -   

 -  -  -   -  -   

     3.125.313   38.417   (11.583)  -   50.000       

        

    

 -  -   (137.000)    -   137.000  

 -   -  - -  -   

 -   -  - -  -  

 -   -  - -  -  

 -   -  - -  -  

 -   -  - -  -  

 -   -  - -  -  

 -   -  - -  -  

 -   -  - -  -  

  -   -  - -  -  

  -   -  - -  -  

  -   -  - -  -  

  -   -  - -  -  

  -   -  - -  - 

  -   -  - -  -  

  -   -  - -  -  

  - - - - -

 -   - - - -   

 -   - - - -   

 -   - - - -   

 -   - - - -   

 -   - - - -    
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   AANGEGANE TOTAAl

     VRIJVAl KOSTEN VERPlICHTING WERKElIJK

DOElSTEllING: INNOVATIE EN ONDERZOEK 2017 2017 2017 VOOR 2018 2017

(VERVOlG) E E E E

• Cliënten aan het woord   (22.323)  -    (22.323)

• Zoveel meer te zien  (48.678)  -    (48.678)

• Implementatie Veilige Auditieve Omgeving  -   -   17.400   17.400 

• Expeditie TOP  -   -   10.000   10.000 

• Vervolg KNLGV   -   -   - 

• Het ideale leerboek   -   -   - 

• Digitale geletterdheid  -   -   -   

• Visiolab  -   -   -   - 

• CVI in beeld  -   -   -   - 

• ADL met inzet van technologie  -   -   -   - 

• Nieuwe visustest voor jonge kinderen  -   -   -   - 

• Super toegankelijk, de start  -   -   -   - 

• Living Experience; de goede start   -   -   -   -  

        

    (98.278)  315.000   3.211.596   3.428.318    
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     AANGEGANE      

BEGROTING  WERKElIJK VRIJVAl KOSTEN VERPlICHTING

 2017 2016 2016 2016 2016 VOOR 2017

 E E E E E

                    

   -   - -  -   -    

   -  - -  -   -  

   -   77.557   -   -   77.557    

 -  -  -   -  -   

  -   (1.490)  (1.490)  -   -   

  -   (17.570)  (17.570)  -   -    

  -   55.692   -   -   55.692    

  -   93.056   -   -   93.056    

  -   93.720   -   -   93.720   

  -   71.596   -   -   71.596   

  -   25.533   -   -   25.533      

  -   38.290   -   -   38.290 

  -   165.560   -   -   165.560 

  -   601.944   (156.060)  -   758.004        
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    AANGEGANE TOTAAl

 VRIJVAl KOSTEN VERPlICHTING WERKElIJK 

DOElSTEllING: INTERNATIONAlE PROJECTEN 2017 2017 2017 VOOR 2018 2017  

 E E E E

- visio international  -  8.600   109.536   118.136 

- effectiviteitsonderzoek inzet Kenia -  -   5.000   5.000 

- iCevi regionale ondersteuning Afrika  -   -  -  - 

- Albino children Kenya  (28.198)  -   -   (28.198)

- visueel functieonderzoek en vroegbegeleiding in de Balkan  (37.632)  -   -   (37.632)

- Zambia  (127.860)  -   -   (127.860)

- Oeganda  (104.579)  533.436  -  428.857 

- Botswana  (140.678)  442.475  -  301.797 

- egypte  -   -    - 

- Palestina fase 1, De Westbank  (5.368)  -   -   (5.368)

- Zuid-Afrika -  -   83.707   83.707 

- Palestina  -   -  -  - 

      (444.315)  984.511   198.243   738.439   

                                                                                           

Totaal besteed aan doelstellingen      (542.593)  1.299.511   3.991.000   4.747.918         

     

  

De projectlasten zijn hoger dan de begroting en hoger dan voorgaand jaar en dit wordt veroorzaakt doordat vorig jaar  

voor enkele grote projectaanvragen nog geen bestuursbesluit was genomen en aanvullende  informatie vereist was.  

Deze projecten zijn in 2017 gehonoreerd.       

      

     

Bestedingspercentage doelstellingen in vergelijking met totaal van de baten    103%

 

Bestedingspercentage doelstellingen in vergelijking met totaal van de lasten   82%  

     

     

 

Totaal lasten       5.782.542    
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     AANGEGANE      

BEGROTING  WERKElIJK VRIJVAl KOSTEN VERPlICHTING

 2017 2016 2016 2016 2016 VOOR 2017

 E E E E E

   

  -   42.564   (54.085)  -   96.649  

  -   -  -   -   -  

   -   -  -   -   -  

   -   -  -   -   -  

  -   -  -   -   -  

   -   -  -   -   - 

  -   -  -   -   -  

  -   -  -   -   -   

  -   (8.880)  (8.880)  -   - 

   -   (58.273)  (58.273)  -   -   

  -   83.705   -   -   83.705 

  -   555.700   -   -   555.700  

   -   614.816   (121.238)  -   736.054      

        

    3.125.313   1.255.177   (288.881)  -   1.544.058       

        

        

 

  68%  20% 

 75%  56% 

  4.148.783   2.254.346  
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13. KOSTEN VAN BElEGGINGEN WERKElIJK  BEGROTING WERKElIJK

 2017 2017 2016

 E E E

Beheerloon   274.462   240.000   218.402   

Huismeesterschap Koninklijke visio    21.092   21.092   26.592   

Afschrijvingskosten    149.236   149.236   149.236   

Gebouwgebonden verzekering en belastingen     8.002   34.374   25.277   

energie en schoonmaak    22.878   24.873   24.876   

Dotatie voorziening onderhoud    340.680   340.680   334.000   

        816.350   810.255   778.383         

De kosten van beleggingen zijn liggen in lijn met de begroting en zijn hoger dan voorgaand jaar.

enerzijds  wordt dit veroorzaakt doordat het beheerloon hoger is dan voorgaand jaar. in het 

boekjaar 2016 heeft een restitutie van de performance fee plaatsgevonden. Anderzijds zijn de 

kosten voor verzekeringen en belastingen lager doordat de verzekeringspremies van 2012 tot 

en met 2017 zijn herberekend.     

    

Het nettoresultaat van de beleggingen is als volgt:

NETTORESulTAAT  WERKElIJK  BEGROTING WERKElIJK

VAN BElEGGINGEN 2017 2017 2016

 E E E 

Opbrengsten   4.469.576   4.534.099   5.475.845        

Kosten        816.350   810.255   778.383        

     

      3.653.226   3.723.844   4.697.462       

14. KOSTEN VAN BEHEER  WERKElIJK  BEGROTING WERKElIJK

      EN ADMINISTRATIE 2017 2017 2016

 E E E

Bureaukosten       125.789   124.510   123.355         

Algemene kosten   28.012   31.600   25.890         

verzekeringen en belastingen  822   830   822      

Overige uitgaven       31.426   23.000   36.981         

     

       186.049   179.940   187.048      

De kosten van beheer en administratie zijn gelijk met voorgaand jaar,  maar hoger dan begroot 

en dit wordt onder andere veroorzaakt doordat een afkoopsom is betaald voor het niet plaatsen 

van zonnepanelen op het dak van de school wat in eerste instantie de bedoeling was.  
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15. BEZOlDIGING BESTuuRDERS WERKElIJK  BEGROTING WERKElIJK

 2017 2017 2016

 E E E

Bestuursvergoeding     32.225   33.275   33.738    

    

   

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

De vergoedingen zijn gebaseerd op de regeling vacatiegeld.      

De stichting heeft geen personeel in dienst. (2016: geen)     

    

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

nevenfuncties van de bestuursleden.

 

Huizen, 23 mei 2018    

    

Bestuur:    

de heer drs. P.P.A. Bronger (penningmeester)

mevrouw drs. A.D. Brouwer (secretaris)

de heer drs. K.H. Gerritsen RA

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

mevrouw drs. H.M.T. de Wit   

  

16. RESulTAATBESTEMMING 

Het bestuur van de stichting heeft besloten het resultaat over het boekjaar toe te voegen aan de reserve als bron 

van inkomsten en overige reserves. De resultaatbestemming is reeds verwerkt in de jaarrekening. 

De resultaatbestemming is als volgt gespecificeerd:

 2017

 E

Saldo van baten en lasten     (1.184.012)   

Toevoeging aan bestemmingsreserves    (340.490)  

Toevoeging aan overige reserves  (843.522) 

17. GEBEuRTENISSEN NA BAlANSDATuM 

Na balansdatum hebben er geen gebeurtenissen  plaatsgevonden die van invloed zijn op de jaarrekening 2017. 
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7.VI  Overige gegevens

CONTROlE VERKlARING VAN DE 
ONAFHANKElIJKE ACCOuNTANT

Aan: het Bestuur van Stichting Novum; 

Verklaring over de in het jaarverslag 
opgenomen jaarrekening 
Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2017 van Stichting 

Novum (hierna ‘de stichting’) te Amsterdam 

(hierna ‘de jaarrekening') gecontroleerd. 

Naar ons oordeel geeft de betreffende jaarreke-

ning een getrouw beeld van de grootte en sa-

menstelling van het vermogen van de stichting 

per 31 december 2017 en van het resultaat over 

2017 in overeenstemming met Richtlijn voor 

de jaarverslaggeving 640 ‘Organisaties zonder 

winststreven’.

De jaarrekening bestaat uit:

1 de balans per 31 december 2017;

2 de staat van baten en lasten over 2017; en

3  de toelichting met een overzicht van de 

gehanteerde grondslagen voor financiële  

verslaggeving en overige toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens 

het Nederlands recht, waaronder ook de 

Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze 

verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn 

beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijk-

heden voor de controle van de jaarrekening’.

Wij zijn onafhankelijk van de stichting zoals ver-

eist in de verordening inzake de onafhankelijk-

heid van accountants bij assurance-opdrachten 

(viO) en andere voor de opdracht relevante on-

afhankelijkheidsregels in Nederland. verder heb-

ben wij voldaan aan de verordening gedrags- en 

beroepsregels accountants (vGBA). 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-

informatie voldoende en geschikt is als basis 

voor ons oordeel.

Verklaring over de in het jaarverslag 
opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controlever-

klaring daarbij, omvat het jaarverslag andere 

informatie, die bestaat uit:

– het bestuurlijk jaarverslag; en

– de projecten binnen- en buitenland.

Op grond van onderstaande werkzaamheden 

zijn wij van mening dat de andere informatie 

met de jaarrekening verenigbaar is en geen 

materiële afwijkingen bevat.

Wij hebben de andere informatie gelezen en 

hebben op basis van onze kennis en ons begrip, 

verkregen vanuit de controle van de jaarreke-

ning of anderszins, overwogen of de andere 

informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan 

aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 

720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelf-

de diepgang als onze controlewerkzaamheden 

bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstel-

len van de andere informatie.

Beschrijving van verantwoordelijkheden 
met betrekking tot de jaarrekening 
Verantwoordelijkheden van het bestuur  

voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het 

opmaken en het getrouw weergeven van de 

jaarrekening in overeenstemming met Richtlijn 

voor de jaarverslaggeving 640 ‘Organisaties 

zonder winststreven’. in dit kader is het bestuur 

verantwoordelijk voor een zodanige interne be-
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heersing als het bestuur noodzakelijk acht om 

het opmaken van de jaarrekening mogelijk te 

maken zonder afwijkingen van materieel belang 

als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het 

bestuur afwegen of de stichting in staat is om 

haar werkzaamheden in continuïteit voort te 

zetten. Op grond van genoemd verslaggevings-

stelsel moet het bestuur de jaarrekening opma-

ken op basis van de continuïteitsveronderstel-

ling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om 

de stichting te liquideren of de bedrijfsactivitei-

ten te beëindigen of als beëindiging het enige 

realistische alternatief is. Het bestuur moet 

gebeurtenissen en omstandigheden waardoor 

gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stich-

ting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan 

voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het uitoe-

fenen van toezicht op het proces van financiële 

verslaggeving van de stichting.

Onze verantwoordelijkheden voor de 
controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plan-

nen en uitvoeren van een controleopdracht dat 

wij daarmee voldoende en geschikte controle-

informatie verkrijgen voor het door ons af te 

geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge 

mate maar geen absolute mate van zekerheid, 

waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze 

controle niet alle materiële fouten en fraude 

ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van 

fraude of fouten en zijn materieel indien redelij-

kerwijs kan worden verwacht dat deze, afzon-

derlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn 

op de economische beslissingen die gebruikers 

op basis van de jaarrekening nemen. De materi-

aliteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van 

onze controlewerkzaamheden en de evaluatie 

van het effect van onderkende afwijkingen op 

ons oordeel.

 

Wij hebben deze accountantscontrole profes-

sioneel-kritisch uitgevoerd en hebben waar 

relevant professionele oordeelsvorming toege-

past in overeenstemming met de Nederlandse 

controlestandaarden, ethische voorschriften 

en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle 

bestond onder andere uit:

–  het identificeren en inschatten van de risico’s 

dat de jaarrekening afwijkingen van mate-

rieel belang bevat als gevolg van fouten of 

fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen 

en uitvoeren van controlewerkzaamheden 

en het verkrijgen van controle-informatie die 

voldoende en geschikt is als basis voor ons 

oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwij-

king van materieel belang niet ontdekt wordt 

groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake 

zijn van samenspanning, valsheid in geschrif-

te, het opzettelijk nalaten transacties vast te 

leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen 

van zaken of het doorbreken van de interne 

beheersing;

–  het verkrijgen van inzicht in de interne be-

heersing die relevant is voor de controle met 

als doel controlewerkzaamheden te selecte-

ren die passend zijn in de omstandigheden. 

Deze werkzaamheden hebben niet als doel 

om een oordeel uit te spreken over de effec-

tiviteit van de interne beheersing van de 

stichting;

–  het evalueren van de geschiktheid van de 

gebruikte grondslagen voor financiële ver-
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slaggeving, en het evalueren van de redelijk-

heid van schattingen door het bestuur en de 

toelichtingen die daarover in de jaarrekening 

staan;

–  het vaststellen dat de door het bestuur 

gehanteerde continuïteitsveronderstelling 

aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de 

verkregen controle-informatie vaststellen of 

er gebeurtenissen en omstandigheden zijn 

waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan 

of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in con-

tinuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen 

dat er een onzekerheid van materieel belang 

bestaat, zijn wij verplicht om in onze contro-

leverklaring de aandacht te vestigen op de 

relevante gerelateerde toelichtingen in de 

jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat 

zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. 

Onze conclusies zijn gebaseerd op de contro-

le-informatie die verkregen is tot de datum 

van onze controleverklaring. Toekomstige 

gebeurtenissen of omstandigheden kunnen 

er echter toe leiden dat een organisatie haar 

continuïteit niet langer kan handhaven;

–  het evalueren van de presentatie, structuur 

en inhoud van de jaarrekening en de daarin 

opgenomen toelichtingen; en

–  het evalueren of de jaarrekening een 

getrouw beeld geeft van de onderliggende 

transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de met governance be-

laste personen onder andere over de geplande 

reikwijdte en timing van de controle en over de 

significante bevindingen die uit onze controle 

naar voren zijn gekomen, waaronder eventu-

ele significante tekortkomingen in de interne 

beheersing.

utrecht, 29 mei 2018

KPMG Accountants N.v.

j.l.C. van Sabben RA
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  Hoofdstuk 8

De projecten die Stichting Novum 

in 2017 heeft gesubsidieerd, zijn 

zeer divers. Ze variëren van het 

uitvoeren van wetenschappelijk 

onderzoek tot het inzetten van 

ervaringsdeskundigen. Op ICT-

gebied zijn apps als lesmateriaal 

ontwikkeld en is een webwinkel

gebouwd, die beheerd kan worden 

door mensen met een meervoudige 

beperking. Ook zijn projecten 

in het buitenland gefinancierd.

