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vaak wordt bij de uitleg van een concept door 

een ziend iemand visuele informatie gebruikt. 

er wordt dan gezegd dat een trein groter, breder 

en langer is dan een tram. en allebei rijden ze 

op een spoor, net als de metro. Maar als je 

vervolgens vertelt dat je gisteren de trein naar 

Amsterdam hebt gepakt en dat er veel mensen 

in de trein zaten, dan zal Yara het niet meer 

snappen. Hoe groot is groot? Kan je een trein 

pakken? Ziende mensen gebruiken een woord 

in tal van betekenissen en contexten. Maar 

voor een visueel beperkt kind is dat niet altijd 

duidelijk. Yara moet een concept en de context 

begrijpen door gebruik te maken van andere 

zintuigen. Ze doet dit door objecten te voelen,

te ruiken, te ervaren en te horen. Hoeveel groter 

is een trein?, vraagt ze zich af. en wat is onder 

de grond rijden? Door andere zintuigen in te 

zetten, zal Yara het concept tram volledig leren 

begrijpen.

Kinderen en jongeren met een visuele beperking leren op een andere manier de wereld om hen 

heen te begrijpen dan ziende kinderen. laten we als voorbeeld een tram nemen. een ziend kind 

zal meteen begrijpen dat een tram qua omvang groot is en qua vorm lang en smal. Maar probeer 

eens aan de vijfjarige Yara, die vanaf haar geboorte blind is, het concept tram uit te leggen. Wat is 

bijvoorbeeld het verschil met een bus, een trein of een metro? een ziend kind zal de verschillen 

tussen deze vier voertuigen in één oogopslag kunnen waarnemen. Yara niet.

Het onderwijs aan kinderen met een zintuiglijke 

beperking vraagt dan ook om specifieke kennis 

en deskundigheid. Want hoe leg je Yara een 

concept uit en weet je zeker dat ze dit echt 

goed begrijpt? in 2018 heeft Stichting Novum 

een project van Koninklijke visio financieel 

ondersteund, dat gericht was op het verbeteren 

van de conceptontwikkeling bij kinderen met 

een (ernstige) visuele beperking. 

Daarnaast zijn er in Nederland nog heel veel 

andere projecten die Koninklijke visio realiseert, 

mede dankzij de financiële steun van Stichting 

Novum. Binnen Koninklijke visio is veel specialis-

tische kennis en expertise in huis op het gebied 

van zorg, wonen en dagbesteding, onderwijs, 

revalidatie, arbeidstoeleiding en toegankelijkheid. 

in de afgelopen jaren heeft Koninklijke visio, 

mede dankzij de financiële steun van Stichting 

Novum, hard gewerkt aan het opzetten van een 

kennisinfrastructuur. Daarbinnen vinden weten-

schappelijk onderzoek en innovatie plaats, die 

vraaggestuurd en/of cliëntgebonden zijn. 

er is daarbij samengewerkt met (inter)nationale 

universiteiten en hogescholen. 

De inspanningen van Koninklijke visio worden 

gelukkig ook gezien door de commissie

expertisefunctie ZG (Zintuiglijk Gehandicapten) 

van ZonMw. Deze commissie heeft in oktober 

2018 laten weten dat ze ‘met genoegen’ aan 

Koninklijke visio de erkenning van ZG-expertise-

organisatie verstrekt. Hierdoor kan Koninklijke 

visio in de komende jaren mede richting blijven 

VoorwoordStichting Novum

Voorwoord
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jaar en de eerste evaluaties vinden op niet al te 

lange termijn plaats.

voor ons als bestuurders wordt 2019 een bijzon-

der jaar, omdat we dan afscheid zullen nemen 

van Maarten Reuchlin. Maarten heeft zich ruim 

negen jaar ingezet voor Stichting Novum en 

laten zien dat hij een grote affiniteit heeft met de 

sector van de zintuiglijkgehandicaptenzorg. Hij is 

altijd bereid om mee te denken bij vraagstukken 

van klein en groot belang. Wij zijn hem bijzon-

der dankbaar voor hetgeen hij voor Stichting 

Novum heeft gedaan, eerst als bestuurslid en 

daarna als voorzitter. Gelukkig hebben wij een 

zeer geschikte opvolger kunnen vinden, namelijk 

Antoin Bruijninckx. Het verheugt ons dat hij van 

aanvang af heel betrokken is bij onze stichting 

en de doelgroep. Zijn bestuurlijke en financiële 

expertise zal in de komende jaren een waarde-

volle bijdrage vormen aan onze stichting.

Tot slot willen wij onze waardering uitspreken 

voor alle nieuwe ideeën, initiatieven en inzet 

van de mensen die dagelijks met de doelgroep 

werken. Dankzij hun inspanningen en gedreven-

heid worden steeds weer stappen gezet in de 

kennisontwikkeling en vernieuwing op het ge-

bied van onderwijs, zorg en revalidatie. Wij kijken 

uit naar de nieuwe initiatieven en projecten voor 

komend jaar.

Bestuur Stichting Novum

geven aan de invulling van het programma 

expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten van 

ZonMw en de daarbij horende beschikbare  

reguliere middelen voor de expertisefunctie. 

De professionals die dagelijks met de doelgroep 

werken, weten dat middelen voor de expertise-

functie altijd hard nodig blijven. Niet alleen om 

Yara goed uit te leggen wat het concept tram 

inhoudt, maar bijvoorbeeld ook wat een wolk is. 

en als ze wat ouder is, wil ze graag weten hoe 

een driedimensionale kubus er in een tweedi-

mensionale tekening uitziet, of wat een grafiek 

precies is. Door haar visuele beperking zal Yara 

gedurende haar hele leven in meer of mindere 

mate ondersteuning nodig hebben. Daar is doel-

groepspecifieke expertise voor nodig, die bij een 

instelling als Koninklijke visio door (wetenschap-

pelijk) onderzoek kan worden ontwikkeld. 

Omdat het voor Yara niet uit zou mogen maken 

of ze in Groningen, utrecht of Maastricht woont, 

wordt gelukkig steeds meer een goede wissel-

werking gezocht tussen onderzoek, beleid en 

praktijk, en tussen instelling, professional en 

cliënt. Daarbij wordt kennis zo breed mogelijk 

ter beschikking gesteld. een heel positieve ont-

wikkeling binnen de ZG-sector. 

voor de internationale aanvragen heeft Stichting 

Novum in haar meerjarenbeleid aangegeven 

zich meer te willen concentreren op een beperk-

ter aantal programma’s. inmiddels lopen er vier. 

elk programma is in de steigers gezet in samen-

werking met de lokale partners en aan de hand 

van het Theory of Change-model. Dit model richt 

zich niet alleen op de gewenste stapsgewijze 

veranderingen, respectievelijk de interventies 

en de lange- en kortetermijnuitkomsten, maar 

ook op de context. Het model dwingt daarmee 

ook kritisch te kijken naar de samenhang van de 

gewenste veranderingen met de omgevings- en 

politiek-maatschappelijke factoren in een land of 

regio. een aantal programma’s loopt al bijna drie 
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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 eerste 

school voor blinde kinderen in Nederland. er 

bestaat op dat moment nog geen door de staat 

gefinancierd speciaal onderwijs. De opleiding en 

verzorging van blinde en slechtziende mensen 

zijn een zaak van liefdadigheid. vanuit dit insti-

tuut ontstaan in de loop van de negentiende en 

twintigste eeuw verschillende gespecialiseerde 

instellingen. uiteindelijk zullen die samen het 

huidige Koninklijke visio vormen. Als pas na de 

Tweede Wereldoorlog de bekostiging van de 

zorg, het (speciaal) onderwijs en de revalidatie 

aan de doelgroep een publieke taak wordt, 

brengen de betrokkenen het particulier bijeen-

gebrachte vermogen onder in enkele fondsen 

en verenigingen. Het vermogen van deze fond-

sen en verenigingen wordt vervolgens overge-

dragen 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-

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 professio-

nele 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 res-

pectievelijke rol. Stichting Novum toetst of de 

aanvragen die zij van Koninklijke visio ontvangt, 

aan haar kwaliteitscriteria voldoen.