Hoofdstuk 8
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8.1 Projectverslagen binnenland

Projectverslagen

8.1.1
Microaanvragen

Hoewel Nederland rijk is aan vangnetten, 

zijn er altijd situaties waarin mensen met 

een visuele beperking buiten de boot 

dreigen te vallen. In 2011 hebben Stich-

ting Novum en Koninklijke Visio een klein 

fonds opgericht om ervoor te zorgen dat 

deze mensen de noodzakelijke revalidatie 

of hulp(middelen) krijgen. Daarnaast 

ondersteunt het fonds kleine, eenmalige 

projecten, die vooral voor de doelgroep 

van grote betekenis kunnen zijn. Er zijn in 

2017 zesentwintig aanvragen ingediend, 

waarvan er negentien (deels) zijn gehono-

reerd. 

Het fonds is bedoeld voor kleine, vaak individu-

ele aanvragen. Alleen medewerkers van 

Koninklijke visio kunnen microaanvragen 

indienen voor hun cliënten. Zo is er in 2017 een 

bijdrage gegeven aan het vervoer van een cliënt 

met een meervoudige beperking, zodat ze één 

keer per maand naar huis kan gaan. voor 

enkele kinderen is de eigen bijdrage aan het 

schoolkamp/uitwisselingsprogramma betaald, 

omdat de ouders dit zelf niet konden. verder is 

er een spacesafe aangeschaft voor een jongen 

van 8, die sinds kort op een woonvoorziening in 

Haren woont.

Ook zijn in 2017 kleinere initiatieven onder-

steund. er is bijvoorbeeld een bijdrage gegeven 

aan stichting visueel Beperkte Wielrenners. 

Deze stichting wil wielrenners met een visuele 

beperking helpen topprestaties op internatio-

nale wedstrijden te leveren, zodat zij hierdoor 

zichzelf als atleet en als mens kunnen ontwik-

kelen. Maar ook zijn financieel ondersteund de 

fototentoonstelling ‘Mijn (ge)Zicht’, de Raaksti-

muleringsprijs en de stichting Beter Zien Anders 

Kijken (BZAK), die zich inzet voor migranten met 

een visuele beperking. vaak wordt deze groep 

vrijgesteld van de plicht tot inburgering, omdat 

het bestaande taalonderwijsaanbod daar niet 

op is ingesteld. 

Migranten met een visuele beperking 

kunnen sinds 1 mei 2017 lessen 

Nederlands als tweede taal (NT2) volgen in 

Rotterdam. De stichting Beter Zien Anders 

Kijken (BZAK) verzorgt deze cursussen. 

BZAK organiseert al geruime tijd activitei-

ten voor blinde en slechtziende mensen.

Migranten die in Nederland wonen en de 

Nederlandse taal niet of onvoldoende 

beheersen, kunnen taallessen krijgen. 

Maar vaak vallen migranten die vanwege 

een oogaandoening niet kunnen lezen of 

schrijven, buiten de boot. Als zij aanklop-

pen bij reguliere instellingen voor NT2-

lessen, worden ze nogal eens geweigerd 

door hun beperking of ze haken snel af 

omdat ze niet mee kunnen komen.

Basisrecht

BZAK vindt dat iedereen die in Nederland 

woont, en dus ook slechtziende en blinde 

migranten, het recht heeft om de Neder-

landse taal te leren. De overheid geeft 

migranten met een visuele beperking vaak 
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8.1.2
Stichting InZicht

Stichting InZicht is ondergebracht bij 

ZonMw en financiert toegepast weten-

schappelijk onderzoek voor mensen 

met (een) visuele (en bijkomende)

beperking(en). Stichting Novum draagt via 

Koninklijke Visio financieel bij aan het 

werk van stichting InZicht.

Stichting inZicht is opgericht door de samen-

werkende instellingen in de branche en wordt 

vrijstelling van inburgering. Volgens BZAK 

wordt deze grote groep migranten met een 

visuele beperking daardoor achtergesteld. 

BZAK blijft zich sterk maken voor deze 

groep, zolang de overheid niet zorgt voor 

taallessen die door hen gevolgd kunnen 

worden.

Participatieladder 

De taallessen bestaan hoofdzakelijk uit 

spreek- en luistervaardigheid. Met deze 

bagage kan de doelgroep van BZAK de 

eerste sporten van de participatieladder 

beklimmen. De lessen worden financieel 

mogelijk gemaakt door de vereniging 

Bartiméus Sonneheerdt en de Stichting 

Novum.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op beterzienan-

derskijken.nl. Op bloemenlangsdeweg.nl 

kan ook het boek Bloemen langs de weg, 

de moeizame weg van migranten met een 

visuele beperking naar zelfstandigheid 

gratis worden gedownload.

mede door hen gefinancierd. Het doel is de 

werkwijze van de zorginstellingen te verruimen, 

te verbeteren en te funderen, zodat zij meer 

evidence-based gaan werken. Om het daadwer-

kelijk gebruik van wetenschappelijke resultaten 

te stimuleren, financiert stichting inZicht niet 

alleen onderzoek, maar ook implementatie-

trajecten. vóór de start van een project moet 

duidelijk zijn dat het onderzoek toepasbare 

expertise of producten kan opleveren.

Stichting inZicht heeft een programmastructuur 

en werkt in fases. Het werkveld kan samen met 

een universitaire partner subsidie voor projecten 

aanvragen. Mensen met een visuele beperking 

zijn actief betrokken bij de beoordeling en 

selectie van deze onderzoeksprojecten. verder 

nemen zij regelmatig als ervaringsdeskundige 

deel aan de uitvoering van het onderzoek.

inmiddels verkeert het programma in de 

vierde fase; deze loopt van 1 juli 2015 tot en 

met 30 juni 2019. voor deze fase is ongeveer 

€ 2 miljoen beschikbaar. in de vierde fase wordt 

ingezet op wetenschappelijk onderzoek naar de 

kwaliteit van leven van mensen met visuele en 

eventuele bijkomende beperkingen. Hier horen 

ook bij de maatschappelijke participatie en de 

persoonlijke gevolgen van de beperking voor de 
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betrokkenen. De vragen en knelpunten waar 

zij mee kampen, worden niet alleen vanuit een 

cliëntperspectief bekeken, maar ook vanuit 

het perspectief van zelfzorg en eigen regie. 

Daarnaast bouwt stichting inZicht de infra-

structuur verder uit voor kwalitatief goed 

wetenschappelijk onderzoek bij zorg- en 

onderzoeksinstellingen en de infrastructuur 

voor verspreiding en toepassing van onder-

zoeksresultaten in de praktijk.

Meer informatie over stichting inZicht is te 

vinden op www.zonmw.nl, zoekwoord ‘inZicht’.

8.1.3
Oogvereniging

Vrijwel alle extramurale zorg (ook wel 

behandeling genoemd) die Koninklijke 

Visio en Bartiméus aan de doelgroep 

leveren, is per 1 januari 2015 van de AWBZ 

naar de Zorgverzekeringswet (Zvw) 

overgeheveld. De financiering van extra 

ondersteuning en ambulante zorg in de 

eigen leefomgeving is gedecentraliseerd 

naar de gemeente, via de Wmo. Deze 

transitie van de zintuiglijkgehandicapten-

zorg (ZG-zorg) heeft een planning en 

doorlooptijd tot 2020. De Oogvereniging 

is vanaf het begin hierbij betrokken 

geweest.

Binnen de Oogvereniging is bij aanvang van de 

transitie de werkgroep Patiënten Perspectief 

aan de slag gegaan met het formuleren van 

kwaliteitscriteria voor de zorg vanuit het 

perspectief van de cliënt. Het streven was om 

de geleverde kwaliteit van de huidige en 

toekomstige zorgaanbieders inzichtelijk te 

maken, zodat cliënten een afgewogen keuze 

kunnen maken uit het revalidatieaanbod. 

Daarnaast zijn de kwaliteitscriteria gebruikt door 

de Oogvereniging als input (vanuit cliëntper-

spectief) bij het overleg met zorgverzekeraars 

en andere partijen. 

Parallel liep het traject om tot een nieuwe opzet 

te komen voor de expertisefunctie binnen de 

ZG-sector. Dit traject werd voorheen ook 

bekostigd door het Ministerie van vWS. 

in december 2017 heeft de adviescommissie 

expertisefunctie een rapport en advies aan de 

minister overhandigd over de opzet van de 

expertisefunctie. Dit was het resultaat van een 

intensief traject met ondersteuning van ZonMw, 

waar de Oogvereniging aan heeft deelgenomen. 

Binnen de expertisefunctie zitten drie aandachts-

gebieden: ontwikkelen en op peil houden van 

de expertise, de kwaliteit van de zorg en kennis 

en informatie verstrekken. De Oogvereniging 

heeft benadrukt dat er meer kennis en exper-

tise over de ZG-problematiek nodig is in de 

eerste- en tweedelijnszorg. Hierdoor verbetert 

de doorverwijzing, maar ontstaat ook een 

preventieve werking door het eerder herkennen 

van visuele problemen en oogaandoeningen. 

De concrete uitwerking van de inrichting van de 

expertise functie vindt in 2018 plaats.  

De minister heeft inmiddels het rapport en de 

adviezen overgenomen. 
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in 2015 is de Oogvereniging gestart met het 

trainen van vrijwilligers, die mensen met een 

visuele beperking kunnen ondersteunen bij de 

voorbereiding op het ‘keukentafelgesprek’ met 

de gemeente. er zijn vijftien vrijwilligers getraind 

als Wmo-ondersteuner. 

verder is er een informatiepakket samengesteld 

met daarin een leidraad voor het aanvragen 

van een Wmo-voorziening en een voorbeeld 

van een persoonlijk plan. De vrijwillige Wmo-

ondersteuners worden helaas niet zo vaak 

ingezet als de Oogvereniging zou willen.

in 2017 heeft het Ministerie van vWS een 

subsidie toegekend voor een informatiecam-

pagne voor de gemeenten. Deze campagne 

wordt opgezet in samenwerking met de 

ZG-zorgaanbieders. er wordt onderzocht wie 

bij de gemeente welke informatie moet krijgen 

om de juiste zorg en ondersteuning toe te 

wijzen aan mensen met een zintuigelijke 

beperking en hoe dat moet gebeuren.  

Daarnaast zet de Oogvereniging samen met de 

zorgaanbieders één landelijk informatiepunt 

op. Gemeenten kunnen hier naartoe bellen 

met vragen. Ook is dit een laagdrempelige 

toegang voor het aanmelden van cliënten.  

De exacte vorm en uitwerking van dit informa-

tiepunt is nog onduidelijk. De eerste fase (het 

onderzoek) is in 2017 gedaan door campagne-

bureau BKB. 

8.1.4
Leestraining hemianopsie

Volwassenen die door niet-aangeboren 

hersenletsel (NAH) met halfzijdige 

gezichtsvelduitval (hemianopsie) te 

maken krijgen, ervaren ernstige lees-

problemen. Stichting Novum ondersteunt 

de ontwikkeling en implementatie van 

een methodiek die ergotherapeuten van 

Koninklijke Visio handvatten geeft voor 

de behandeling.

Mensen met hemianopsie hebben vaak een 

traag leestempo. Ze missen het overzicht over 

de tekst en slaan letters, lettergrepen, woorden 

en zinnen over. Hierdoor lukt het bijna niet meer 

om te lezen, terwijl dat een voorwaarde is om 

goed te functioneren in onze maatschappij.  

er is een leestraining ontwikkeld om cliënten 

met leesproblemen door NAH beter te kunnen 

helpen. Deze training bestaat uit een oefen-

programma met een gestructureerde opbouw.  

Bij elke sessie horen huiswerkopdrachten met 

duidelijke handvatten voor de behandeling. 

Cliënten wordt geleerd het overgebleven intacte 

visuele veld effectiever te gebruiken. De 

ergotherapeuten is een e-learningprogramma 

aangereikt, dat handvatten geeft voor de 

behandeling. 
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Het project is afgerond en er is een aanvraag 

ingediend bij stichting inzicht van ZonMw voor 

een vervolgproject. Het doel hiervan is weten-

schappelijk onderzoek te doen naar de effectivi-

teit van de methode en deze indien nodig aan 

te passen.

8.1.5
Leerstoel VUmc: 
de leer van de blinde  
en slechtziende mens

Koninklijke Visio heeft meegewerkt aan 

de continuering van een leerstoel bij het 

Medisch Centrum van de Vrije universiteit 

(Vumc) in Amsterdam onder de titel leer 

van de blinde en slechtziende mens. De 

reguliere kosten van de leerstoel betaalt 

het Vumc. De extra kosten, zoals reis- en 

congreskosten en een aantal promotie-

plaatsen, betaalt Stichting Novum.

De leerstoel wordt bezet door oogarts prof.dr. 

G.H.M.B. van Rens. Professor van Rens was tien 

jaar werkzaam als bijzonder hoogleraar namens 

de Algemene Nederlandse vereniging Ter 

voorkoming van Blindheid. De samenwerking 

met Koninklijke visio biedt het vumc toegang 

tot grote databases met geanonimiseerde 

patiënteninformatie van Koninklijke visio.

Doelstelling van de leerstoel is wetenschappe-

lijk onderzoek en onderwijs op de afdeling 

Oogheelkunde, met als thema De slechtziende 

en blinde mens. De leerstoel moet de expertise 

over revalidatie op de afdeling Oogheelkunde 

vergroten. vanwege de beperkte tijdsinzet van 

de hoogleraar (0,3 fte) zal de bijdrage zich voor-

namelijk richten op wetenschappelijk onderzoek. 

in 2017 heeft professor van Rens zeven promo-

vendi begeleid en zijn er elf artikelen gepubli-

ceerd in internationale vaktijdschriften. 

Daarnaast is er onderwijs gegeven aan arts-

assistenten in opleiding tot oogarts en studenten. 

in 2017 liep de financiering van de leerstoel 

door Stichting Novum af. in overleg met de 

universiteit is besloten om gezamenlijk de 

financiering met vier jaar te continueren. 

8.1.6
Leerstoel Visuele informatie-
verwerking Erasmus MC

Koninklijke Visio heeft met financiële 

steun van Stichting Novum de samenwer-

king met de afdeling Neurowetenschap-

pen van het Erasmus MC geïntensiveerd 

met de bijzondere leerstoel Visuele 

Informatieverwerking. De reguliere kosten 

van de leerstoel betaalt het Erasmus MC. 

Sinds september 2013 bekostigt Stichting 

Novum de extra kosten van projectuit-

voering, zoals reis- en congreskosten en 

een aantal promotieplaatsen. De samen-

werking maakt het mogelijk om kennis-

ontwikkeling en praktijkgericht handelen 

met elkaar te verbinden.
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Zien doen we niet alleen met onze ogen. Ook 

de hersenen zijn actief betrokken bij het door-

sturen en verwerken van de beelden die via de 

ogen binnenkomen. Wanneer de hersenen de 

beelden niet goed registreren of verwerken, 

kunnen visuele stoornissen ontstaan. 

De missie van de bijzondere leerstoel visuele 

informatieverwerking is tweeledig: 

1.  een bijdrage leveren aan het vroegtijdig  

  diagnosticeren van aandoeningen waarbij de  

 visuele informatieverwerking is aangedaan. 

2.  interventies beoordelen op hun toepasbaar-

heid en effectiviteit. 

Bij het onderzoek wordt veel gebruikgemaakt 

van de registratie van oogbewegingen met 

behulp van een eyetracker om de reactie op 

visuele stimuli nauwkeurig te meten. De ont-

wikkeling van deze vernieuwende techniek is 

mede mogelijk gemaakt door subsidie van 

Stichting Novum. 

Het verwacht eindresultaat is een bijdrage te 

leveren aan de vroegdiagnostiek van visuele 

(ontwikkelings)stoornissen bij kinderen met een 

cerebrale visuele stoornis (Cvi), het vroegtijdig 

opsporen van gezichtsvelduitval door glaucoom 

en het in kaart brengen van de achteruitgang in 

visuele-motorische coördinatie bij mensen met 

neurodegeneratieve aandoeningen. 

		in 2017 is een zorgpad ontwikkeld voor 

neonatale kinderen, waarbij medewerkers 

van het erasmus MC en Koninklijke visio 

betrokken zijn. inmiddels is het gehele protocol 

uitgewerkt en zijn de eerste kinderen 

geïncludeerd. Het uiteindelijke doel van het 

onderzoek is om, naast het zorgpad, effect-

metingen van visuele revalidatie bij deze 

groep kinderen te verkrijgen. 

		Binnen de leerstoel is een nieuwe methode 

ontwikkeld om bij glaucoompatiënten 

achteruitgang in het gezichtsveld te meten. 

Door bij volwassenen met een eyetracker de 

oogbewegingen te meten in reactie op een 

lichtstipje dat ergens in de periferie verschijnt, 

is de functionele achteruitgang van het 

gezichtsveld door glaucoom vroegtijdig op te 

sporen. in 2017 is met succes een aanvraag 

ingediend bij uitZicht om ook een voor 

kinderen geschikte versie van deze methode 

te ontwikkelen. 

		in samenwerking met de afdelingen Neurologie 

en Geriatrie van het erasmus MC, en de 

afdeling lucht- en Ruimtevaart van de Tu 

Delft is onderzoek verricht naar de achteruit-

gang in oog-handcoördinatie bij alzheimer-  

en parkinsonpatiënten. Neurodegeneratieve 

ziekten zoals alzheimer en parkinson versto-

ren al in een vroeg stadium de samenwerking 

tussen visuele informatie en motoriek. 

Dergelijke verstoringen vormen een belang-

rijke oorzaak van vallen bij ouderen in het 

algemeen en parkinsonpatiënten in het 

bijzonder. Met de input van Tu-studenten 

wordt ook de technologische en model-

 matige onderbouwing van het onderzoek  

 versterkt.
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8.1.7
Het jonge blinde kind

Er zijn landelijk niet veel jonge kinderen 

(van nul tot zes jaar) die volledig blind zijn 

zónder dat ze een verstandelijke beper-

king hebben. Door dit relatief kleine aantal 

is er ook maar een betrekkelijk kleine 

groep medewerkers van Koninklijke Visio 

die over de specialistische kennis beschikt, 

die nodig is voor de begeleiding van deze 

kinderen. Stichting Novum geeft financiële 

ondersteuning aan een project dat deze 

kennis verbreedt en beter verankert.

Het is van cruciaal belang dat ook volgende 

generaties professionals weten hoe ze deze 

kinderen kunnen begeleiden en hoe hiaten in 

deze expertise kunnen worden opgevuld. 

Daarom heeft Koninklijke visio besloten een 

programma voor het jonge blinde kind van nul 

tot zes jaar te ontwikkelen. Het programma gaat 

over onderzoek, diagnostiek en partnerschap 

tussen begeleiders en ouders. Het behelst ook 

het toerusten van ontwikkelingsbegeleiders, 

leerkrachten en klassenassistenten, die deze 

groep blinde kinderen begeleiden. Daarnaast 

ligt er in concept een boek klaar over de 

begeleiding van ouders van jonge blinde 

kinderen en hun dilemma’s.

De problematiek van deze jonge blinde kinderen 

is een specialisme op zich. Deze kinderen 

stromen ook in op de kleuterafdelingen van het 

speciaal onderwijs van Koninklijke visio.  

Daarom is het wenselijk dat leerkrachten meer 

expertise krijgen in het begeleiden van deze 

specifieke doelgroep. extra expertise is nodig 

voor de blinde kinderen die cognitief, zintuiglijk 

en emotioneel nog niet het ontwikkelingsniveau 

van een kleuter hebben. Zij vragen om een 

ander onderwijsaanbod en -klimaat dan hun 

slechtziende klasgenootjes.

		literatuur- en dossieronderzoek hebben al 

opgeleverd dat een deel van deze kinderen 

door de visuele beperking achterblijven in 

hun ontwikkeling. er is contact gezocht met 

onderzoekers in londen, die zich met 

vergelijkbaar onderzoek bezighouden. 

Hierover is het artikel 'Development setback 

in children with congenital blindness or visual 

impairment, a mixed methods review' 

ingediend bij het internationale tijdschrift 

Journal of Developmental and Physical 

Disabilities. Tevens zijn er richtlijnen opge-

steld voor de ontwikkelingsbegeleiders van 
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Koninklijke visio om deze kinderen nauwge-

zet te kunnen volgen.

		Naar aanleiding van gesprekken met ouders 

is een website gebouwd, waaraan zowel 

Koninklijke visio als de ouders kunnen 

bijdragen. De ouders gaven ook aan dat het 

belangrijk is dat de website tevens toeganke-

lijk is voor ouders van kinderen bij Bartiméus. 

De doelgroep jonge blinde kinderen is klein 

en op dit gebied werken Bartiméus en 

Koninklijke visio altijd samen. er is voor 

gekozen om aan te sluiten bij de website van 

eduvip. Medewerkers van Koninklijke visio en 

Bartiméus zijn de website aan het vullen met 

informatieve stukken, filmbeelden, interviews, 

enzovoort. Ouders krijgen een eigen toegang 

voor deze website. 

		Om leerkrachten en ontwikkelingsbegeleiders 

beter toe te rusten, is gekozen voor een 

digitale leeromgeving met filmbeelden, 

artikelen, boekenn enzovoort. Daarnaast zijn 

er trainingen voor hen beschikbaar. 

Het project is tot stand gekomen dankzij de 

financiële steun van Stichting Novum en 

inmiddels afgerond. 

8.1.8
Interventieprogramma’s 
voor kinderen met CP en 
CVI

Kinderen met een aangeboren of ver-

worven hersenbeschadiging (cerebrale 

parese, ofwel CP) hebben een grotere kans 

op een cerebrale visuele stoornis (CVI). 

Deze kinderen hebben niet alleen moeite 

met bewegen door een hersenbeschadi-

ging, maar ook met het waarnemen en 

verwerken van visuele prikkels. 

Ze zijn gebaat bij vroegtijdige herkenning, 

erkenning en behandeling.

Kinderen met deze aandoeningen komen op 

verschillende plaatsen in de revalidatiezorg 

terecht: bij Koninklijke visio, Bartiméus of bij 

een revalidatie-instelling voor kinderen met een 

motorische beperking. vaak is tijdens het eerste 

contact niet meteen duidelijk wat er aan de 

hand is, waardoor het moeilijk is om hen goed 

te helpen. uit het onderzoek is gebleken dat de 

groep kinderen met CP én Cvi een grotere 

achterstand heeft op het gebied van functionele 
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en motorische vaardigheden, dan de groep 

kinderen met CP, maar zonder Cvi.

inmiddels zijn er twee screeningsinstrumenten 

ontwikkeld en gevalideerd. Hiermee kunnen 

professionals in revalidatie-instellingen vaststel-

len of het bij kinderen met CP met een vermoe-

den van Cvi, daadwerkelijk ook om Cvi gaat. 

Daarnaast zijn de bestaande interventie-

programma’s aangepast. Deze zijn gericht op 

het vergroten van functionele vaardigheden en 

zelfredzaamheid van kinderen met CP. Hierbij is 

rekening gehouden met de visuele beperking. 

Het project is met steun van Stichting Novum 

uitgevoerd in samenwerking met de Rijksuni-

versiteit Groningen en de Radboud universiteit 

Nijmegen.

8.1.9
Tactiel Profiel voor kinderen 
met een meervoudige 
beperking (MB)

Binnen Koninklijke Visio is Tactiel Profiel 

ontwikkeld. Dit is een observatie-

instrument om de tastontwikkeling te 

inventariseren van kinderen van nul tot 

zestien jaar met een ernstige visuele be-

perking, zonder verstandelijke beperking. 

De gebruikers van Tactiel Profiel hebben 

in de afgelopen jaren de wens geuit om 

het instrument uit te breiden, zodat het 

ook toepasbaar is bij visueel beperkte 

kinderen met een verstandelijke beper-

king. Stichting Novum ondersteunt het 

project financieel.

er was geen geschikt instrument om gericht de 

tastontwikkeling te volgen bij mensen met een 

zeer ernstige visuele en verstandelijke beperking. 

voor deze mensen is het door hun dubbele 

beperking lastig om informatie over hun leef-

omgeving te vergaren. er is een observatie-

instrument ontwikkeld waarmee hun tactiele 

ontwikkeling in kaart kan worden gebracht: 

Tactiel Profiel MB. Dit instrument sluit aan op 

het binnen Koninklijke visio eerder ontwikkelde 

Tactiel Profiel. Het bestaat ook uit een koffer 

met observatie-items, een werkmap met de 

theoretische verantwoording, een handleiding, 

enzovoort. in het buitenland was er veel 

belangstelling voor deze koffer en in 2018 wordt 

het instrument in het Duits en engels vertaald. 

Met Tactiel Profiel MB kan de tastontwikkeling 

van mensen met een meervoudige beperking 

op gestructureerde wijze in kaart worden 

gebracht. Hieruit kunnen interventies volgen, 

die bijdragen aan het optimaal leren benutten 

van de tast. https://tactielprofiel.org/nl-nl/

tactiel-profiel-mb. 
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mensen met een visuele beperking. in deze 

videofragmenten vertellen cliënten over hun 

ervaringen. Om kosten te besparen, was het de 

bedoeling dat medewerkers van Koninklijke 

visio uit het primaire proces werden getraind 

om zelf toegankelijke filmpjes en audiofragmen-

ten te maken.

in 2014 is het project gestart en er is nu een 

aantal filmpjes van Koninklijke visio terug te 

vinden op YouTube. Het beoogde resultaat van 

minimaal 28 filmpjes tijdens de looptijd van het 

project is behaald. er zijn in totaal 39 filmpjes 

gemaakt. De doelstelling dat de getrainde 

medewerkers vervolgens structureel jaarlijks 24 

filmpjes maken, is niet behaald. Dit bleek in de 

praktijk niet haalbaar. Door de productiedruk 

geeft Koninklijke visio er de voorkeur aan om 

voortaan externe partijen in te huren voor het 

maken van filmpjes. 

in 2017 liep de voor een periode van vier jaar 

verstrekte subsidie van de leerstoel af. Zowel 

vanuit Koninklijke visio als uit het erasmus MC 

is een verzoek ingediend om de leerstoel met 

ingang van 1 juli 2017 met een periode van vier 

jaar te verlengen. Dit verzoek is zowel door 

Stichting Novum als de erasmus universiteit 

gehonoreerd. 

8.1.11
Revalidatie & Advies 2.0

De zorg is aan het digitaliseren. Cliënten 

vragen steeds vaker of ze op internet 

informatie over hulpmiddelen kunnen 

vinden. Ook klinkt geregeld de vraag of 

het nodig is dat ze voor iedere training 

naar Koninklijke Visio moeten komen. 

8.1.10
Cliënt aan het woord

Koninklijke Visio wil mensen met een 

visuele beperking optimaal informeren 

over de mogelijkheden die er voor hen zijn. 

De ervaring leert dat mensen die informa-

tie zoeken, het zeer op prijs stellen om 

persoonlijke verhalen van ervaringsdes-

kundigen te horen en beelden te zien.  

De filmpjes waarin cliënten hun verhaal 

doen, worden via de website en social 

media veel bekeken en beluisterd. Om 

vaker audiovisuele fragmenten te kunnen 

inzetten, zijn vanuit dit project medewer-

kers getraind om zelf, met hun telefoon  

of iPad, toegankelijke filmpjes te maken, 

waarin cliënten over hun ervaringen 

vertellen.

Koninklijke visio wil dat cliënten een afgewogen 

keuze kunnen maken tussen de verschillende 

vormen van dienstverlening. Naast alle schrifte-

lijke communicatie en informatie op de website 

van Koninklijke visio, willen cliënten ook graag 

persoonlijke verhalen horen en zien van 

mensen die in vergelijkbare situaties verkeren. 

Wat waren hun knelpunten of vragen en hoe 

heeft Koninklijke visio bijgedragen aan hun 

kwaliteit van leven? Daarom is gekozen voor 

videofragmenten die toegankelijk zijn voor 
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Het gebruik van smartphones, computers 

en tablets wordt steeds meer onderdeel 

van de revalidatie. Het project Revalidatie 

& Advies 2.0 (R&A 2.0) wil hierop inspelen.

Om aan te sluiten bij ontwikkelingen op het 

gebied van e-health heeft Stichting Novum een 

projectaanvraag ondersteund, die gericht is op 

het ontwikkelen van een contact-app en een 

hulpmiddelendatabase. 

Contact-app 

De contact-app moest het mogelijk maken om 

cliënten trainingen op afstand te bieden. 

Dat scheelt cliënten gemiddeld twee uur reistijd, 

die ze nodig hebben als ze een training volgen 

bij een regionale instelling van Koninklijke visio. 

Ook is het een voordeel dat cliënten een trai-

ning kunnen volgen op hun eigen apparatuur. 

uiteindelijk is er niet voor gekozen om een 

eigen app te ontwikkelen, maar gebruik te 

maken van bestaande technologie. in 2017 

wordt training op afstand aangeboden aan 

cliënten. De eerste bevindingen zijn positief, 

zowel bij cliënten als bij medewerkers van 

Koninklijke visio. uit de terugkoppeling blijkt dat 

cliënten training op afstand vooral waarderen 

vanwege het snel kunnen oplossen van (kleine) 

problemen, het niet hoeven reizen en het 

kunnen werken met eigen apparatuur in eigen 

omgeving. Op afstand meekijken wordt ook 

steeds vaker gebruikt bij de online helpdesk, 

omdat dit uitermate effectief blijkt. 

Problemen worden niet altijd even helder 

verwoord en door mee te kijken kan dan veel 

tijd worden bespaard. 

Hulpmiddelendatabase

Koninklijke visio wil aansluiten bij de wens van 

cliënten en medewerkers om gebruik te maken 

van een hulpmiddelendatabase met informatie 

over de toegankelijkheid en bruikbaarheid van 

de hulpmiddelen. een objectieve hulpmiddelen-

database helpt cliënten in de keuze van het 

juiste hulpmiddel. in 2015 is een programma 

van eisen opgesteld voor het bouwen van de 

hulpmiddelendatabase, dat vervolgens is 

voorgelegd aan verschillende leveranciers. 

uiteindelijk is er in september 2017 een website 

https://kennisportaal.visio.org opgeleverd, die 

op 1 november 2017 de lucht in is gegaan. 