Koninklijke visio voorziet op zijn 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 pro-

cent van het vermogen van Stichting Novum 

(artikel 3.1 van de samenwerkingsovereen-

komst). Stichting Novum kan dit percentage 

na overleg met Koninklijke visio incidenteel, 

dan wel voor meer jaren, wijzigen (artikel 3.7 

van de samenwerkingsovereenkomst).

  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, erf-

stellingen en op andere wijze verkregen mid-

delen overdragen aan Stichting Novum (artikel 

2.1 van de samenwerkingsovereenkomst).

Ontstaansgeschiedenis en rol

Hoofdstuk 1
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  (middelen voor) curricula en leermiddelen 

beschikbaar zijn;

  gezondheidszorg en onderwijs toegankelijk 

zijn, letterlijk en figuurlijk;

  mensen met een visuele beperking geaccep-

teerd zijn door hun naasten en omgeving.

Bij aanvang van ieder programma vindt een 

duediligenceonderzoek plaats van de lokale 

partner. een aantal programma’s loopt al bijna 

drie jaar en de eerste evaluaties vinden op niet 

al te lange termijn plaats. 

Van projecten naar programma’s: 

nationale aanvragen 

in Nederland heeft Stichting Novum in 2018 

wederom de verschillende expertiseprogram-

ma’s van Koninklijke visio financieel ondersteund 

in aanvulling op de reguliere bekostiging. Deze 

expertiseprogramma’s zijn het resultaat van 

innovaties, veranderingen in de samenleving en 

daaruit voortvloeiende hulpvragen van cliënten. 

Onderstaand een greep uit de programma’s van 

2018. Meer informatie over de afzonderlijke 

projecten en programma’s is te vinden in hoofd-

stuk 8. 

Technologie: Super Toegankelijk

Door het inzetten van nieuwe technologie kun-

nen slechtziende en blinde mensen zichzelf 

binnens- en buitenshuis beter redden. 

Mensen uit de doelgroep kunnen sneller van 

deze ontwikkelingen profiteren als in een labset-

ting nieuwe technologieën worden uitgepro-

beerd en getest op bruikbaarheid en benodigde 

aanpassingen voor de doelgroep. Stichting 

Novum heeft in 2018 geen aanvragen binnen dit 

programma gehonoreerd. 

2.1 Beleidsagenda

2.1.1 Beleidsagenda en vergadercyclus 2018

De volgende punten stonden in 2018 op de 

beleidsagenda:

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 aan-

tal programma’s. in samenspraak met Koninklijke 

visio zijn drie regio’s geselecteerd, waarop de 

internationale activiteiten zich zullen richten. Dat 

zijn Afrika, het zuidelijk deel van Oost-europa en 

het Midden-Oosten. Om de bestedingen door een 

lokale partij te laten adopteren, ligt de focus op 

het bieden van capaciteitsversterking en niet op 

noodhulp. Dat betekent dat er in de focuslanden 

een vruchtbare bodem moet zijn om de resultaten 

van een door Stichting Novum gefinancierd pro-

gramma te kunnen assimileren. inmiddels lopen 

er vier programma’s. elk programma is in de stei-

gers gezet in samenwerking met de lokale part-

ners en aan de hand van het Theory of Change-

model. Dit model richt zich niet alleen op de ge-

wenste stapsgewijze veranderingen respectieve-

lijk de interventies en de lange- en kortetermijn-

uitkomsten, maar ook op de context. Het dwingt 

daarmee ook kritisch te kijken naar de samen-

hang van de gewenste veranderingen met de 

politiek-maatschappelijke en omgevingsfactoren 

in een land of regio. Het betreft de mate waarin: 

  inclusie daadwerkelijk geïntegreerd is in beleid 

en wet- en regelgeving;

  een heldere structuur voorhanden is van ver-

antwoordelijkheden en beschikbare financiële 

middelen;

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

Beleid en communicatieHoofdstuk 2

Hoofdstuk 2
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Digitalisering: ME-health & education

De samenleving digitaliseert en zo ook de zorg 

en het onderwijs. Cliënten geven aan steeds 

meer behoefte te hebben aan digitale dienstver-

lening die plaats- en tijdonafhankelijk te gebrui-

ken 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 in 2018 

een project ondersteund om cliënten met een 

lichte verstandelijke beperking bewust te maken 

van misbruik via sociale media. vaak worden 

zij het slachtoffer van bijvoorbeeld pesten via 

WhatsApp, uitkleden voor een webcam, een 

nep-e-mail of privégegevens openbaar op Face-

book zetten. Zij worden door het volgen van de 

training meer mediawijs gemaakt. uiteraard is 

de training zowel afgestemd op het cognitieve 

niveau als op de visuele beperking.

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 zelfredzaam-

heid van de doelgroep. Zo heeft Stichting Novum 

in 2018 een project ondersteund waarmee de 

verbale en non-verbale signalen van mensen 

met een ernstige meervoudige beperking beter 

kunnen worden geïnterpreteerd. Als het sys-

teem rondom deze cliënten deze signalen beter 

begrijpt, worden de wensen van deze cliënten 

duidelijker en daarmee hun zelfsturing groter. 

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 begrip-

pen, 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 in 2018 

een project ondersteund dat zich in eerste 

instantie richt op kinderen en jongeren. Het doel 

van dit project is dat deze kinderen van jongs 

af aan leren om met gebruik van hun zintuigen 

non-verbale communicatiesignalen te herken-

nen en juist te interpreteren, zodat zij hier 

adequaat op kunnen reageren. 

Effectiviteit: Doelgericht en onderbouwd

De voortgang in de techniek biedt de zorgver-

lener aanknopingspunten om steeds meer te 

begrijpen van cliënten met complexe problema-

tiek en doelmatiger te werken. Werden vroeger 

bijvoorbeeld de oogbewegingen van cliënten 

handmatig in kaart gebracht, nu is daarvoor 

een objectief meetinstrument, de eyetracker, 

beschikbaar. Hierdoor kan de effectiviteit van 

een interventie beter aangetoond worden. in de 

praktijk is er steeds meer sprake van een multi-

disciplinaire aanpak. Stichting Novum heeft de 

samenwerking ondersteund van Koninklijke visio 

met universitaire ziekenhuizen en andere gespe-

cialiseerde instellingen. in 2018 heeft Stichting 

Novum onder andere een project ondersteund 

dat met nieuwe meetmethoden, zoals mobiele 

eyetracking en virtual reality, de samenhang 

tussen scangedrag (hoe iemand de omgeving 

bekijkt) en verschillende activiteiten (mobiliteit, 

zoeken, lezen) onderzoekt. 

Strategisch vastgoedbeleid en -beheer 

voor de panden die in eigendom zijn van Stich-

ting Novum, is het exploitatieplan conform plan-

ning en begroting uitgevoerd. Door wijzigingen 

in de bekostiging van Koninklijke visio staat het 

aantal vierkante meters dat Koninklijke visio van 

Stichting Novum huurt, onder druk. Door gewij-

zigd gebruik van Koninklijke visio is de langeter-

mijntoekomst van het terrein aan de Amersfoort-

sestraatweg in Huizen een belangrijk punt van 

aandacht. Samen met een externe adviseur en in 

overleg met Koninklijke visio is een beautycontest 

uitgezet voor de selectie van een stedenbouw-

kundig bureau. De opdracht is om verschillende 

scenario’s uit te werken voor de herontwikkeling 

van het terrein. 

inmiddels is het geselecteerde stedenbouwkun-

dig bureau van start gegaan. Het bureau heeft 

met inbreng van de direct omwonenden en de 

gemeente Huizen de eerste conceptschetsen 

gemaakt voor een masterplan. in 2019 zal dit plan 

verder zijn beslag krijgen in overleg met omwo-

nenden en de gemeente Huizen. 

Governance 

Het bestuur onderschrijft de code ‘Normen 

Goed Bestuur’ van de vereniging van Fondsen in 

Nederland (FiN) en ondertekent de jaarlijkse 

‘verklaring van Naleving’ van deze code. 

Daarnaast heeft Stichting Novum, als eerste FiN-

lid, de toetsing ‘verklaring van Naleving’ door de 

Commissie Goed Bestuur met succes doorlopen. 

De Commissie Goed Bestuur verklaart dat uit de 

toetsing geen nadere bijzonderheden zijn gebleken 

en er geen opmerkingen zijn gemaakt. 

Vergadercyclus van 2018

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 2018 

periodiek bijeen. Ze hebben verslag uitgebracht, 

het bestuur geadviseerd en beleid geïmplemen-

teerd binnen de vastgestelde mandaten. Het be-

stuur kwam in 2018 zesmaal in vergadering bijeen. 

Ook de voorzitter van de raad van bestuur van 

Koninklijke visio was als adviseur bij bijna alle 

vergaderingen aanwezig. in de bestuursvergade-

ringen kwamen niet alleen de punten aan de orde 

die op de beleidsagenda stonden, maar ook de 
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aanvragen en evaluaties, het (meerjaren)beleids-

plan en de begroting voor 2019, de managemen-

trapportages, het jaarverslag van 2017, de jaarre-

kening 2017 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 fondsen  

werft. De stichting blijft daarom voor haar in-

komsten afhankelijk van de opbrengsten uit haar 

vermogen. Ze wil een zo veel mogelijk in koop-

kracht gelijkblijvend bedrag ter beschikking stel-

len voor projecten en programma’s en tevens 

haar vermogen op de lange termijn in reële ter-

men in stand houden. Ze voert een behoudend 

en transparant beleggingsbeleid, waarbij verant-

woord risicobeheer een hoge prioriteit krijgt. in 

de relatie(s) met haar vermogensbeheerder(s) 

stuurt ze op de beoogde resultaten en te ver-

wachten 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 inves-

teren 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 tekorten 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 gestuurd 

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 bestuurs-

samenstelling.

2.1.3 Beleidsagenda 2019

Op de beleidsagenda 2019 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 buurt en 

de gemeente Huizen worden de mogelijkhe-

den voor herontwikkeling verder onderzocht. 

		Het formuleren van een nieuw strategisch 

meerjarenbeleid.

		De evaluatie van de internationale program-

ma’s en het werken met het Theory of Change 

(ToC)–model. 

		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 dienstverle-

ning aan de cliënten.

2.2 Risicobeleid
in 2018 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 

vermogen in stand te houden in gevaar kan 

komen. Risicomanagement en de hoogte van 

het bedrag dat voor subsidies beschikbaar is, 

staan daarom hoog op de agenda. Ook zijn er 

parameters en rapportages gedefinieerd om de 

restricties van het mandaat en ontwikkelingen 

in de portefeuille maandelijks te kunnen volgen.

2.2.2 Reputatierisico’s

Om het vertrouwen van de samenleving te 

behouden, is Stichting Novum eerlijk en open 

in haar communicatie. er zijn interne gedrags-

codes en procedures opgesteld om een zo 

transparant en betrouwbaar mogelijke bedrijfs-

voering te garanderen. Deze worden jaarlijks 

geëvalueerd.

2.2.3 Vastgoedrisico’s

Op het vastgoed dat Stichting Novum door 

schenkingen en erfstellingen in eigendom 

heeft gekregen, loopt zij een exploitatierisico. 

Het beleid is om het verkregen vastgoed waar 

mogelijk te verkopen. 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.
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2.3 Communicatie met 
belanghebbenden

2.3.1 Fondsenwerving

Stichting Novum werft geen fondsen. Wel 

ontvangt zij incidenteel schenkingen, legaten en 

erfstellingen, die zijn nagelaten aan (de rechts-

voorgangers van) Koninklijke visio. De schen-

kingen, legaten en erfstellingen die zij ontvangt, 

worden in de jaarrekening verantwoord 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 verster-

king 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 rea-

listisch 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) gereali-

seerd 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 aanmer-

king komen.

  Innovatie of aanvulling. De projecten/pro-

gramma’s moeten bij voorkeur bijdragen aan 

vernieuwingen in de revalidatie, het onderwijs 

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.

of de zorg, of daarop een aanvulling vormen.

3.1.2 Aanvragen buiten Nederland

  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  

  infrastructuur en is een positieve ontwikkeling 

gaande.

Hoofdstuk 3
BestedingenHoofdstuk 3
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  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. 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 is de context waarbinnen het project/pro-

gramma moet plaatsvinden?

  Wat zijn de middelen en activiteiten die 

noodzakelijk zijn om de project- of program-

madoelstelling te bereiken? (inclusief een 

begroting.)

  Wat zijn de resultaten op korte en lange ter-

mijn? Hoe worden die resultaten aan de hand 

van indicatoren gemeten?

  Wat zijn de risico’s? 

  Wat is de planning?

  Hoe is de duurzaamheid van het project/ 

programma geborgd? 

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 aanvrager 

moet ten minste eenmaal per jaar een evaluatie 

opstellen van de implementatie van de geplande 

interventie, alsmede de korte- en langetermijn-

resultaten in relatie tot planning en begroting, 

en de eventuele contextuele risico’s. Als een 

project of programma afwijkt van de oorspron-

kelijke planning, worden tussentijdse rappor-

tages opgevraagd en wordt om een verklaring 

PrOJecttOekennIng 2017

  Aanvullende faciliteiten,  
 dienstverlening en zorg
  Innovatie en onderzoek
  Internationale projecten

PrOJecttOekennIng 2018

  Aanvullende faciliteiten,  
 dienstverlening en zorg
  Innovatie en onderzoek
  Internationale projecten

2%

56%42%

  Toegekend  Toegekend
   2018  2017

•  Aanvullende faciliteiten,  €  50.000 €  581.161  
dienstverlening en zorg 

• Innovatie en onderzoek € 1.852.440 € 3.526.596

• Internationale projecten €  1.378.946 €  1.182.754
  
	 	 € 3.281.386 € 5.290.511 

Projecttoekenningen

67%22%
11%

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 2018
in 2018 ontving Stichting Novum 25 subsidieaan-

vragen. Daarvan zijn er 23 (deels) gehonoreerd 

en twee afgewezen. 16 van de goedgekeurde 

aanvragen waren Nederlandse projecten/pro-

gramma’s. Zeven aanvragen betroffen buiten-

landse projecten/programma’s. in 2018 was 

volgens de begroting een bedrag van 

e 3.236.458,- (exclusief vrijval) beschikbaar voor 

de doelstellingen. uiteindelijk is e 3.281.386,- 

toegekend; e 1.902.440,- aan projecten/

programma’s in Nederland en e 1.378.946,- aan 

internationale projecten/programma’s.