Sinds de lancering van deze website kunnen 

bezoekers ook terecht op de online chat of 

rechtstreeks contact opnemen met de visio 

OTC-helpdesk (online telefoon en chat). in de 

eerste maand heeft de website 514 bezoekers 

getrokken. Bij de OTC-helpdesk komen gemid-

deld tien vragen per dag binnen. Het merendeel 

van de vragen wordt per telefoon gesteld. 

De focus van het project ligt nu op verdere 

implementatie van het portaal, zodat de aanwas 

van content kan worden gewaarborgd. 

Ook krijgt promotie van de website aandacht. 
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8.1.12
Ervaringsdeskundigheid

Cliënten van Koninklijke Visio hebben een 

groeiende behoefte aan zelfsturing binnen 

revalidatie, dienstverlening, zorg en 

onderwijs. Er is dikwijls sprake van een 

traditionele, afhankelijke verhouding 

tussen cliënt en professional. Koninklijke 

Visio heeft een pilotproject opgezet, met 

financiële ondersteuning van Stichting 

Novum, om de (on)mogelijkheden te onder-

zoeken van het structureel inzetten van 

ervaringsdeskundigen in alle facetten van 

de hulpverlening. De rol van ervaringsdes-

kundige vereist dat vrijwilligers eigen 

ervaringen en ervaringskennis hebben, 

maar daar tegelijkertijd bovenuit kunnen 

stijgen. Dat vraagt om speciale competen-

ties en training. 

‘Cliënten vinden het contact met ervaringsdes-

kundigen (mensen uit de eigen doelgroep) 

gelijkwaardiger dan dat met andere hulpverle-

ners en voelen zich beter begrepen’ (bron: 

Onderzoek van erp e.a. 2008). Het belang van 

de inzet van ervaringsdeskundigheid blijkt uit 

diverse onderzoeken en uit positieve ervaringen 

van andere instellingen. Koninklijke visio wil 

ervaringsdeskundigen onder andere werven 

onder oud-cliënten. Op die manier biedt het 

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

ven van (vrijwilligers)werk. Dit laatste gebeurt 

door scholing in competenties, zoals het 

overdragen van ervaring en kennis, het luisteren 

naar, inleven in en benoemen van emoties. 

in 2016 zijn er twee pilotlocaties binnen 

Koninklijke visio gekozen: Revalidatie & Advies 

Den Haag en Revalidatie & Advies Breda. er zijn 

vijftien ervaringsdeskundigen aangenomen. in 

november hebben zij een door de werkgroep 

Scholing opgezette cursus gevolgd. 

in 2017 zijn al deze ervaringsdeskundigen 

meermaals ingezet als ambassadeur en/of 

buddy binnen het domein Revalidatie & Advies 

en bij maatschappelijke vragen van bijvoorbeeld 

scholen, gemeenten, enzovoort. Dit geeft de 

ervaringsdeskundigen de mogelijkheid een 

positieve bijdrage te leveren. Bovendien gaat 

het niet alleen om zinvolle vrijwillige tijdsbeste-

ding, maar ook om het opdoen van werkerva-

ring en nieuwe contacten.

		Acht medewerkers van Koninklijke visio zijn 

door een extern bureau geschoold om 

groepsintervisie (eens per zes weken) en 

individuele coaching te kunnen geven aan de 

ervaringsdeskundigen. 

		Drieëndertig nieuwe cliënten gaven aan dat 

zij contact met een buddy op prijs stellen. 

Hun ervaringen zijn heel positief. Dit blijkt uit 

het evaluatief onderzoek, uitgevoerd door 

een studente van Avans Hogeschool. De 

nieuwe cliënten ervaren bij buddy’s meer 

herkenning en begrip dan bij professionals. 

De buddy’s vervullen in de praktijk diverse 

rollen: gesprekspartner, voorbeeld, lotgenoot 

en vriend. Het kan geruststellend werken om 

contact te hebben met iemand die ervaring 

heeft als cliënt bij Koninklijke visio. Ook de 

voorbeeldfunctie spreekt veel cliënten aan. 

Deze werkt motiverend en versterkend.

		in 2018 wordt het beleidsplan voor de 

verdere uitrol afgerond. Hierin zal een kader 

geschetst worden voor de structurele inzet 

van ervaringsdeskundigen in alle facetten van 

de dienstverlening. De verwachting is dat 

cliënten die nog aan het begin van een traject 

staan, (h)erkenning ondervinden bij de 

ervaringsdeskundigen. Hierdoor worden ze 

gesteund, gemotiveerd en gestimuleerd om 

enerzijds hun vragen helder te verwoorden 

en anderzijds de mogelijkheden voor onder-

steuning te benutten. 

8.1.13
Visueel Loopbaan  
Onderzoek (VLO)

Voor de slechtziende en blinde leerling is 

de opleidings- en beroepskeuze beperkter 

en specifieker dan voor goed ziende 

leerlingen. Vervolgopleidingen en werkge-

vers zijn vaak terughoudend in het aanne-

men van jongeren met een beperking. Ze 

weten niet wat ze kunnen verwachten en 

zien op tegen de rompslomp en mogelijke 

uitval die de aanname met zich mee kan 

brengen. Voor slechtziende leerlingen en 

hun ouders is het nodig een realistisch 

beeld te krijgen van een vervolgopleiding 

of de mogelijkheden voor toegang tot de 

arbeidsmarkt.

Wil een plaatsing op een opleiding, stage of 

werkplek kans van slagen hebben, dan maakt 

het veel uit wat de leerling met een visuele 

beperking in huis heeft aan bijvoorbeeld 

compensatiemogelijkheden, mobiliteitsvaardig-

heden, zelfstandigheid, communicatieve 

vaardigheden, persoonlijke eigenschappen, 
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motivatie en optimisme. Helaas blijkt uit onder-

zoek dat slechts 36 procent van de personen 

met een visuele beperking op latere leeftijd 

betaald werk heeft (van wie 9 procent via de 

sociale werkplaatsen). Doel van het vlO is 

breed (multidisciplinair) en systematisch in kaart 

brengen waar de potentie en de belemmeringen 

zitten bij de leerlingen. Zo kan een goed onder- 

bouwde koppeling met een vervolgopleiding of 

werk tot stand worden gebracht en daarmee 

uitval bij vervolgopleiding en werk worden 

voorkomen.

er is een assessment ontwikkeld om de capa-

citeiten van de leerlingen op de verschillende 

aspecten in kaart te brengen. Dit assessment 

bestaat onder andere uit vragenlijsten, (mobili-

teits)tests en interviews. Helaas is gebleken dat 

er nog geen op betrouwbaarheid en validiteit 

geteste instrumenten zijn om de visuele 

belastbaarheid te meten. Om die reden zullen 

tests worden ingezet waarmee al veel ervaring 

is opgedaan. in 2016 zijn de assessments afge-

nomen. leerlingen en hun ouders waren erg 

tevreden over de opzet ervan en de aandacht 

en tijd die alle professionals eraan hebben 

besteed. Zij hebben dit via een schriftelijke 

enquête kenbaar gemaakt. Het product voldoet 

aan de eisen van de Zorgverzekeringswet en 

kan regulier bekostigd worden. in 2017 is de 

testbatterij binnen Koninklijke visio verder 

uitgerold. Het project heeft tot doel leerlingen 

beter te ondersteunen bij het maken van een 

keuze voor een vervolgopleiding. 

Stichting Novum heeft het project financieel 

ondersteund.

8.1.14
Zoveel meer te zien

Als expertiseorganisatie vervult Koninklijke 

Visio van oudsher ook een consultatie- en 

scholingsfunctie voor externe zorginstel-

lingen in de ouderenzorg en voor instellin-

gen voor mensen met een verstandelijke 

beperking. Koninklijke Visio leidt profes-

sionals uit het externe veld op in het 

adequaat signaleren van en ingaan op 

problematiek die samenhangt met de 

visuele beperking. De huidige, meer 

klassikaal gerichte basisscholing voor 

professionals levert, door afnemende 

middelen in de zorg, voor veel instellingen 

financiële obstakels op. Bovendien sluit 

het aanbod niet meer aan bij de vragen 

die instellingen hebben.

Met het project Zoveel meer te zien, financieel 

ondersteund door Stichting Novum, wil 

Koninklijke visio een (online) basisscholings-

aanbod ontwikkelen. Het doel daarvan is 

professionals in staat te stellen om ouderen 

en verstandelijk beperkten met een visuele 

beperking passende begeleiding te bieden, die 

bijdraagt aan verbetering van de kwaliteit van 

hun leven. Deze basisscholing is gericht op 

signalering en herkenning van visuele beper-
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kingen en op een adequate benaderingswijze. in 

de eerste fase van het project ligt de nadruk op 

verkenning van de behoeften van de externe 

zorginstellingen. Ook gaat het om het verkrijgen 

van een overzicht van de huidige stand van 

zaken binnen Koninklijke visio. in de tweede 

fase wordt een online proefcursus ontwikkeld, 

uitgevoerd en bijgesteld.

in 2015 is onderzocht wat de behoefte is van de 

zorginstellingen. Hun voorkeur ging uit naar een 

eigentijds scholingsaanbod, dat online beschik-

baar is. in de afgelopen twee jaar is het e-lear-

ningprogramma Zie-Wijzer ontwikkeld voor 

professionals die werken met ouderen met of 

zonder verstandelijke beperking en die hen 

begeleiden in het dagelijks leven. Met deze 

online deskundigheidsbevordering leren de 

professionals de signalen van slechtziendheid 

bij ouderen te herkennen. 

Ook biedt het programma tips om daarmee om 

te gaan. Op dit moment hebben meer dan 150 

professionals de e-learning gevolgd.
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8.1.15
Jongeren Aan de Arbeid 
(JAA)
In Nederland heeft ongeveer 36 procent 

van de mensen met een visuele beperking 

een betaalde baan, van wie 9 procent via 

de sociale werkplaatsen. Dit percentage is 

erg laag, vergeleken met mensen met een 

gelijksoortig opleidingsniveau en zonder 

visuele beperking. Koninklijke Visio en 

Stichting Novum hebben de ambitie om 

dit percentage te laten stijgen, omdat 

juist nu zo veel jongeren met een visuele 

beperking op steeds hoger niveau oplei-

dingen afronden. Het is ontzettend 

jammer als zij dan toch niet kunnen 

deelnemen aan het arbeidsproces.

jongeren met een visuele beperking en normale 

intellectuele vermogens hebben maar weinig 

mogelijkheden om werkervaring op te doen.  

Het vinden van bijbaantjes en vakantiewerk ligt 

vaak moeilijk door de noodzakelijke aanpassin-

gen, problemen met mobiliteit en allerlei sociale 

aspecten. Ook bij stages vanuit school levert dit 

geregeld problemen op, waardoor de focus 

meestal niet op de stagedoelstellingen ligt, 

maar op de randvoorwaarden. Werkervarings-

plaatsen (buiten school) zijn over de gehele linie 

schaars. Koninklijke visio wil zich profileren als 

een organisatie die vooroploopt en model staat 

in het bieden van stageplekken, werkervarings-

plaatsen en banen voor jongeren met een 

visuele beperking. 

Het project jongeren Aan de Arbeid (jAA) richt 

zich op coördinatie bij het zoeken van geschikte 

stage- en werkervaringsplaatsen binnen 

Koninklijke visio. Ook gaat het om het opdoen 

van kennis over de toegankelijkheid van 

verschillende functies, het ondersteunen met 

de juiste hulpmiddelen, het digitaal matchen 



81

Stichting NOVUM  |  Jaarverslag 2017

van vraag en aanbod, en om het aantoonbaar 

vaker kunnen plaatsen van jongeren binnen 

Koninklijke visio via taakstellend beleid. Het 

voornemen van Koninklijke visio was om vanaf 

2015 per jaar minimaal twaalf tot twintig 

structurele stage- en werkervaringsplaatsen 

aan te bieden.

De start van het project heeft echter veel 

vertraging opgelopen. in 2016 is een beleidsplan 

geschreven over stage- en werkervaringsplaat-

sen binnen heel Koninklijke visio. Daarin werd 

specifiek aandacht besteed aan jongeren met 

een visuele beperking. vanaf 2017 is visio 

Onderwijs een actieve rol gaan vervullen in het 

aanbieden van stagiair(e)s met een visuele 

beperking.

Het inpassen van dit project in een breder kader 

van beleidsontwikkeling is achteraf mogelijk niet 

verstandig geweest. Het project heeft daardoor 

te lang geduurd en er is te veel nadruk komen 

te liggen op het doorvoeren van het algemeen 

beleid. Hierdoor dreigde de focus op de groep 

leerlingen en cliënten met een visuele beperking 

steeds op de achtergrond te raken.

er is nog geen resultaat van dit project te 

melden, wat betekent dat er dus niet structureel 

meer jongeren met een visuele beperking 

werkervaring binnen Koninklijke visio hebben 

kunnen opdoen. 

8.1.16
Expeditie ToP

Op dit moment is 64 procent van de 

slechtziende en blinde volwassenen niet 

aan het werk. uit het rapport van ZonMw 

(Meedoen leer je door mee te doen, 2010) 

blijkt dat kinderen en jongvolwassenen 

met een beperking knelpunten ervaren op 

het terrein van sociale relaties en interac-

ties. Zorg en onderwijs handelen vaak niet 

vanuit het participatiedenken. Het doel 

van dit project is om met alle betrokkenen 

(leerlingen, ouders, oud-cliënten, uWV, 

Koninklijke Visio) te komen tot een 

programma dat gericht is op volwaardige 

en zelfstandige economisch-maatschap-

pelijke participatie (burgerschap) voor 

slechtziende en blinde mensen. 

Met expeditie ToP moet de aansluiting van 

school op werk voor jongeren met een visuele 

beperking verbeteren. Het gaat om een innova-

tieproject, dat Koninklijke visio samen met de 

vu Amsterdam uitvoert. Het project wordt 

financieel ondersteund door Stichting Novum. 

Binnen expeditie ToP gaan de deelnemers op 

‘ontdekkingstocht’ om erachter te komen hoe 

ze aan de gewenste baan, bijbaan of werk-

ervaringsplaats kunnen komen. 

Dit doen ze door, na de start van de expeditie, 

samen met een professional van visio Onder-

wijs of Revalidatie & Advies, op bezoek te gaan 

bij iemand met een visuele beperking die een 

baan heeft en te vragen naar diens succesver-

haal. Daarna komen de leerlingen in actie om 

hun eigen toekomstplan uit te voeren. 

De vu Amsterdam neemt het wetenschappelijk 

onderzoek van het project voor haar rekening. 

Ze zoekt naar de succesfactoren om aan het 

werk te komen en wil ontdekken hoe je deze 

factoren kunt beïnvloeden.

Het werken volgens deze methode blijkt een 

goede keuze te zijn geweest. De impact van het 

deelnemen aan de expeditie is voor de leerlingen 

veel groter dan verwacht. Door de interviews 

met volwassenen uit hun eigen doelgroep 

hebben ze geleerd dat een toekomst met werk 
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haalbaar is. een voorwaarde daarvoor is wel dat 

zij zelf initiatieven durven te nemen en ‘gaan’ 

voor hun droom en passie. voor 70 procent van 

de deelnemers was het solliciteren op banen, 

bijbanen en stages en het aanmelden voor 

vervolgonderwijs succesvol. 

Zowel bij professionals als bij ouders is er animo 

om meer te denken in mogelijkheden en minder 

in beperkingen. Onbedoeld hebben zij soms een 

te zorgzame en te weinig stimulerende rol. 