3.5 Betalingen aan projecten en 
programma’s in 2018
in 2018 heeft Stichting Novum voor een totaal 

van e 2.777.618,- betalingen aan projecten/

programma’s gedaan, 58 aan Nederlandse en 

5 aan internationale projecten/programma’s. 

Deze projecten/programma’s variëren van 

wetenschappelijk onderzoek tot het inzetten van 

ervaringsdeskundigen, 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.
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Hoofdstuk 4 Beleggingen

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

Hoofdstuk 4 4.1 Beleggingsresultaten 2018
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 koop-

kracht 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. voor de algemene kosten wordt een 

langjarig gemiddelde van 1 procent van het ver-

mogen aangehouden. Het beoogde gemiddelde 

langetermijndoelrendement op het vermogen 

bedraagt daarom 6 procent.

De strategische verdeling van het vermogen 

per eind 2018 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 2018 was de verdeling 

van de portefeuille:

 27,7% zakelijke waarden;

 4,8% alternatieven;

 42,3% obligaties;

 25,2% liquiditeiten. 

Het rendement op de totale portefeuille bedroeg 

over 2018 -1,21 procent (de samengestelde 

benchmark bedroeg -1,45 procent). Sinds incep-

tie in 2011 bedraagt het rendement op de totale 

portefeuille 5,35 procent (de samengestelde 

benchmark bedroeg 5,94 procent).

4.2 Beleggingsbeleid en -statuut
eind 2017 is de herziening van het beleggings-

beleid en -statuut afgerond. Wat de strategi-

sche assetallocatie betreft, is gekozen voor 

40% aandelen, 55% obligaties en 5% zakelijke 

waarden op basis van een AlM-studie, die in 

2016 is gedaan. voorts is ervoor gekozen om het 

vermogen zo veel mogelijk passief te beheren. 

Binnen de assetklasse aandelen wordt de MSCi 

World gevolgd. Binnen de assetklasse obligaties 

is gekozen voor 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. Binnen de assetklasse 

alternatieven is gekozen voor het Particuliere 

Hypothekenfonds van Syntrus Achmea.

Alleen door keuzes in de tactische assetalloca-

tie (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-indica-

torenmodel ontwikkeld. Dit model is 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 afge-

bouwd, en vice versa. 

De verwachting is dat de rendementen de ko-

mende jaren lager zijn en de markten volatieler. 

Met het risico-indicatorenmodel zijn er heldere 

afspraken over de TAA van de portefeuille. 

Door de wijziging in de inrichting van het vermo-

gensbeheer zijn kosten van het beheer terugge-

bracht. in 2019 wordt een AlM-studie gedaan en 

wordt het risico-indicatorenmodel geëvalueerd. 
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5.1 Financiële resultaten 2018
De jaarrekening 2018 is opgesteld in overeen-

stemming met richtlijn 640 van de Raad voor de 

jaarverslaggeving. Het resultaat voor het boek-

jaar 2018 is uitgekomen op -e 4.171.650,-.  

van de totale uitgaven is ruim 77% procent ge-

spendeerd aan de doelstellingen. Het resultaat 

is negatief, omdat het rendement op de porte-

feuille 5,02 % lager is dan begroot. 

Dit komt ten laste van de algemene reserve.  

in de begroting was uitgegaan van een positief 

rendement van 3,81 %. De jaarrekening is te 

vinden in hoofdstuk 7, inclusief een goedkeu-

rende controleverklaring.

5.2 Begroting 2019
voor 2019 heeft Stichting Novum een begro-

ting opgesteld, vergelijkbaar met die van 2018. 

De inkomsten uit beleggingen zijn begroot 

op 3,81 procent. Dit percentage is gebaseerd 

op de scenarioanalyse en het risicobudget-

teringsonderzoek 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 gefor-

muleerde langjarig gemiddelde doelrendement 

van 6 procent. 

Hoofdstuk 5

Hoofdstuk 5
Financiële resultaten

voor 2019 is wederom 3 procent van het vermo-

gen begroot voor doeluitgaven, dat wil zeggen 

e 3.054.886,-. De kosten van beleggingen, 

beheer en administratie, en de algemene kosten 

zullen in 2019 op een vergelijkbaar niveau liggen 

als in 2018, dat wil zeggen rond de 0,8 procent.  

verwacht wordt dat het resultaat van de inkom-

sten minus de uitgaven, te weten e 696.966,-,  

onvoldoende is om het vermogen in reële 

termen in 2019 in stand te houden.  

Het Centraal Planbureau heeft namelijk in zijn 

ramingen (per september 2018) voor 2019 een 

afgeleide nationale consumentenprijsindex 

geprognosticeerd van 2,3 procent. Op een 

vermogen van e 101.669.348,- per 31 december 

2018 is dat een bedrag van e 2.338.395,-. 

er kan nu al voorzichtig geconcludeerd worden 

dat Stichting Novum in 2019 verder zal interen. 

Stichting Novum heeft in de afgelopen jaren een 

buffer opgebouwd. 

Over de periode van mei 2011 (datum herinrich-

ting vermogensbeheer) tot en met 31 decem-

ber 2018 is een gemiddeld rendement op het 

vermogen behaald van 5,35 procent per jaar. 

echter, de afgeleide nationale consumenten-

prijsindex is 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 mini-

maal 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 mo-

gelijke samenstelling en stelt daarom voorwaar-

den aan de deskundigheid van de bestuursle-

den, passend bij missie en beleid. Het bestuur 

kiest uit zijn midden de voorzitter, de secretaris 

en de penningmeester.

Per 31 december 2018 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 2015, tweede keer  

 benoemd tot en met 31 december 2021;   

 herbenoembaar;

  de heer drs. K.H. Gerritsen RA: 

 datum aantreden 31 maart 2011, tweede 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; per   

 1 april 2019 zal de heer Reuchlin aftreden  

 en worden opgevolgd door de heer drs. A.T.M.  

 Bruijninckx;

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

  datum aantreden 31 maart 2011; derde maal 

herbenoemd tot en met 30 maart 2022.

Bestuur en governanceHoofdstuk 6

6.1.2 Werving van nieuwe bestuursleden

De procedure voor de werving van nieuwe 

bestuursleden is vastgelegd in een benoemings-

reglement. Nieuwe bestuursleden worden door 

middel van een open procedure geworven.  

Daarbij worden de gedragsregels van de Sol-

licitatiecode 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. Aangezien de 

heer Reuchlin per 1 april 2019 aftreedt, is samen 

met een extern searchbureau een opvolger 

geworven. 

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 2018 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 

Novum een eigen gedragscode opgesteld, 

waarin afspraken staan over het accepteren van 

attenties en uitnodigingen voor nevenfuncties. 

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 omtrent het Gedrag over te leggen. 

 

6.1.5 Evaluatie van eigen functioneren en 

organisatie

Periodiek evalueert het bestuur de eigen organi-

satie 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

Hoofdstuk 6
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jaarrekening
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)

Nevenfuncties:

 lid raad van toezicht Sint Maartenskliniek, 

 ubbergen.

 lid raad van toezicht Zorggroep Almere,  

 Almere.

2018De heer drs. A.T.M. Bruijninckx 

(per 31 december 2018)

Hoofdfunctie: adviseur en consultant; oprichter 

en aandeelhouder iD Professionals bv. 

Nevenfuncties:

 lid raad van advies Talmundo bv; 

 voorzitter raad van commissarissen mBank 

holding bv; 

 lid raad van commissarissen mBank Filipijnen.

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.
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ACTIVA 31-12-2018 31-12-2017  

 E E 

VASTE ACTIVA (1)  2.991.181   3.123.699 

   

VlOTTENDE ACTIVA

vorderingen en overlopende activa (2) 2.505.953  1.863.243 

effecten (3) 76.066.706   91.987.662

liquide middelen (4) 27.442.323   15.894.265

vlottende activa  106.014.982   109.745.170

TOTAAl ACTIVA  109.006.163   112.868.869 

7.I Balans per 31 december 2018
 (na resultaatbestemming)

PASSIVA 31-12-2018 31-12-2017 
 E E 

EIGEN VERMOGEN (5)

Bestemmingsreserves  €85.168.515   83.177.415 

Overige reserves  € 16.500.833   22.663.583

EIGEN VERMOGEN € 101.669.348   105.840.998

VOORzIENING GROOT ONDERHOuD (6)  159.304   116.956

lANGlOPENDE SCHulDEN (7)  2.925.621   3.419.795

KORTlOPENDE SCHulDEN 

EN OVERlOPENDE PASSIVA (8) 4.251.890   3.491.120  

   

TOTAAl PASSIVA 109.006.163   112.868.869
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7.II Staat van baten en lasten 
over 2018

 WERKElIJK  BEGROTING WERKElIJK

 2018 2018 2017

 E E E 

BATEN

Baten uit erfstellingen, legaten en giften (10) 359.690   50.000   128.954 

Baten uit beleggingen (11)  (523.017)  4.887.389  4.469.576  

   

Som der baten  (163.327)  4.937.389   4.598.530  

 

lASTEN

Besteed aan doelstellingen (12)

Aanvullende faciliteiten 

Dienstverlening en zorg 37.806   3.236.458   581.161

innovatie en onderzoek 1.714.483   -   3.428.318 

internationale projecten  1.327.758   -   738.439

 

Totaal 3.080.047     3.236.458   4.747.918

Kosten van beleggingen (13)  680.116   727.526   816.350

Kosten van beheer en administratie (14) 215.935    284.397   186.049

Bezoldiging bestuurders (15) 32.225   33.275   32.225 

Som der lasten 4.008.323   4.281.656   5.782.542 

 

SAlDO VAN BATEN EN lASTEN (4.171.650)  655.733   (1.184.012) 

 

Toevoeging/onttrekking aan:

Bestemmingsreserve  € 1.991.100   -   (340.490)  

Overige reserves  (6.162.750)  -   (843.522)

    

 (4.171.650)  -   (1.184.012)
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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 en 

ingeschreven onder nummer 41203622 in het 

Handelsregister van de Kamer van Koophan-

del te Amsterdam. De statutaire doelstelling 

van Stichting Novum is het zonder winstoog-

merk bevorderen van activiteiten, gericht 

op het welzijn van slechtziende en blinde en 

meervoudig beperkte slechtziende en blinde 

mensen in Nederland en daarbuiten; alsmede 

het beheren of doen beheren (waaronder het 

beleggen) van het vermogen van de stichting, 

ter bereiking van haar doel.  

  

Verslaggevingperiode  

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van 

een verslagperiode van een jaar.  

Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar. 

 

Toegepaste standaarden   

De jaarrekening is opgesteld conform de 

Richtlijn "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 toegerekend 

aan de periode waarop zij betrekking hebben. 

 

De jaarrekening wordt gepresenteerd in 

euro’s, de functionele valuta van de stichting. 

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 dotatie 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 

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    31-12-2018 31-12-2017

    E E

Terreinen     124.495   124.495 

Terreinvoorzieningen     180.000   202.500 

Gebouwen locatie Huizen    2.686.686   2.796.704 

   

    2.991.181   3.123.699  

  

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

  

 TERREINEN TERREIN-  GEBOuWEN  TOTAAl 2018 TOTAAl 2017  

  VOORzIENINGEN

Aanschafwaarde  E E E E E

Saldo 1 januari 2018 124.495 450.000 4.109.498  4.683.993 4.823.264 

Aankopen   -   -   -   -   -

Desinvesteringen  -  -  -   -  - 

Saldo 31 december 2018  124.495   450.000   4.109.498  4.683.993   4.823.264 

      

Afschrijvingen E E E E E  

Saldo 1 januari 2018  -   247.500   1.312.794   1.560.294   1.550.329 

Afschrijvingen  -   22.500   110.018   132.518   149.236 

Desinvesteringen  -   -  -   - - 

Saldo 31 december 2018  -  270.000   1.422.812   1.692.812   1.699.565

Boekwaarde 31 december 2018 124.495   180.000   2.686.686   2.991.181   3.123.699 

  

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 9.628.000.       

       

      

Nalatenschappen 31-12-2018 31-12-2017 

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 31-12-2018 31-12-2017

 E E

Debiteuren 18.876   9.328 

interest obligaties  346.726   347.713 

interest banken 1.512   15.429 

Koninklijke visio  421.065   1.459.032 

BTW  11.431   6.408

Overige vorderingen 1.706.341   25.331

Nalatenschappen met vruchtgebruik bij derden 2   2 

 2.505.953   1.863.243

Het saldo vorderingen is gestegen ten opzichte van voorgaand jaar aangezien een dividendtransactie 

uit huidig boekjaar door de bank is verwerkt in 2019.  in de overige vorderingen zijn geen bedragen 

begrepen met een looptijd langer dan één jaar.  De specificatie van de nalatenschappen met vrucht-

gebruik bij derden is als volgt:

7.IV toelichting op de balans 
per 31 december 2018
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De mutaties in de reserves in het boekjaar 2018    

       

 BESTEMMINGS-    OVERIGE   

 RESERVES  RESERVES 31-12-2018 31-12-2017 

 E  E E E  

Stand per 1 januari 83.177.415    22.663.583   105.840.998   107.025.010  

Mutaties    - -  

Toevoeging via   

resultaatbestemming 1.991.100    -6.162.750   -4.171.650   -1.184.012 

       

Stand per 31 december  85.168.515    16.500.833   101.669.348   105.840.998 

 

    

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    31-12-2018 31-12-2017

 E E 

Stand per 1 januari 83.177.415   82.022.266

Toevoeging via resultaat  € 1.991.100   1.155.149 

  € 85.168.515   83.177.415    

     

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 gebruiksvergoedingen. 

Het vorenstaande is de minimumvereiste voor de mutatie.      

De reserve dient per 31 december 2018 een minimale grootte te hebben van E 85.168.515. indien deze reserve 

wordt berekend vanaf 1 januari 2008 (invoering ANBi-wetgeving) dan zou deze reserve een minimale grootte hebben van€ 

E 109.248.978,-.      

      

      

      

      

      

      

      

  

3. EFFECTEN 31-12-2018 31-12-2017

 E E 

Waarde per 1 januari 91.987.662   88.547.764 

Bij: aankopen/inschrijvingen   32.955.356   12.400.730 

  124.943.018   100.948.494 

Af: verkopen en lossingen tegen aankoopwaarde 40.286.938   9.156.911

Subtotaal  84.656.080   91.791.583 

Mutaties niet-gerealiseerde koersverschillen boekjaar  

beleggingen  (8.589.374)  196.079 

Waarde per 31 december 76.066.706   91.987.662

De effecten worden ter belegging aangehouden.     

 

    

4. lIquIDE MIDDElEN 31-12-2018 31-12-2017

 E E

Binckbank nv -   335.663  

ABN AMRO Bank nv 27.442.323   15.558.602 

  

 27.442.323   15.894.265  

De liquide middelen zijn terstond opeisbaar.