Het merendeel van de geïnterviewde werkzame 

mensen met een visuele beperking heeft 

spontaan aangeboden graag in de toekomst iets 

te willen betekenen voor andere jongeren. 

Zij willen dit doen in de rol van mentor, coach of 

iets vergelijkbaars. Daarnaast zijn diverse organi-

saties zeer betrokken geraakt bij dit project, 

zoals de Oogvereniging, Babbage en Bartiméus. 

in 2017 is het project afgerond en zijn de onder-

zoeksresultaten gepresenteerd. Het onderzoek 

heeft uitgewezen dat professionals van 

Koninklijke visio meer gericht zijn op het ontwik-

kelen van competenties bij leerlingen, dan op 

een gevoel van autonomie en verbondenheid 

met de maatschappij. Kinderen met een visuele 

beperking groeien vaak op in een kleine, 

beschermde en afgezonderde wereld. 

Ze hebben aangegeven dat ze graag eerder 

kennis hadden gemaakt met de ‘harde’ buiten-

wereld en eerder hadden geleerd om daar deel 

van uit te maken. een gevoel van verbonden-

heid met de maatschappij en zelfsturing zijn 

heel belangrijk om later succesvol te zijn.

er is een vervolgaanvraag door Stichting Novum 

gehonoreerd om de resultaten van de expeditie 

te vertalen naar de revalidatie en het onderwijs 

van Koninklijke visio.

8.1.17
PSeye VUmc e-health

leeftijdsgebonden maculadegeneratie 

(lMD) ontstaat vanaf het vijftigste levens-

jaar en betreft slijtage van de macula (het 

centrale deel van het netvlies). Het is een 

proces waarbij op termijn het centrale 

zien steeds meer afneemt. uit onderzoek 

blijkt dat een op de drie patiënten met 

lMD depressie- en/of angstklachten 

ervaart. Stichting Novum ondersteunt een 

project waarbij een e-healthinterventie 

wordt ingezet om deze klachten te laten 

afnemen.

Depressie- en/of angstklachten komen bij 

patiënten met lMD twee keer zo vaak voor als 

in de algemene populatie. Deze klachten 

hebben een negatieve invloed op de kwaliteit 

van leven en kunnen de visuele en lichamelijke 

conditie verder verslechteren. De klachten 
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worden echter vaak niet (h)erkend en stan-

daardscreeningsprocedures en adequate 

interventies zijn niet aanwezig. Onderzoek toont 

aan dat e-healthinterventies veelbelovend zijn 

in het verminderen van depressie- en angst-

klachten bij patiënten met chronische somati-

sche aandoeningen. Doelen van dit project zijn:

		een e-healthinterventie ontwikkelen voor 

lMD-patiënten van vijftig jaar of ouder, die 

behandeld worden in het vumc en AMC  

(OZA Zonnestraal).

		Binnen zes maanden na de start van het 

project een werkende applicatie ontwikkelen, 

die door zowel de betrokken patiënten als 

professionals positief beoordeeld wordt.

		De effectiviteit onderzoeken van de  

e-healthinterventie in het verminderen van 

depressie- en angstklachten en problemen 

met acceptatie van de visuele beperking.

		een evaluatie uitvoeren om inzicht te  

krijgen in de toegankelijkheid van de  

e- healthmodule, de therapietrouw en de 

patiënttevredenheid.

Het project is in 2016 van start gegaan. er is  

een applicatie ontwikkeld en de eerste groep 

patiënten voor deelname aan het onderzoek is 

geselecteerd. vervolgens hebben veertien 

mensen meegedaan aan het onderzoek. in de 

periode van december 2016 tot juni 2019 wordt 

het onderzoek breder uitgerold om de effectivi-

teit van het e-healthprogramma te meten.  

er zijn vier andere ziekenhuizen betrokken:  

het Onze lieve vrouwe Gasthuis (OlvG), 

Zonnestraal Amsterdam, Zonnestraal Hilversum 

en het elkerliek ziekenhuis. 

8.1.18
Blik vooruit

In Nederland worden per jaar 20.000 

kinderen te vroeg (prematuur; korter dan 

37 weken zwangerschapsduur) geboren. 

Door goede en intensieve klinische  

zorg overleven veel van deze kinderen.  

De keerzijde is dat deze kinderen een 

groot risico hebben op schade aan de 

hersenen. Omdat ongeveer 40 procent 

van de hersenen is betrokken bij visuele 

waarneming, is de kans groot dat er juist 

bij deze kinderen problemen ontstaan 

met de visuele waarneming. 

Ondanks alle geavanceerde medisch-diagnosti-

sche technieken waarmee op zeer jonge leeftijd 

de mate van hersenschade kan worden bepaald, 

is het vaststellen van visuele problematiek op 

die leeftijd nog erg lastig. Hiervoor is naast de 

expertise van de neonatoloog, deskundigheid 

nodig van professionals van Koninklijke visio. 

Gezamenlijk kunnen zij een kind met visuele 

problemen door hersenschade vanaf de ge-

boorte volgen en begeleiden. 

Op dit moment ontbreekt het aan een zorgketen 

waarin neonatale zorg en visuele revalidatie 

nauw met elkaar verweven zijn. Professionals 

van Koninklijke visio worden nu vaak laat 

ingeschakeld, omdat visuele problematiek van 

prematuren meestal pas op latere leeftijd (vanaf 
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vijf jaar) wordt ontdekt. Daardoor kan relatief 

laat met interventies begonnen worden. Door 

vroegtijdiger opsporing en verwijzing dan tot nu 

toe, kan worden gestart met ontwikkelingsge-

richte zorg in de vorm van visuele stimulatie en 

ontwikkelingsbegeleiding aan huis. Op deze 

manier krijgt het kind optimale kansen om zich 

verder te ontwikkelen. Ouders spelen in dit 

proces een belangrijke rol. Zij leren hoe zij de 

visuele training, die afgestemd wordt op de 

capaciteiten van het kind, kunnen integreren in 

de dagelijkse activiteiten. 

Het doel van het project Blik vooruit, dat 

Stichting Novum heeft gefinancierd, is: 

		vroegtijdig(er) opsporen van visuele proble-

matiek; aanbieden van interventies, en de 

effectmeting daarvan, aan prematuur 

geboren kinderen (vanaf zes maanden na  

de bevalling) en hun ouders; 

		een zorgpad inrichten en borgen, waarin 

verschillende disciplines en organisaties met 

ouders samenwerken, met het oog op een 

optimale ontwikkeling van het jonge kind 

binnen de mogelijkheden;

		een database inrichten, waarin gegevens  

van herhaalonderzoeken (longitudinaal 

onderzoek) worden vastgelegd; deze  

gegevens dienen als basis voor een langer-

lopend (longitudinaal) onderzoek;

		de kans vergroten om via ketenzorg (Sophia 

Kinderziekenhuis, Koninklijke visio, erasmus 

MC) een doelgroep te bereiken die tot nu toe 

gemist wordt (leeftijd vanaf zes maanden). 

in 2016 en 2017 zijn de samenwerkingsverban-

den gelegd die nodig zijn om het zorgpad te 

realiseren. er zijn multidisciplinaire projectteams 

samengesteld tussen Koninklijke visio en de 

afdeling Neonatologie van het erasmus MC-

Sophia. Daarnaast zijn er een database ingericht 

en een protocol opgesteld. 

verder is er gestart met het in kaart brengen 

van visuele verwerkingsproblemen bij prematu-

ren en het aanbieden van gerichte interventies. 

De eerste resultaten van de visuele screening 

op eenjarige leeftijd zijn gepresenteerd op 

internationale congressen en de eerste publica-

tie is in de maak. in 2018 wordt het onderzoek 

gecontinueerd.

8.1.19
Implementatie Eyetracking 
(incl. Simsphere)

Om een passend revalidatieplan te kunnen 

bieden aan cliënten, is goede diagnostiek 

van de visuele beperking nodig. De huidige 

tests geven wel inzicht, maar leveren 

subjectieve resultaten op. Dit gebeurt 

vooral bij cliënten die niet actief kunnen 

meewerken vanwege hun leeftijd,  

verstandelijk vermogen of afnemende 

cognitie. Ook kosten de tests veel tijd  

als het gaat om afname, rapportage en 

analyse. Naast de cliënt zelf stellen ook 

familieleden, begeleiders en verwijzers 

vragen over de aard en impact van de 

visuele beperking. 
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Het ontbreekt professionals echter aan 

technische hulpmiddelen om deze partijen 

inzicht te geven in de kijk- en leefwereld 

van een cliënt. Met financiële steun van 

Stichting Novum worden die (innovatieve) 

hulpmiddelen nu ontwikkeld en in de 

toekomst ingezet bij Koninklijke Visio.

Het is zowel wetenschappelijk als in de praktijk 

aangetoond dat de meetmethode ‘eyetracker’ 

meerwaarde oplevert voor diagnostiek, behan-

deling, effectmeting en voorlichting.  

Het is van belang om cliënten en medewerkers 

optimaal te laten profiteren van deze innova-

tieve meetmethode. Daarvoor is een ontwikkel- 

en implementatietraject nodig om de vele 

toe-passingsmogelijkheden klantvriendelijk uit 

te werken. vervolgens kunnen deze ingezet 

worden in de dagelijkse werkwijze van 

Koninklijke visio. 

Het project bestaat uit twee deelprojecten om 

de toepassingsmogelijkheden van innovatieve 

oogbewegingsapparatuur verder te ontwikkelen 

en te implementeren. Het eerste deelproject 

omvat het ontwikkelen van een toolkit 

(software) voor het meten en analyseren van 

oogbewegingspatronen met een eyetracker. 

Dit is belangrijk voor visuele diagnostiek en 

revalidatie. Het tweede onderdeel betreft het 

ontwikkelen van een natuurgetrouwe bolvormige 

visuele simulator (SimSphere) voor kijk- en 

mobiliteitstrainingen. in 2016 en 2017 is de 

toolkit ontwikkeld met een aantal toepassingen 

voor de praktijk. Deze is in 2017 op twee 

locaties van Koninklijke visio getest. Hieruit 

kwam naar voren dat een eyetracker een goed 

instrument is om op objectieve wijze het visueel 

functioneren en de visuele informatieverwer-

king in kaart te brengen, zonder dat daarbij 

communicatie nodig is. Het interpreteren van de 

data wordt echter wel als lastig ervaren. 

er zal voor elke regio van Koninklijke visio een 

eyetracker worden aangeschaft. in elke regio 

krijgt vervolgens een klinisch fysicus de taak om 

collega`s te ondersteunen bij het interpreteren 

van gegevens. 

Ook is er gestart met de ontwikkeling van de 

bolvormige visuele simulator (SimSphere) voor 

mobiliteitstrainingen. De ontwikkelingskosten 

bleken veel te hoog te worden. er zal nu 

gekeken worden naar alternatieven. 
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8.1.20
Passend Onderwijs 
V(Z)EMB 2.0 

Alle kinderen hebben, ongeacht hun 

ontwikkelingsleeftijd, recht op onderwijs 

en ieder kind heeft ontwikkelingsmoge-

lijkheden. Dat zijn de uitgangspunten 

van het project Passend onderwijs aan 

leerlingen met een visueel (zeer) ernstige 

meervoudige beperking (V(Z)EMB). 

Het vervolgproject Passend onderwijs/V(Z)

EMB 2.0 richt zich ook op kinderen/

jongeren met een (zeer) ernstige meer-

voudige beperking in de schoolgaande 

leeftijd die gedeeltelijk of nog geen 

onderwijs volgen. Deze kinderen hebben 

een geringe fysieke belastbaarheid, 

medische problemen of bijkomende 

andere problemen, zoals gedragsproble-

men. Zij gaan behalve naar school, vooral 

ook naar kinderdagcentra (zorg).

in de afgelopen jaren is met financiële steun 

van Stichting Novum een passend onderwijs-

curriculum ontwikkeld voor v(Z)eMB-leerlingen 

in de leeftijd van vier tot twintig jaar, die uit-

stromen naar belevingsgerichte dagbesteding. 

in het vervolgproject Passend onderwijs/v(Z)

eMB 2.0 wordt het ontwikkelde curriculum met 
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bijbehorende methodiek nog verder gespecifi-

ceerd. Daarnaast is het de bedoeling om het 

aantal professionals dat met het ontwikkelde 

curriculum gaat werken, uit te breiden.  

Niet alleen onderwijsmedewerkers, maar ook 

medewerkers in de dagbehandeling moeten 

het gedachtegoed van het curriculum binnen 

hun dagbehandeling kunnen gebruiken. Zo 

kunnen hun cliëntjes stap voor stap worden 

voorbereid op deelname aan gedeeltelijk/

volledig onderwijs. Hierdoor kunnen zij profi-

teren van de visie op het onderwijs en het 

planmatig, doel- en ontwikkelingsgericht 

werken binnen het onderwijs. immers: ieder 

kind heeft recht op onderwijs. Als het daar nog 

niet aan toe is, heeft het recht om erop voorbe-

reid te worden. Dit geldt eveneens als het kind 

heel veel zorg en verzorging nodig heeft binnen 

het onderwijs, met gedeeltelijke leertijdonthef-

fing. Ook deze kinderen kunnen straks profite-

ren van het v(Z)eMB-curriculum. 

in 2016 en 2017 zijn het complete curriculum 

en de werkwijze aangepast aan deze doelgroep 

en uitgerold binnen onderwijs en dagbesteding. 

een stagiaire van de RuG heeft een onderzoek 

gedaan naar de effecten van curriculum en werk-

wijze. Deze resultaten worden in 2018 bekend. 

8.1.21
Topklinische 
revalidatiecentra

De voortgang in de techniek biedt aan-

knopingspunten om steeds meer te 

begrijpen van cliënten met complexe 

(visuele) problematiek en evidence-based 

te gaan werken. Dit vraagt om een 

multidisciplinaire aanpak en samenwer-

king met academische ziekenhuizen en 

gespecialiseerde instellingen. TRIO (topkli-

nische revalidatie in oprichting) is het 

programma dat de mogelijkheden verkent 

voor het vormgeven van hoogwaardige 

(topklinische) zorg binnen revalidatie en 

advies voor complexe revalidatietrajecten. 

Met dit project wordt binnen en buiten 

Koninklijke visio bekeken wat er nodig is om te 

komen tot hoogwaardige zorg. Daarbij wordt 

uitgegaan van zes pijlers:

1. complexiteit van cliënten;

2. kwaliteit van zorg en leven;

3. wetenschappelijk onderzoek;

4. verspreiding van kennis;

5. cultuur en infrastructuur;

6. doelmatigheid. 

Het is de bedoeling om aan alle cliënten vanuit 

de geselecteerde regionale centra structureel 

topklinische revalidatie beschikbaar te stellen. 