PASSIVA

5. RESERVES
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7. lANGlOPENDE SCHulDEN 31-12-2018 31-12-2017

 E E 

Projectverplichtingen met looptijd langer dan 1 jaar  2.925.621   3.419.795 

Stand per 31 december  2.925.621   3.419.795 

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

 31-12-2018 31-12-2017

 E E 

Crediteuren  78.470   61.458 

Overige schulden    

 - Onderhoudskosten  41.695   32.000 

 - Beheersloon en performance fee beleggingen  7.150   85.802 

 - Accountantskosten 20.116   19.180

 - Projecten 4.068.679   3.272.076 

 - Waarborgsom  35.766   18.539

 - Diversen  14   2.065 

      

 4.251.890   3.491.120 

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:

Overige reserves   31-12-2018 31-12-2017

   E E 

Stand per 1 januari   22.663.583   23.507.105

Onttrekking    €6.162.750  843.522

     €16.500.833   22.663.583 

6. VOORzIENING GROOT ONDERHOuD   31-12-2018 31-12-2017

  

  

   E E 

Stand 1 januari      116.956  163.337

Toevoeging      347.493  340.680

Onttrekking     305.145   387.061 

Stand per 31 december     159.304   116.956

       

      

 

--

Reserve giftenbudget   31-12-2018 31-12-2017

   E E 

Stand per 1 januari       -    1.495.639       

Toevoeging via resultaat     -   -  

Onttrekking via resultaat     - 1.495.639   

          -   - 

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  
 
     

 31-12-2018    

Garanties E    

  1.946.760    

 

   

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 1.946.760,- heeft E 81.115,- een looptijd van maximaal 1 jaar en 

E 1.541.185,- een looptijd van langer dan 5 jaar.     

      

      

      

      

      

      

      

      

    

(1)

(1)
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Het bedrag is als volgt te specifieren:

 Niet-gerealiseerde Niet-gerealiseerde Gerealiseerde Realisatie 

 koersverschillen koersverschillen koersverschillen koersverschillen

 per 1 jan 2018 per 31 dec 2018 in 2018 in 2018

 E E E E  

Hypotheken en leningen  (13.697)  (79.478)  -   (65.781) 

Aandelen   5.407.079   (2.360.323)  4.382.452   (3.384.950) 

Obligaties  2.759.812   2.003.621   (17.980)  (774.171)  

 

 8.153.194   (436.180)  4.364.472   (4.224.902)  

      

 

      

    

BATEN 

10. BATEN uIT ERFSTEllINGEN,  WERKElIJK  BEGROTING WERKElIJK

lEGATEN EN GIFTEN 2018 2018 2017

 E E E 

legaten  359.236   49.000   93.500 

Giften 454   1.000   35.454 

     

  359.690   50.000   128.954

     

De baten uit erfstelling, legaten en giften in 2018 zijn hoger dan voorgaand jaar. Dit wordt veroorzaakt 

door een nabetaling uit een oude nalatenschap.     

      

     

      

     

11. BATEN uIT BElEGGINGEN WERKElIJK  BEGROTING WERKElIJK

 2018 2018 2017

 E E E  

Dividend  2.058.293   320.000   689.592   

interest obligaties 804.941   820.000   923.252 

(Niet)-gerealiseerde koersverschillen  (4.224.902)  2.878.000   2.035.384

interest (exclusief interest obligaties)  17.222   52.000   63.368

Materieel vaste activa   821.429   817.389   757.980 

     

  (523.017)  4.887.389   4.469.576  

     

 De baten uit beleggingen in het boekjaar 2018 zijn fors lager dan de begroting en 2017 en dit wordt  

vooral veroorzaakt door de slechte decembermaand.     

    

     

   

7.V toelichting op de staat van baten 
en lasten over 2018
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     AANGEGANE      

BEGROTING  WERKElIJK VRIJVAl KOSTEN VERPlICHTING

 2018 2017 2017 2017 2017 VOOR 2018

 E E E E E

  3.236.458     

   -   75.000   -   -   75.000 

  -   -   -   -   - 

  -   78.350   -   -   78.350 

  -   50.850   -   -   50.850 

  -   35.220   -   -   35.220 

  -   103.524   -   -   103.524 

  -   81.940   -   -   81.940 

  -   73.800   -   -   73.800 

  -   73.827   -   -   73.827 

 -  8.650  - -  8.650 

        

 3.236.458   581.161   -   -   581.161

  

 

  -   137.000   -   -   137.000  

  -   315.000   -   315.000   -  

 -  59.462   -   -   59.462  

  -   38.850   -   -   38.850  

  -   131.879   -   -   131.879  

  -   29.550   -   -   29.550  

  -   200.120   -   -   200.120  

  -   156.562   -   -   156.562  

  -   54.417   -   -   54.417  

  -   77.719   -   -   77.719  

  -   84.489   -   -   84.489  

  -   (26.825)  (26.825)  -   -  

  -   53.862   -   -   53.862  

  -   40.042   -   -   40.042  

  -   18.754   -   -   18.754  

  -   16.817   -   -   16.817  

  -   148.440   -   -   148.440  

  -   1.371.530   -   -   1.371.530  

  -   240.000   -   -   240.000  

  -   85.500   -   -   85.500  

  -   134.843   -   -   134.843  

  -   104.360   -   -   104.360  

lASTEN   
   

12. BESTEED AAN DOElSTEllINGEN   AANGEGANE TOTAAl

 VRIJVAl KOSTEN VERPlICHTING WERKElIJK

DOElSTEllING: AANVullENDE FACIlITEITEN, 2018 2018 2018 VOOR 2019 2018

DIENSTVERlENING EN zORG E E E E

• Microaanvragen  (12.194)  -   50.000   37.806 

• Tastboeken  -   -   - 

• Digitale agenda  -   -   -   - 

• ICT4Music  -   -   -   - 

• De Blindentribune  -   -   -   - 

• Paro de robotzeehond  -   -   -   - 

• Altijd & overal mobiliteitstraining  -   -   -   - 

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

• Beweegtuin Vlasborch  -   -   -   - 

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

   

  (12.194)  -   50.000   37.806 

DOElSTEllING: INNOVATIE EN ONDERzOEK   

• Stichting InZicht -   - -   - 

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

• Activiteiten bij Tactiel Profiel MB  -   -  -   - 

• ETNAH Diagnostiek  -   -   -   - 

• Leerlijn 3D - 2D  -   -   -   - 

• Visusbeleving  -   -   -   - 

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

• Aanleren diepe woordkennis  -   -   -   - 

• Scangedrag bij hemianopsie  (8.582)  -  -  (8.582)

• Tour des Lumières  -   -   - -

• Mobiliteitsbehoud bij comorbiditeit  -   -  -   - 

• Ik word begrepen  -   -   -   - 

• Webwinkel W&D  -   -   -   - 

• NASWB-vakken  (22.184)   -   -   (22.184) 

• Sprekende ogen  -   -  -   - 

• Vidans, bewegen op muziek  -   -  -   - 

• Leerlijn programmeren  -   -   -   - 

• TopZorg visuele Revalidatie in Oprichting TRIO tweede fase  -   -   45.829   45.829

• Werkplan Leerstoel Visuele informatieverwerking  -   -   -   - 

• Sporten, zo kan het ook  -   -   -   - 

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

• Expeditie Robin  -   -   -   - 
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     AANGEGANE      

BEGROTING  WERKElIJK VRIJVAl KOSTEN VERPlICHTING

 2018 2017 2017 2017 2017 VOOR 2018

 E E E E E

      

   -   (452)  (452)  -   - 

  -   (22.323)  (22.323)  -   - 

  -   (48.678)  (48.678)  -   - 

  -   17.400   -   -   17.400 

  -   10.000   -   -   10.000 

  -   -   -   -   - 

  -   -   -   -   - 

  -   -   -   -   - 

  -   -   -   -   - 

  -   -   -   -   - 

  -   -   -   -   - 

  -   -   -   -   - 

  -   -   -   -   - 

  -   -   -   -    - 

  -   -   -   -   - 

  -   -   -   -   - 

  -   -   -   -   - 

  -   -   -   -   - 

  -   -   -   -   - 

  -   -   -   -   - 

  -   -   - -   - 

  -   -   -   -   - 

  -   -   -   -   - 

  -   -   -   -   - 

 

 - 3.428.318   (98.278)  315.000   3.211.596

   
   

   AANGEGANE TOTAAl

 VRIJVAl KOSTEN VERPlICHTING WERKElIJK

DOElSTEllING: INNOVATIE EN ONDERzOEK 2018 2018 2018 VOOR 2019 2018

(VERVOlG) E E E E

• Leestraining hemianopsie  -   -   -   - 

• Cliënten aan het woord   -   -   -   - 

• Zoveel meer te zien  -   -   -   - 

• Implementatie Veilige Auditieve Omgeving  (37.646)  -   -   (37.646)

• Expeditie TOP  -   -   -   - 

• Interventieprogramma  (5.588)  -   -   (5.588)

• Ervaringsdeskundigheid  (27.966)  -   -   (27.966)

• VLO  (4.132)  -   -  (4.132)

• V(Z)EMB2  (31.198)  -   - (31.198)

• Introductie van OCT  (661)  -   -   (661)

• Pillo - -  90.092   90.092 

• Weerbaarheidstraining  -   -   80.283   80.283 

• Zicht op goed leven  -   -   86.179   86.179 

• Davi  -   -   63.973   63.973 

• Meetinstrumeneten hogere visuele functies  -   -   72.671   72.671 

• Perimetrische screening  -   -   335.190   335.190 

• The next step  -   -   377.939   377.939 

• Ontwikkelingsmijlpalen  -   -   47.424   47.424 

• Dit ben ik  -   -   36.856   36.856 

• Leesplezier  -   -   98.765   98.765 

• Non-verbale communicatie  -   -   89.707   89.707 

• Kennisportaal  -   -   250.166   250.166 

• Mediawijsheid  -   -   75.311   75.311 

• Sribit  -   -   102.055   102.055 

     

 (137.957)  -  1.852.440     1.714.483
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     AANGEGANE      

BEGROTING  WERKElIJK VRIJVAl KOSTEN VERPlICHTING

 2018 2017 2017 2017 2017 VOOR 2018

 E E E E E

   

 -   118.136   -   8.600   109.536 

 -  - - - -

 - - - - -

  -   5.000    -   5.000 

  -   -    -   - 

  -   (28.198)  (28.198)  -   - 

  -   (37.632)  (37.632)  -   - 

  -   (127.860)  (127.860)  -   - 

  -   428.857   (104.579)  533.436   - 

  -   301.797   (140.678)  442.475   - 

  -   -   -   -   - 

  -   (5.368)  (5.368)  -   - 

  -   83.707   -   -   83.707 

 - - - - -   

 - - - - -  

  -   738.439   (444.315)  984.511   198.243 

        

  3.236.458   4.747.918   (542.593)  1.299.511   3.991.000

        

        

 

  66% 103%

 76% 82%

 4.281.656   5.782.542 

    AANGEGANE TOTAAl

 VRIJVAl KOSTEN VERPlICHTING WERKElIJK 

DOElSTEllING: INTERNATIONAlE PROJECTEN 2018 2018 2018 VOOR 2019 2018  

 E E E E

• Visio International, internationale netwerken  (46.141)  -   50.300   4.159 

• Modules  -   -   56.840   56.840 

• Communicatie Visio International  -   -   33.556   33.556

• Effectiviteitsonderzoek inzet Kenia  (293)  -    (293)

• ICEVI  (4.162)  -   -   (4.162)

• Albino children Kenya  -   -   -   - 

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

• Zambia  -   -   -   - 

• Oeganda  -   -   350.518   350.518 

• Botswana  -   -   -   - 

• Egypte  -   -   -   - 

• De Westbank, Jusur  -   -   335.127   335.127 

• Zuid-Afrika -  -   -  (592)

• Botswana, Thuto le Pono Boswa  -   -   329.290   223.315

• Zuid-Afrika -  -   223.315   223.315 

 

 (51.188)  -   1.378.946   1.327.758 

   

Totaal besteed aan doelstellingen  (201.339)  -   3.281.386   3.080.047

     

  

     

Bestedingspercentage doelstellingen in vergelijking met totaal van de baten    -1858%

 

Bestedingspercentage doelstellingen in vergelijking met totaal van de lasten   76%  

     

     

 

Totaal lasten    4.008.323  

De projectlasten zijn lager dan de begroting door de hoge vrijval.
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13. KOSTEN VAN BElEGGINGEN WERKElIJK  BEGROTING WERKElIJK

 2018 2018 2017

 E E E

Beheerloon  170.494   176.000   274.462 

Huismeesterschap Koninklijke visio  21.514   21.514   21.092 

Afschrijvingskosten  132.518   132.518   149.236 

Gebouw gebonden verzekering en belastingen   23.102   30.000   8.002 

energie en schoonmaak  (15.005)  20.000   22.878 

Dotatie voorziening onderhoud  347.493   347.494   340.680

 680.116   727.526   816.350

De kosten van beleggingen zijn lager dan de begroting en zijn lager dan voorgaand jaar.

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

Anderzijds zijn de kosten voor verzekeringen en belastingen hoger doordat de verzekerings-

premies van 2012 tot en met 2017 voorgaand jaar zijn herberekend. De energiekosten zijn

lager dan voorgaand jaar doordat een energieverplichting is vrijgevallen.     

     

  

Het nettoresultaat van de beleggingen is als volgt:

NETTORESulTAAT  WERKElIJK  BEGROTING WERKElIJK

VAN BElEGGINGEN 2018 2018 2017

 E E E 

Opbrengsten  (523.017)  4.887.389   4.469.576 

Kosten  680.116  727.526   816.350 

     

 (1.203.133)  4.159.863   3.653.226

14. KOSTEN VAN BEHEER  WERKElIJK  BEGROTING WERKElIJK

EN ADMINISTRATIE 2018 2018 2017

 E E E

Bureaukosten  128.594   127.850   125.789 

Algemene kosten  59.394   132.200   28.012 

verzekeringen en belastingen  822   847   822 

Overige uitgaven  27.125   23.500   31.426 

     

  215.935   284.397   186.049 

De kosten van beheer en administratie zijn hoger dan voorgaand jaar en dit wordt veroorzaakt 

door de herontwikkeling van het terrein.     

15. BEzOlDIGING BESTuuRDERS WERKElIJK  BEGROTING WERKElIJK

 2018 2018 2017

 E E E

Bestuursvergoeding  32.225   33.275   32.225 

    

   

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. (2017: geen)     

    

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

nevenfuncties van de bestuursleden.

 

Huizen, 11 juni 2019    

    

Bestuur:    

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

mevrouw drs. A.D. Brouwer (secretaris)

de heer drs. K.H. Gerritsen RA

de heer drs. A.T.M. Bruijninckx (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:

 2018

 E

Saldo van baten en lasten  (4.171.650) 

Toevoeging aan bestemmingsreserves 1.991.100 

Toevoeging aan overige reserves (6.162.750) 

17. GEBEuRTENISSEN NA BAlANSDATuM 

Na balansdatum hebben er geen gebeurtenissen  plaatsgevonden die van invloed zijn op de jaarrekening 2018. 
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7.VI Overige gegevens

CONTROlE VERKlARING VAN DE 
ONAFHANKElIJKE ACCOuNTANT

Aan: het Bestuur van Stichting Novum.