Zo zijn zij er zeker van dat ze de modernste, 

optimale diagnostiek en behandeling krijgen 

voor hun zeldzame of complexe visuele 

problematiek. Concentratie van dure middelen 

(bijvoorbeeld onderzoeksapparatuur) en 

complexe cliëntengroepen stimuleert onder-

zoek en innovatie. 

in 2017 is er bij Stichting Novum een aanvraag 

ingediend, die gericht is op kwaliteitsverbete-

ring van de zorg door betere verbindingen te 

1. Complexiteit
van Cliënten

2. Kwaliteit
van  

Zorg en Leven

3. Wetenschappelijk
Onderzoek

4. Verspreiding
van

Kennis

5. Cultuur
en

Infrastructuur

6. Doelmatigheid TopZorg
Visuele

Revalidatie
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leggen tussen wetenschap en praktijk. Ook is 

belangrijk dat er meer wordt samengewerkt 

met andere zorginstellingen als het gaat om 

complexe problematiek. Deze structurele 

verandering wordt ingestoken vanuit de 

werkvloer en professionals worden hiervoor 

vrijgemaakt. voor Stichting Novum was dit een 

lastig te beoordelen aanvraag, omdat deze 

slechts indirect toegevoegde waarde heeft voor 

de cliënt. Tegelijkertijd is duidelijk dat een 

verandering als deze veel tijd vraagt van de 

professionals, die niet uit de reguliere middelen 

bekostigd wordt. Stichting Novum heeft deze 

aanvraag in ieder geval voor het eerste jaar 

financieel ondersteund en ziet graag de 

vervolgstappen tegemoet. 

8.1.22
NAH (niet-aangeboren 
hersenletsel) Progress 

Veel mensen met neurodegeneratieve 

aandoeningen, zoals MS en de ziekte van 

Parkinson, krijgen vroeg of laat visuele 

problemen. Dit wordt niet altijd tijdig 

onderkend, terwijl deze groep gebaat is 

bij goede revalidatiezorg. De komst van 

twee topklinische centra – een voor MS 

en een voor de ziekte van Parkinson – 

biedt een kans om de zorg voor deze  

doelgroep te verbeteren door een samen-

werkingsverband aan te gaan met  

Koninklijke Visio. Stichting Novum zorgt 

voor financiële ondersteuning.

Koninklijke visio in Haren heeft de kennis en 

expertise in huis om de stap naar hoogwaardige 

klinische zorg te maken. Hierdoor kunnen 

mensen met neurodegeneratieve aandoeningen 

de complexe en specialistische diagnostiek en 

revalidatie krijgen die ze nodig hebben.  

Het project NAH in Progress heeft als doel 

hoogwaardige revalidatie in de zorgketen te 

organiseren, te verankeren en wetenschappelijk 

te onderbouwen. er wordt een samenwerkings-

verband aangegaan met Punt voor Parkinson, 

het MS Centrum Noord-Nederland, het Alzheimer 

Research Centrum Groningen en het Beatrix-

oord Centrum voor Revalidatie. 

De samenwerking heeft betrekking op screening 

van patiënten, verwijsroutes en wetenschappe-

lijk onderzoek. Patiënten die zich bij deze centra 

aanmelden, worden ook gescreend op visuele 

problematiek en zo nodig doorverwezen naar 

Koninklijke visio. De gegevens die dit oplevert, 

worden verzameld en geanalyseerd om zo de 

visuele problemen bij neurodegeneratieve 

aandoeningen beter te begrijpen en de revalida-

tiezorg te onderbouwen. 
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in 2017 is er een samenwerkingsverband 

aangegaan tussen Koninklijke visio en respec-

tievelijk Punt voor Parkinson, MS Centrum 

Noord-Nederland en de geheugenpoli van het 

uMCG op het gebied van verwijzingen. 

verwijscriteria zijn vastgelegd en screenings-

vragenlijsten ontwikkeld. 

Ook binnen Koninklijke visio is de diagnostiek 

en revalidatie aangepast aan complexe en 

specialistische zorg, die deze groepen mensen 

nodig hebben. Zowel bij de programmaraad als 

bij de Rijksuniversiteit Groningen is een aanvul-

lende subsidie verkregen om de verwijscriteria 

en screening verder te valideren.

in 2018 worden de gegevens op basis van de 

instroom van cliënten verder vastgelegd, 

verwerkt en geanalyseerd. Zo nodig worden  

de verwijscriteria bijgesteld. 

8.1.23
Het Ideale Leerboek 
(ILb) 2.0

Voor mensen die niets zien, is het heel 

moeilijk om wiskundige vergelijkingen op 

te lossen, ruimtelijk figuren voor zich te 

zien of grafieken te lezen. Hoewel er hulp-

middelen zijn, zoals grafieken in reliëf en 

de Visio Rekenkist met tastbare materia-

len, waaronder kralensnoeren en getallen-

stokken, is er meer nodig om ingewikkelde 

formules of statistieken te kunnen 

begrijpen.

leerlingen met een visuele beperking gaan 

tegenwoordig steeds vaker naar reguliere 

scholen. Hierbij is het voor blinde leerlingen van 

belang met dezelfde lesstof en in eenzelfde 

tempo als hun klasgenoten mee te kunnen 

doen. voor leerkrachten speelt dat zij zo dicht 

mogelijk bij hun reguliere manier van lesgeven 

willen blijven. Daarom is er voor blinde leerlingen 

een aanvullende manier nodig om grafieken te 

analyseren en te begrijpen. 

in samenwerking met de Technische universiteit 

Delft en een ervaren app-ontwikkelaar is 

SenseMath ontwikkeld, een audioweergave 

voor grafische figuren en een 3D-print om de 

grafieken te laten voelen. uit resultaten is 

gebleken dat een leerling binnen acht seconden 

in staat is om aan te geven welke elementen in 

de grafiek aanwezig zijn en welke plaatsing ze 

hebben ten opzichte van elkaar en het assen-

stelsel. De resultaten hebben een enorme 

tijdwinst laten zien ten opzichte van het huidige 

materiaal. er is daarom een vervolgaanvraag bij 

Stichting Novum ingediend, die is gehonoreerd. 

De bedoeling van dit project is dat een leerling 

zelf thuis met de app een wiskundige functie 

kan omzetten in een grafische figuur met 

audioweergave en 3D-print. 

De demo app is beschikbaar. in 2018 zal deze 

doorontwikkeld moeten worden zodat deze ook 

toegankelijk is voor de doelgroep. 
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8.1.24
Programmeren voor 
leerlingen met een visuele 
beperking

Om als leerling succesvol te kunnen 

deelnemen aan de maatschappij van de 

toekomst, is het noodzakelijk om compe-

tenties op te doen, die passen bij deze 

maatschappij. Programmeren wordt net 

zo belangrijk als taal en rekenen.  

Om die reden hebben de Tu Delft, Saxion 

Hogeschool in Deventer en Koninklijke 

Visio de handen ineengeslagen. Zij willen 

dat ook leerlingen met een visuele beper-

king leren programmeren en wel op een 

leuke en uitdagende manier. 

voor goed ziende kinderen bestaan er al een 

leerlijn, lesmethode en lesmateriaal om op  

een leuke manier kennis te maken met pro-

grammeren. Maar voor leerlingen met een 

visuele beperking is er geen geschikt en  

toegankelijk materiaal beschikbaar. Het project 

Programmeren voor leerlingen met een visuele 

beperking moet hier verandering in brengen. 

Het doel van het project is dat alle slechtziende 

en blinde leerlingen uit het regulier basisonder-

wijs (circa 500 kinderen) en normaal lerende 

kinderen uit het visio speciaal onderwijs (circa 

124) in staat zijn om op een leuke en uitdagen-

de manier te leren programmeren. Hierbij leren 
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zij zo veel mogelijk op eenzelfde manier als hun 

goed ziende leeftijdsgenoten.  

Om dit doel te realiseren, wordt een toeganke-

lijke en begrijpelijke leerlijn programmeren 

ontwikkeld met lesmethodes en lesmateriaal, 

die gebruikt gaan worden binnen het reguliere 

en speciaal onderwijs.

in 2017 is gestart met de ontwikkeling van lessen 

(inclusief materialen, lesvormen en handleiding 

voor docenten) op basis van de kerndoelen. 

Deze lessen worden opgezet door studenten 

Computational thinking van de Saxion Hoge-

school en geëvalueerd door leerkrachten van 

visio Onderwijs. Daarnaast worden verschil-

lende programmeermaterialen uit de reguliere 

markt getest op hun geschiktheid voor de 

doelgroep, als aanvulling op de leerlijn. 

8.1.25
CVI in beeld

Een cerebrale visuele stoornis (CVI) is een 

slecht begrepen aandoening. Kinderen 

met CVI kunnen wel zien met hun ogen, 

maar door een stoornis in de hersenen 

kunnen ze visuele informatie niet goed 

verwerken. Ze hebben dan ook vaak 

leerproblemen op school. Niet alleen met 

lezen, schrijven en rekenen, maar ook met 

praktische vaardigheden, ruimtelijke 

oriëntatie en mobiliteit.

Kinderen met CVI krijgen niet altijd de 

juiste begeleiding van ouders, leerkrach-

ten, professionals en andere betrokkenen. 

Dit komt doordat men niet weet hoe 

kinderen met CVI hun omgeving waarne-

men. Dit project heeft als doel het begrip 

over CVI te vergroten. 

er is behoefte aan goed onderbouwd, laagdrem-

pelig informatiemateriaal, dat tot de verbeelding 

spreekt en daadwerkelijk leidt tot meer begrip en 

kennis over Cvi. voor ouders, leerkrachten en 

externe professionals worden daarom een boek 

en een film gemaakt over Cvi bij kinderen. 

Daarnaast wordt een ervaringskoffer ‘Cvi in 

Beeld’ gemaakt. Deze bevat oefeningen om te 

kunnen ervaren hoe het is om verschillende 

vormen van Cvi te hebben. De koffer is bedoeld 

als voorlichtingsmateriaal en is te gebruiken door 

professionals van Koninklijke visio. 

De voorlichtingsset, bestaande uit boek, film en 

ervaringskoffer, wordt binnen en buiten Konink-

lijke visio verspreid. De verwachting is dat 

hiermee het begrip bij ouders, leerkrachten en 

professionals groter wordt. Dat grotere begrip is 

tevens de basis voor een betere begeleiding. 

in 2017 is het eerste concept van het boek 

geschreven. verder zijn de voorbereidingen voor 

het maken van de film getroffen en in oktober 

2017 is gestart met het maken van beeldmateri-

aal. vanaf mei 2018 wordt gestart met de 

ervaringskoffer. er wordt verwacht dat het 

project eind 2018 is afgerond. 
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8.1.26
Visiolab

Kan een virtualrealitybril gebruikt worden 

tijdens een leestraining? Kunnen bluetooth-

bakens worden ingezet als routebegelei-

ding? Kan het spel Pokémon Go gespeeld 

worden door blinde kinderen? Kun je een 

telepresencerobot gebruiken voor zorg op 

afstand? Er wordt ontzettend veel ontwik-

keld op het gebied van technologie. Dan is 

het logisch dat cliënten en professionals 

graag snel antwoorden krijgen op actuele 

vragen over de toepasbaarheid van 

technologie of producten voor slechtzien-

de en blinde mensen.

Tot voor kort ontbrak het binnen Koninklijke 

visio aan een goede en snelle manier om 

ontwikkelingen rondom technologie te testen 

en te onderzoeken op bruikbaarheid en inzet 

voor de visiodoelgroepen. 

Het visiolab is geen fysiek lab. De onderzoeken 

vinden plaats op verschillende locaties in het 

land. Zo is visio Onderwijs in Haren, samen met 

TNO, onlangs gestart met een onderzoek naar 

de toepassing van het 3D-geluidssysteem van 

de hololens (Microsoft) bij bijvoorbeeld leermo-

dules of indoornavigatie. Bij Wonen & Dagbeste-

ding in Huizen en bij de vlasborch in vught is 

gestart met de pilot BeAM. Deze pilot gaat over 

de inzet van telepresencerobots. 

Ook is er onderzoek gedaan naar phonotonic 

muziekballen en v-soundbox, de 3D-printer 

(onderwijs), Peekvision, e-inkmonitor en Orcam 

Myeye. voor 2018 ligt er nog een aantal onder-

zoeken op de plank.

Tijdens het testen is gebleken dat sommige 

technologische innovaties mogelijk bruikbaar 

zijn voor de doelgroep en andere (nog) niet. 
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Om voortzetting van het visiolab na de project-

fase mogelijk te maken, zal in 2018 de focus 

liggen op het waarborgen van de continuïteit. 

eind 2018 zal hier een adviesrapport over 

geschreven zijn.

8.1.27
Implementatie Veilige 
Auditieve Omgeving

Als mensen met een visuele en verstan-

delijke beperking worden geconfronteerd 

met een auditieve omgeving die ze moei-

lijk kunnen begrijpen, heeft dit negatieve 

effecten op hun gedrag. Dit is gebleken 

uit een onderzoek van mevrouw K. van 

den Bosch en prof.dr. C. Vlaskamp. 

De confrontatie vergroot de kans op 

probleemgedrag. Op dit moment is hier 

in de praktijk onvoldoende aandacht voor 

en zijn medewerkers van Koninklijke 

Visio zich onvoldoende bewust van de 

invloed die ze zelf hebben op de auditieve 

omgeving. 

Het doel van het project is het vergroten van 

kennis over een veilige auditieve omgeving voor 

cliënten en leerlingen met een (zeer) ernstige 

visuele en meervoudige beperking binnen 

Wonen & Dagbesteding en Onderwijs. Dit kan 

worden bereikt door medewerkers handvatten 

te geven voor het meten en verbeteren van de 

auditieve omgeving via de MoSART-app.  

Deze app is ontwikkeld vanuit het eerder ge-

noemde onderzoek en meet het geluidsniveau. 

Ook kunnen aandachtsfunctionarissen worden 

opgeleid. 

Medewerkers van Koninklijke visio worden  

zich door het project meer bewust van de 

kenmerken van een veilige auditieve omgeving 

en kunnen aanpassingen doen. Cliënten en  

leerlingen uit de doelgroep hebben hier baat bij, 

omdat ze zich veiliger voelen. De verwachting 

is dat ze minder moeilijk te begrijpen gedrag 

laten zien. 

in 2017 is een e-learningprogramma gemaakt. 

Medewerkers zijn en worden binnen Koninklijke 

visio getraind en aandachtsfunctionarissen zijn 

opgeleid. Dit loopt door tot maart 2018.  

interventies om kwaliteit van de auditieve om-

geving te verbeteren, worden in kaart gebracht. 

Het project wordt afgesloten met een eindfilm. 

De uitdaging is om hier blijvend aandacht voor 

te vragen bij de visiomedewerkers. 
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8.1.28
ADL met inzet van 
technologie

Het zelfstandig kunnen uitvoeren van de 

algemene dagelijkse levensverrichtingen 

(ADl) is heel belangrijk in een maatschap-

pij die steeds meer een beroep doet op 

zelfredzaamheid. Voor sommige cliënten 

van Koninklijke Visio is het aanleren van 

deze vaardigheden bijzonder moeilijk. 

Vooral als iedere begeleider het op een 

andere manier uitlegt. Technologie die 

zelfredzaamheid stimuleert, kan hierbij 

mogelijk ondersteunen. 

Binnen Koninklijke visio zijn er geen vaste 

richtlijnen voor het aanleren van vaardigheden 

voor de ADl. Dit zorgt in de behandeling en 

begeleiding van de cliënt voor allerlei verschil-

lende werkwijzen, naar eigen inzicht, kennis  

en expertise. Met dit project worden de best 

practices in het aanleren van ADl verzameld en 

vastgelegd op video (beeld- en geluidsmateriaal). 

Deze beelden worden via een app toegankelijk 

gemaakt voor cliënten en professionals.  

De cliënt krijgt, op een toegankelijke manier, 

uitleg over de vaardigheid. vanzelfsprekend zal 

ook de professional de app hanteren om daar 

waar nodig de cliënt te helpen deze te gebrui-

ken. Daarnaast kunnen de cliënten in hun eigen 

omgeving zo vaak als zij zelf willen de informa-

tie tot zich nemen en de ADl-vaardigheden op 

een uniforme manier aanleren. Daarmee kunnen 

ze hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid 

vergroten. Beoogd wordt dat alle cliënten, 

ouders, medewerkers van Koninklijke visio en 

eventuele samenwerkingspartners (denk aan 

leraren) toegang hebben tot en gebruik kunnen 

maken van de digitale kennis over het aanleren 

van ADl. 

in 2017 is een nulmeting gedaan voor de ADl-

vaardigheden van een aantal cliënten. De best 

practices zijn in kaart gebracht en de meeste 

filmpjes gemaakt. in 2018 wordt het ontwikkelde 

materiaal digitaal visiobreed beschikbaar 

gesteld. Ook wordt een tweede meting gedaan 

naar de ADl-vaardigheden van de deelnemen-

de cliënten. er wordt verwacht dat hun zelfstan-

digheid groter is geworden. 

8.1.29
BKC-kaarten, nieuwe 
visustest voor jonge 
kinderen

Binnen de slechtziendenrevalidatie 

ontbreekt momenteel een valide visus-

test, die specifiek inzetbaar is voor jonge 

kinderen en mensen met een verstande-
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lijke beperking. De testen die commercieel 

beschikbaar zijn binnen de reguliere oog-

artsenpraktijk, voldoen niet volledig, omdat 

het gebruikte materiaal kwetsbaar is. 

De visuele functies bij heel jonge kinderen (tot 

een jaar of twee) of bij ongeveer 40 procent van 

de gescreende mensen met een verstandelijke 

beperking, worden veelal gemeten op basis van 

een preferential looking test. De te onderzoeken 

persoon krijgt afwisselend links of rechts een 

verticaal strepenpatroon aangeboden, waarbij 

de bewegingen van het oog worden genoteerd. 

Bij het afnemen van de test bij kinderen is het 

belangrijk om hun aandacht vast te houden om 

een zo goed mogelijke indruk van de visus te 

krijgen. De kaarten die daarvoor gebruikt 

worden, blijken in de praktijk sterk wisselend 

van kwaliteit te zijn en moeilijk verkrijgbaar. 

Met dit project wil Koninklijke visio zelf een 

nieuwe set kaarten ontwikkelen voor de 

screening. Het materiaal is in 2017 ontwikkeld 

en geprint, maar het is nog niet goed gelukt om 

zonder kwaliteitsverlies de kaarten te lamineren 

(dat wil zeggen het aanbrengen van een 

waterdichte transparante laag over de kaarten). 

De verwachting is dat dit in 2018 wel lukt en er 

voldoende kaarten kunnen worden gedrukt. 

8.1.30
Super toegankelijk

Het is niet gemakkelijk om iets in een 

supermarkt te vinden als je blind bent. 

Het zou fijn zijn als je van tevoren onge-

veer weet hoe de indeling van de winkel 

is. De grote verlichte letters met ‘brood’ 

en ‘bloemen’ helpen iemand die slecht-

ziend is daar wel bij, maar de productin-

formatie is meestal nauwelijks te lezen. 

Van alle dagelijkse dingen zouden blinde 

en slechtziende mensen het liefst op een 

gewone manier de boodschappen willen 

doen. Dit blijkt uit een uitgebreid onder-

zoek onder de doelgroep.

Gelukkig zullen we in de toekomst op een 

andere manier de boodschappen doen dan 

vandaag de dag gebruikelijk is. Winkelexperts 

voorspellen dat het winkelen in een fysieke 

winkel wordt gecombineerd met online en 

digitale mogelijkheden, die zorgen voor een 

meer persoonlijke ‘klantreis’. Technologische 

innovaties spelen een grote rol bij deze nieuwe 

winkelervaring. Het project Super toegankelijk 

onderzoekt de mogelijkheden om het winkelen 

in de toekomst toegankelijker te maken. 

Koninklijke visio heeft daartoe de ‘Super 

toegankelijk shopping experience’ en hacka-

thon georganiseerd, dankzij de financiële steun 

van Stichting Novum. Het betreft een driedaags 

evenement, waarin samen met betrokken 

partijen de toegankelijkheid van het winkelen is 

onderzocht en tijdens de hackaton in 48 uur tijd 

innovatieve en creatieve ideeën zijn uitgewerkt 

om de toegankelijkheid te verbeteren. De 

hackathon en shopping experience hebben veel 

persaandacht gekregen en door een jury zijn de 
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drie beste ideeën geselecteerd om verder uit te 

werken. Stichting Novum ziet graag een 

vervolgaanvraag tegemoet. 

Benieuwd naar de ervaringen van de shopping 

experience en hackathon? 

		er is een website met informatie over de 

hackathon, vlogs, enzovoort. Deze site wordt 

continu aangepast met nieuwe relevante 

informatie: https://www.visio.org/nl-nl/

expertise/expertiseprogramma-s/super-toe-

gankelijk-living-experience/super-toeganke-

lijk-hackathon

		Mariëlle Wardenaar heeft een drietal vlogs 

gemaakt. een om de hackathon aan te 

kondigen en twee tijdens de hackathon zelf. 

		Media-aandacht: https://intranet.visio.org/

nieuws/Pages/Superstarthackathon,ookmass

alemedia-aandacht.aspx

		Blog van een viP: linda: Supertoegankelijk 

hackaton en live experience, geschreven op 

26 januari 2018 door linda.

8.1.31
Living experience

Nieuwe woontechnologie zal op termijn 

zeer waarschijnlijk de zelfstandigheid van 

visueel en verstandelijk beperkte cliënten 

in hun eigen woonomgeving vergroten. 

Een keuken die je met je stem kunt 

bedienen, deuren die automatisch open-

gaan, licht dat zich automatisch aanpast 

of een wasmachine die je kunt aanzetten 

met de voice-over van een iPhone. 

Koninklijke visio loopt achter op het gebied van 

technologie die te maken heeft met slim wonen 

(domotica, robotica en allerlei technologieën die 

het leven gemakkelijker, leuker en zelfredzamer 

maken). Die achterstand blijkt uit het feit dat 

woonlocaties en scholen nauwelijks beschikken 

over deze technologieën en dat medewerkers 

van Revalidatie & Advies cliënten zelden 

adviseren op dit gebied. up-to-date kennis 

ontbreekt.

Met dit project wil Koninklijke visio in eerste 

instantie één leerhuis opzetten waar de cliënt, 

het systeem en de professional kunnen ervaren 

en beleven wat het is om optimaal ondersteund 

te worden door technologie. Dankzij het 

leerhuis moet er daarnaast inzicht ontstaan 

over de vraag welke nieuwe technologieën wel/

niet geschikt zijn - al dan niet met aanpassingen 

- voor de verschillende doelgroepen. 

De kennis is niet alleen bruikbaar voor de 

professionals binnen de visio-organisatie, maar 

kan ook worden teruggekoppeld aan de 

leveranciers, fabrikanten en andere partners. 

Mogelijk is een bepaalde technologie in de basis 

heel bruikbaar, maar is deze niet toegankelijk 

genoeg. 

in 2017 is er een woonlocatie van Koninklijke 

visio uitgekozen en zijn de voorbereidingen 

getroffen om deze met nieuwe technologie in te 

richten. Het kiezen van de locatie heeft langer 

geduurd dan verwacht. in 2018 zal het eerste 

leerhuis gereed zijn en kan gestart worden met 

het opdoen van ervaring in het gebruik van 

nieuwe apparatuur met de bijbehorende 

technologie. 
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Voor de internationale aanvragen heeft Stichting 

Novum in samenspraak met Koninklijke Visio drie 

regio’s geselecteerd waarop de internationale 

activiteiten zich zullen richten. Dat zijn Afrika, 

het zuidelijk deel van Oost-Europa en het Midden-

Oosten. Vervolgens heeft binnen deze drie regio’s 

een selectie van landen plaatsgevonden. 

Gekeken is naar veiligheid, inkomensniveau,  

politieke stabiliteit, omvang van de doelgroep 

en nationaal beleid. 
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8.2 Projectverslagen buitenland

Om het programma duurzaam in de regio op te 

zetten, is ervoor gekozen om één land, te weten 

Slovenië, een voortrekkersrol, te laten vervullen. 

lowvisionspecialisten

in 2014 is het project van start gegaan. er zijn 

orthoptisten getraind in het in kaart brengen 

van het visueel functioneren en het verbinden 

van de resultaten aan het onderwijs

Vroegbegeleiding

vroegbegeleiders en psychologen uit de 

verschillende landen zijn door Koninklijke visio 

getraind. Daarbij lag de focus op communicatie 

met jonge kinderen en stimulering van hun spel, 

omdat dit een belangrijk onderdeel van hun 

ontwikkeling is. inmiddels ontvangen tweehon-

derd jonge kinderen uit de regio vroegbegeleiding. 

Partners 

Slovenië heeft een goede voortrekkersrol 

vervuld en ook na afloop van het project wordt 

de samenwerking tussen de instituten  

gecontinueerd. 

Overheid en lobby

Aan alle deelnemers is gevraagd om een plan 

te maken voor de lobby gericht op de overheid. 

in Slovenië, Montenegro, Kosovo en Servië is 

vroegbegeleiding op de politieke agenda 

gekomen. 

8.2.1
Visueel functieonderzoek 
en vroegbegeleiding in de 
Balkan
Visueel functieonderzoek en vroegbege-

leiding staan nog in de kinderschoenen  

in de Balkanlanden. Met visueel functie-

onderzoek wordt geïnventariseerd hoe 

het zicht kan worden verbeterd door 

bijvoorbeeld de lichtintensiteit, de letter-

grootte, het beeldcontrast of de beeld-

scherpte te wijzigen. Juist het visueel 

functieonderzoek is heel belangrijk om 

een passend revalidatie- en onderwijs-

programma te kunnen opstellen. 

Vroegbegeleiding is gericht op heel jonge 

kinderen met een visuele beperking. 

Het doel ervan is om de motorische 

ontwikkeling en de vaardigheden voor 

oriëntatie en mobiliteit te stimuleren.

visio international is een aantal jaren actief 

geweest in de Balkanlanden. Dit project, 

financieel ondersteund door Stichting Novum, 

beoogde de activiteiten in de regio verder uit te 

breiden. er 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. 
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8.2.2
Kenia

In Kenia worden albino’s gediscrimineerd. 

Albinokinderen volgen vaak speciaal onder-

wijs en leren braille, terwijl het merendeel 

van hen slechtziend is en met hulpmidde-

len en begeleiding naar het regulier 

onderwijs zou kunnen. De noodzakelijke 

hulpmiddelen ontbreken meestal. 

Daarnaast zijn er te weinig beschermings-

middelen tegen de zon en is er geen 

adequate gezondheidszorg. In Kenia is 

een project gestart, dat gericht is op het 

visueel screenen van albinokinderen, het 

uitvoeren van lowvision-assessments,  

het verstrekken van de noodzakelijke 

optische hulpmiddelen en het trainen van 

ambulante onderwijskundige begeleiders 

en leraren in het reguliere onderwijs.

Kenya Albino Child Support Program (KACSu) is 

een non-profitorganisatie, die zich richt op het 

vergroten van kansen van albinokinderen. 

Ze biedt deze kinderen onderwijs en basisvoor-

zieningen zoals medische zorg en bescher-

mingsmiddelen tegen de zon. Alle zeventig 

kinderen die onder het KACSu-programma 

vallen, zijn gescreend.  

Screening en assessment

er was in de regio rond eldoret geen passende 

screening en geen assessment voor albino-

kinderen. Samen met het eldoret-ziekenhuis is 

een plan opgesteld om hier invulling aan te 

geven. Zowel in eldoret als Mombassa zijn er 

lowvisionspecialisten opgeleid. Deze zijn 

gekoppeld aan de desbetreffende scholen, 

zodat kinderen adequate begeleiding krijgen. 

Daarnaast is er in samenwerking met het 

ziekenhuis in eldoret een lowvisioncentrum 

gerealiseerd. 

Inclusief onderwijs

Meteen bij aanvang van het project is gestart 

met de lowvisionassessments. Op een bijeen-

komst met alle stakeholders is bekeken of deze 

kinderen ondergebracht kunnen worden in het 

reguliere onderwijs. veiligheid van de albino-

kinderen staat daarbij voorop. Helaas is gecon-

stateerd dat dit (nog) niet mogelijk is en dat het 

projectplan moet worden bijgesteld. er is voor 

gekozen om de kinderen niet te verplaatsen, 

maar de leerkrachten te trainen op de scholen 

waar de albinokinderen nu zitten. 

in de southcoastregio van Mombassa heeft 

visio international twintig leerkrachten getraind. 
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in november 2016 heeft een vervolgtraining 

plaatsgevonden. Ook in eldoret en Thika zijn er 

leerkrachten getraind in het regulier, speciaal en 

beroepsonderwijs. De focus lag niet alleen op 

albinisme, maar op alle kinderen met een 

visuele beperking. 

Arbeidstoeleiding

Het plan bestond om arbeidstoeleiding te 

starten op de boerderij van KACSu. Maar niet 

alle kinderen hadden daar belangstelling voor. 

in totaal hebben negen kinderen een training 

gevolgd op de boerderij van KACSu en zijn 

vijftien kinderen ingestroomd in het reguliere 

beroepsonderwijs. vijf leerlingen zijn naar het 

hoger beroepsonderwijs of de universiteit 

gegaan.

Bewustwording

Met de bewustwordingscampagne van KACSu 

in de afgelopen tien jaar is het aantal kinderen 

met albinisme dat onderwijs volgt, toegenomen 

van vijftien naar zeventig. De campagne heeft 

ouders gestimuleerd om hun kind in te laten 

stromen in een school of te sturen naar het 

KACSu-hostel in eldoret, dat naast een reguliere 

school zit. 

8.2.3
Zambia

Niet in elk land bestaat er samenhang 

tussen screening van slechtziendheid en 

onderwijs. In Zambia volgen veel kinderen 

speciaal onderwijs, terwijl ze met wat 

hulpmiddelen en extra ondersteuning ook 

regulier onderwijs zouden kunnen volgen. 

Het doel van dit project is een assessment-

center voor low vision in te richten in een 

ziekenhuis in Zambia. Andere doelen zijn 

trainingen te geven op scholen en over-

heidsbeleid te beïnvloeden, dat gericht is 

op inclusief onderwijs. 

visio international is een aantal jaren actief 

geweest in Zambia. De coördinatie van dit 

project lag bij het Ministry of education.  

Het project is onderdeel van het Sixth National 

Development Plan (SNDP), waarin inclusief 

onderwijs voor kinderen met een beperking 

centraal staat. in 2015 hebben Koninklijke visio, 

het Ministry of Health en het Ministry of 

education een Memorandum of understanding 

ondertekend, waarin alle activiteiten zijn 

vastgelegd die in de komende jaren door de 

drie partijen worden opgepakt.

lowvisionspecialisten 

er zijn assessmentcenters voor low vision 

opgezet in het Kasama General Hospital, Mansa 

Hospital en Mbala Hospital. lowvisionspecialis-

ten zijn getraind en de units zijn voorzien van 

hulpmiddelen, (test)materiaal en instrumenten. 

Bij 150 kinderen is een visueel functieonderzoek 

gedaan en hiervan zijn er zeventig gediagnosti-

ceerd met een visuele beperking. De lowvision-

specialisten hebben de resultaten van het 

assessment van deze kinderen besproken met 

de scholen. in een aantal gevallen heeft dit erin 

geresulteerd dat deze kinderen geen braille 
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meer leren, maar geprint schrift met ondersteu-

ning van vergroting. 

leerkrachten regulier onderwijs

in het noorden zijn meer dan zeshonderd 

leraren en welzijnswerkers getraind in het 

reguliere onderwijs. Zij kunnen screenings 

doen op basis van een e-chart en zo nodig 

doorverwijzen naar een lowvisionspecialist.

Opleidingsinstituut speciaal onderwijs

Zamise, het Zambia institute of Special  

education, heeft deelgenomen aan de trainin-

gen van visio international. Het instituut heeft 

de praktische lessen geïntegreerd in zijn eigen 

curriculum.

Overheid en lobby

er is een addendum gemaakt bij het hiervoor 

genoemde Memorandum of understanding, 

waarin beide ministeries toezeggen dit pro-

gramma verder in te voeren. Ze doen dit door 

aandacht te blijven geven aan kinderen met een 

visuele beperking en de voortgang te blijven 

meten van de kinderen die nu in beeld zijn. 

Bewustwording

Het project heeft voornamelijk bewustwording 

gecreëerd voor de noodzaak om lowvision-

centers te verbinden met onderwijs. Hierdoor 

krijgen kinderen de ondersteuning die past bij 

hun beperking in plaats van dat ze standaard 

braille moeten leren. Het heeft veel voordelen 

als deze kinderen kunnen instromen in het 

reguliere onderwijs, want dat vergroot hun 

kansen om later te participeren in de maat-

schappij. 

8.2.4
De Palestijnse gebieden

Op de Westbank volgen veel kinderen 

speciaal onderwijs, terwijl ze met wat 

hulpmiddelen en extra ondersteuning 

regulier onderwijs zouden kunnen volgen. 

Dit programma heeft in de eerste fase als 

doel om kinderen van zes tot twaalf jaar 

te screenen en om een resourcecentrum 

op te zetten van waaruit kinderen met 

een visuele beperking in het reguliere 

onderwijs worden ondersteund.  

Daarnaast is een doel om op scholen 

trainingen te geven die zijn gericht op 

inclusief onderwijs. Verder beoogt dit 

project om het overheidsbeleid te beïn-

vloeden. Het project wordt financieel 

ondersteund door Stichting Novum.

in 2015 heeft Koninklijke visio voor de internati-

onale activiteiten zijn aanpak gewijzigd van 

projecten naar programma’s. in Palestina is 

ervoor gekozen om te onderzoeken of een 

samenwerkingsverband kan worden aangegaan 

met de Bethlehem Arab Society for Rehabilita-

tion (BASR). De BASR heeft een bewezen staat 

van dienst als het gaat om assessment, behan-

deling, rehabilitatie en onderwijs voor kinderen 

met een visuele beperking. Daarnaast zal 

intensief worden samengewerkt met het 

Ministry of education and Higher education, 



103

Stichting NOVUM  |  Jaarverslag 2017

het Ministry of Health, de An-Najah university – 

Optometry department, de Al Shurooq School 

for visually impaired Children en de ouders van 

de kinderen met een visuele beperking. Samen 

met de BASR is een opzet gemaakt voor het 

eerste deel van het programma. een externe 

consulent is aangetrokken om de partners en 

de haalbaarheid van het programma zelf te 

toetsen. in 2016 is op basis van de resultaten 

van de haalbaarheidstoets en een duediligence-

onderzoek besloten om met het programma 

van start te gaan. 

Het programma zet naast onderwijs in op de 

verbetering van de samenwerking tussen 

oogzorg, revalidatie en onderwijs. verder wordt 

de Al Shurooq-school, een van de speciale 

scholen voor slechtziende en blinde kinderen, 

ondersteund in haar transformatie naar re-

sourcecentrum. vanuit dit centrum ontvangen 

kinderen ambulante begeleiding op reguliere 

scholen en wordt onderwijs en zorg geboden 

aan kinderen die niet naar een reguliere school 

kunnen gaan.

Ouders 

BASR heeft bijeenkomsten georganiseerd voor 

ouders van visueel beperkte kinderen. Deze 

bijeenkomsten waren zowel bedoeld om ouders 

te ondersteunen, als om een platform te bieden 

voor de uitwisseling van ervaringen, kennis en 

ideeën. veertien ouders van dertien kinderen 

hebben daaraan deelgenomen. Daarnaast is 

een vijfdaags zomerkamp georganiseerd met 

pedagogische en recreatieve activiteiten. 

Hieraan hebben tien visueel beperkte kinderen 

met hun ouders deelgenomen. Ook heeft de Al 

Shurooq-school vijf workshops georganiseerd 

voor moeders met kinderen in de leeftijd van 

vier tot vijf jaar. 

leerkrachten regulier onderwijs

Bijna tweehonderd leerkrachten en twintig 

educational supervisors uit het reguliere 

onderwijs hebben een eerste training gekregen 

voor het detecteren en begeleiden van kinderen 

met een visuele beperking. verder heeft het 

Ministry of education and Higher education 49 

studenten doorverwezen voor een screening. 

van hen zijn er 23 gedetecteerd met low vision. 

De rest is doorverwezen naar een oogarts voor 

een medische interventie. Alle scholen en 

familie hebben een rapportage over hun kind 

gekregen met aanbevelingen voor aanpassingen 

in de omgeving, leermaterialen, hulpmiddelen, 

ezovoort.

Revalidatie en rehabilitatie: BASR 

De medewerkers van BASR vision Rehabilitation 

department hebben achttien schoolsupervisors 

getraind in oriëntatie en mobiliteit. Dit hebben 

ze ook gedaan voor leraren van de Al Shurooq-

school. visio international heeft op zijn beurt 

trainingen gegeven aan acht professionals van 

BASR vision Rehabilitation department over 
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toegankelijkheid van gebouwen. Het eigen 

gebouw van BASR is ook onder de loep genomen. 

Speciaal onderwijs: Al Shurooq-school

Het is de intentie om de Al Shurooq-school om 

te vormen naar een extramuraal expertisecen-

trum. Professionals van de Al Shurooq-school 

zijn gestart met het bezoeken van 24 blinde 

leerlingen. De directie van de school heeft een 

plan geschreven voor de implementatie van de 

transformatie. er wordt gezocht naar fondsen 

zowel bij de overheid als bij NGO’s om deze 

activiteiten te kunnen financieren. 

Overheid en lobby

BASR heeft verschillende workshops, trainings-

sessies en stakeholdersmeetings georgani-

seerd. Deze organisatie is de vitale partner en 

de drijvende kracht in de lobby voor het 

Ministry of education and Higher education en 

het Ministry of Health. er is een Memorandum 

of understanding getekend tussen de verschil-

lende stakeholders. Hoewel iedereen zich 

bewust is van de noodzaak, is er nog veel 

discussie over wie welke verantwoordelijk-

heden op zich moet nemen. 

Registratie en dataverzameling

er was geen accurate registratie van kinderen 

met een visuele beperking. De ministeries 

hebben in samenwerking met BASR en de 

An-Najah university een uniform protocol 

ontwikkeld met formulieren voor screening, 

doorverwijzing en follow-up van kinderen met 

een visuele beperking. Deze formulieren zijn 

goedgekeurd en ingevoerd door het Ministry of 

education and Higher education. Daarnaast is 

een meetinstrument gemaakt om niet alleen de 

cognitieve voortgang van kinderen in kaart te 

brengen, maar ook de sociaal-emotionele 

ontwikkeling.

8.2.5
Botswana

Binnen het onderwijs in Botswana wordt 

geen onderscheid gemaakt tussen blinde 

en slechtziende kinderen. Slechtziende 

kinderen krijgen allemaal braille aange-

leerd, omdat men gelooft dat ze uiteinde-

lijk volledig blind worden. Er is nauwelijks 

kennis over onderwijs aan kinderen die 

slechtziend zijn. Het programma Thuto le 

Pono Boswa, wat betekent ‘Educatie is 

jouw recht en jouw erfdeel’, is bedoeld 
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om passend onderwijs te bieden aan 

kinderen met een visuele beperking van 

drie tot dertien jaar. Stichting Novum 

ondersteunt dit programma financieel. 

er zijn in het westen van Botswana twee 

scholen voor special onderwijs en een paar 

reguliere scholen met speciale voorzieningen 

voor kinderen met een visuele beperking. 

Het Ministerie van Onderwijs heeft beleid 

geformuleerd – over de jaren 2011-2020 – 

gericht op passend onderwijs voor kinderen 

met een visuele beperking van drie tot 

dertien jaar.

Samen met het Central Resource Centre 

(CRC) in Tlokweng, een departement van het 

Ministerie van Onderwijs en het Ministerie van 

Gezondheidszorg, is een programma ontwikkeld 

waarbij het CRC een coördinerende rol gaat 

vervullen. De gewenste uitkomst van dit 

programma is dat alle kinderen tussen drie en 

dertien jaar passend onderwijs ontvangen en 

de revalidatie krijgen die ze nodig hebben. 

Dat kan inclusief of speciaal onderwijs zijn. 

Het eerste jaar is gebruikt om samen met alle 

stakeholders het programmavoorstel voor te 

bereiden:

		er is een meerjarenprogramma opgezet.

		er zijn voorbereidingen getroffen voor een 

nulmeting en bijbehorende indicatoren, zodat 

de voortgang van het programma kan 

worden gemeten.

		Zes locaties zijn geselecteerd om in te richten 

als detectie- en visueel assessmentcenter.

		Taken en verantwoordelijkheden zijn verdeeld 

onder de stakeholders.

		er is besloten om CRC een coördinerende rol 

te geven. visio international heeft een 

externe partij laten checken in welke mate 

CRC zijn verplichtingen nakomt. 

in 2017 is er door alle partijen een Memoran-

dum of understanding ondertekend en er is een 

baselinestudie gedaan. Ook zijn een monitoring- 

en evaluatieplan opgesteld. verder hebben twee 

trainingen plaatsgevonden voor acht deelnemers 

(vier oogheelkundige verpleegsters en vier 

leraren voor visueel beperkte kinderen) om een 

visueel assessment te kunnen doen. 
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8.2.6
Uganda

Veel jongeren met een visuele beperking 

kunnen in uganda geen werk vinden. 

Samen met de Faculty of Special Needs 

and Rehabilitation van de Kyambogo 

university (Kyu) heeft Visio International 

een programma ontwikkeld voor jongeren 

met een visuele beperking vanaf de 

leeftijd van dertien jaar.

vaak krijgen slechtziende jongeren op de middel-

bare school braille aangeleerd, waardoor ze hun 

restvisus en capaciteiten onvoldoende benutten. 

Het programma beoogt hier verandering in te 

brengen en ouders en jongeren zelf te leren om 

voor hun belangen op te komen.

Het eerste jaar is gebruikt om de bestaande 

situatie in kaart te brengen en een programma 

op te stellen met een lokale partner. 

Het programma zal zich richten op de tien 

middelbare scholen met een speciale unit voor 

visueel beperkte kinderen en op een school 

voor blinde leerlingen. in totaal zitten hier 

ongeveer tweehonderd slechtziende en 250 

blinde kinderen. De Kyambogo university heeft 

een staat van dienst als het gaat om assess-

ment van visuele functies, het ontwikkelen van 

curricula en het onderwijzen van studenten en 

professionals op het gebied van onderwijs aan 

en rehabilitatie van visueel beperkte mensen. 

Daarnaast zal worden samengewerkt met de 

leerlingen met een visuele beperking, hun 

ouders, het Ministry of Health, lowvisioncentra 

van privéziekenhuizen, het Ministry of 

education en het Optometry department van 

de Makers universiteit.

in de eerste fase worden alle kinderen op deze 

middelbare scholen gescreend op visuele 
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beperkingen. De kinderen met een visuele 

beperking krijgen vervolgens een assessment 

van hun visuele functies en zo nodig optische 

en niet-optische hulpmiddelen aangemeten. 

Daarnaast worden de leraren getraind, zodat ze 

passend onderwijs kunnen aanbieden. Aan alle 

scholen is gevraagd om een plan op te stellen. 

Daarin moet worden uitgewerkt hoe ze hun 

speciale unit, en in het bijzonder hun resource-

room, in de toekomst van hulpmiddelen willen 

voorzien. De komende jaren worden de kinde-

ren gevolgd aan de hand van een nog op te 

zetten systeem. Ook ouders worden hierbij 

betrokken.

lowvisionspecialisten

lowvisionspecialisten en ophthalmic clinical 

officers zijn getraind, zodat ze screenings en 

visueel functieonderzoek kunnen doen. 

leerkrachten regulier onderwijs

in 2017 zijn vijftien leraren van de tien hiervoor 

genoemde middelbare scholen en vier staf-

leden van de Kyambogo universiteit getraind 

om een eerste screening te kunnen doen. 

vierduizend kinderen zijn gescreend. Driehon-

derd kinderen zijn doorverwezen naar een 

lowvisionspecialist. Daarvan zijn er 220 gede-

tecteerd met een visuele beperking. Dat zijn er 

twintig meer dan het verwachte geregistreerde 

aantal van tweehonderd. 

Registratie en data

er heeft een uitgebreide analyse plaatsgevon-

den van de wijze waarop nu visueel beperkte 

studenten worden gescreend en vervolgens 

een visueel functieonderzoek, zorg en hulp 

krijgen. De oogketen is in kaart gebracht.  

Deze data zijn verzameld door de Kyambogo 

universiteit en gedeeld met ziekenhuizen en 
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ministeries. De slechtziende kinderen zijn 

geïnterviewd en er is bekeken wat voor onder-

steuning ze nodig hebben. 

Bewustwording

Het eerste jaar heeft bijdragen aan de bewust-

wording dat de keten van verantwoordelijkhe-

den duidelijk in kaart moet worden gebracht om 

omissies en vooral dubbelwerk te voorkomen. 

8.2.7
Zuid-Afrika
Ofschoon er beleid geformuleerd is voor 

zorg en onderwijs aan visueel beperkte 

kinderen in Zuid-Afrika, ontbreekt het 

vaak aan kennis om dit goed te implemen-

teren en toegankelijk te maken. Dit 

programma wil op de East Cape de kennis 

met betrekking tot screening, detectie, 

visueel assessment van jonge kinderen 

(0-7 jaar) vergroten, zodat visueel beperk-

te kinderen passende vroeg begeleiding 

krijgen en ondersteuning op het gebied 

van oriëntatie en mobiliteit en rehabilitatie. 

Als visueel beperkte kinderen op jonge leeftijd 

onvoldoende begeleiding krijgen, lopen ze in 

veel gevallen ontwikkelingsachterstand op. 

Dit verkleint hun kansen om in te stromen in 

het reguliere onderwijs.

Het programma bevindt zich nog in de incep-

tieface. Dat wil zeggen, de komende 6 maanden 

zullen gebruikt worden om het huidige systeem 

in kaart te brengen, een theory of change te 

ontwikkelen met de lokale partner(s) met wie 

visio international dit gaat realiseren. 
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Ontwerp en vormgeving
it Makes Sense, Aalsmeer

Met dank aan alle medewerkers 
van Koninklijke Visio die een 
bijdrage hebben geleverd aan het 
tot stand komen van dit verslag

Disclaimer: hoewel dit verslag met de 

grootste zorg is samengesteld, aanvaardt 

het bestuur van Stichting Novum 

geen aansprakelijkheid voor eventuele 

onjuistheden, omissies en dergelijke. 

Reacties, kanttekeningen en suggesties 

zijn welkom. 
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