Verklaring over de in de jaarstukken 
opgenomen jaarrekening  
  

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2018 van Stichting 

Novum (hierna ‘de stichting’) te Amsterdam 

(hierna ‘de jaarrekening') gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de betreffende jaar-

rekening een getrouw beeld van de grootte en 

samenstelling van het vermogen van Stichting 

Novum per 31 december 2018 en van het 

resultaat over 2018 in overeenstemming met de 

Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 ‘Organi-

saties zonder winststreven’.

De jaarrekening bestaat uit:

1 de balans per 31 december 2018;

2 de staat van baten en lasten over 2018; en

3 de toelichting met een overzicht van de ge-

hanteerde grondslagen voor financiële verslag-

geving 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 Stichting Novum zoals 

vereist in de verordening inzake de onafhanke-

lijkheid van accountants bij assurance-opdrach-

ten (viO) en andere voor de opdracht relevante 

onafhankelijkheidsregels in Nederland.  

verder hebben 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 de jaarstukken 
opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controlever-

klaring daarbij, omvat het jaarverslag andere 

informatie, die bestaat uit:

- het bestuurlijke verslag; 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 dezelfde 

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-

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 activiteiten te 

beëindigen of als beëindiging het enige realis-

tische alternatief is. Het bestuur moet gebeur-

tenissen en omstandigheden waardoor gerede 

twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar 

activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toe-

lichten 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 ef-

fectiviteit van de interne beheersing van de 

stichting;

-  het evalueren van de geschiktheid van de 

gebruikte grondslagen voor financiële ver-

slaggeving, en het evalueren van de redelijk-

heid van schattingen door het bestuur en de 
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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 

continuïteit kan voortzetten. Als wij conclu-

deren dat er een onzekerheid van materieel 

belang bestaat, zijn wij verplicht om in onze 

controleverklaring 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 controle-informatie die verkregen is 

tot de datum van onze controleverklaring. 

Toekomstige gebeurtenissen of omstandig-

heden 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.

Amstelveen, 11 juni 2019

KPMG Accountants N.v.

j.l.C. van Sabben RA 
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Hoofdstuk 8

Programma: De cliënt in zijn kracht

veerkracht, zelfregie en mee kunnen doen in de maatschappij, dat is 
de kern van de aanvragen binnen het programma De cliënt in zijn 
kracht. Deze projecten helpen zowel de cliënten als de professionals 
die hen ondersteunen een stap verder. De kracht van de projecten 
ligt in het feit dat cliënten actief betrokken zijn en dat ze psychisch 
en fysiek sterker worden gemaakt. 

Projectverslagen

8.1.1
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 wil, met financiële ondersteuning 

van Stichting Novum, een start maken 

met het structureel inzetten van erva-

ringsdeskundigen 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. Het belang 

van de inzet van ervaringsdeskundigheid blijkt 

uit diverse onderzoeken en uit positieve 

ervaringen van andere instellingen. in 2016 

heeft een pilot plaatsgevonden binnen Revalida-

tie & Advies Den Haag en Revalidatie & Advies 

Breda. er zijn vijftien ervaringsdeskundigen 

aangenomen en de eerste ervaringen waren 

positief. in 2017 en 2018 is, dankzij de financiële 

steun van Stichting Novum, het inzetten van 

ervaringsdeskundigen binnen Koninklijke visio 

verder uitgerold en organisatorisch ingebed.

Hoofdstuk 8

De cliënt
in zijn kracht

8.2 Projectverslagen binnenland
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8.1.2
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 moge-

lijke 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, 

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% via de sociale 

werkplaatsen). Doel van het vlO is breed 

(multidisciplinair) en systematisch in kaart 

brengen waar de potentie en 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.

Koninklijke visio heeft, met financiële steun van 

Stichting Novum, een assessment ontwikkeld 

om de capaciteiten van leerlingen op verschil-

lende aspecten in kaart te brengen. Dit assess-

ment bestaat onder andere uit vragenlijsten, 

(mobiliteits)tests en interviews. 

Helaas is gebleken dat er nog geen op betrouw-

baarheid en validatie geteste instrumenten zijn 

om de visuele belastbaarheid te meten. 

Om die reden worden tests ingezet waarmee al 

veel ervaring is opgedaan. in 2016 zijn de 

assessments afgenomen. leerlingen en hun 

ouders waren erg tevreden over de opzet ervan 

en de aandacht en tijd die alle professionals 

eraan hebben besteed. Het product voldoet 

daarnaast aan de eisen van de Zorgverzeke-

ringswet en kan regulier bekostigd worden. 

in 2017 en 2018 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 vervolg-

opleiding. Stichting Novum heeft het project 

financieel ondersteund.

8.1.3
Jongeren Aan de Arbeid 
(JAA)

Door veranderde wetgeving kunnen 

jongeren met een visuele beperking geen 

beroep meer doen op de Wajong. Hierdoor 

dreigt een groep leerlingen tussen wal en 

schip te raken. Het gaat om de groep 

leerlingen/cliënten die weliswaar arbeids-

vermogen hebben, maar die niet in staat 

zijn een volwaardig diploma te halen op 

het mbo. zij kunnen nu niet meer instro-

men op de sociale werkplaatsen. 

Deze leerlingen en cliënten met een visuele be-

perking met een uitstroomniveau vSO-praktijk, 

zijn vaak wel in staat tot het halen van praktijk-

verklaringen voor diverse werkprocessen. 

De opleiding WoonHulp is een praktijkopleiding, 

die opgedeeld is in werkprocessen. De oplei-

ding is bedoeld om personeel in de zorginstel-

ling te ondersteunen bij het uitvoeren van 

huishoudelijk werk. Denk aan het schoonmaken 

van woon- en leefruimtes, het verrichten van 

verschillende facilitaire werkzaamheden en het 

begeleiden van bewoners van zorginstellingen 

bij vrijetijdsactiviteiten. De opleiding leidt tot 

een erkend branchegericht diploma. 

Binnen Koninklijke visio is, met financiële steun 

van Stichting Novum, de opleiding aangepast 

aan de doelgroep. inmiddels zijn er drie 

leerlingen van de school in Rotterdam in dit 

schooljaar begonnen bij Wonen & Dagbesteding 

in Breda. 

Met de diplomerende instanties SBB en Calibris 

is Koninklijke visio in overleg om de erkenning 

te krijgen voor alle praktijkonderdelen die 

uitgevoerd worden door leerlingen met een 

visuele beperking. in 2019 moet dat verder zijn 

beslag krijgen. 
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8.1.4
Blindentribune

De toegankelijkheid van sportevenemen-

ten is nog niet vanzelfsprekend voor 

mensen met een visuele beperking. 

Diverse sportclubs, sportbonden en 

-organisatoren zijn zich er steeds meer 

van bewust dat zij voor iedereen toe-

gankelijk willen en moeten zijn, zodat 

visueel beperkte mensen sportevene-

menten ook kunnen meebeleven.

Op een aantal sportevenementen en sport-

clubs zijn reeds succesvol tribunes voor 

blinden en slechtzienden gerealiseerd, o.a. bij 

Feyenoord, sc Heerenveen en het ABN AMRO 

World Tennis Tournament. Hiervoor is altijd veel 

belangstelling vanuit de doelgroep. er zijn 

echter veel zaken waar rekening mee moet 

worden gehouden, voordat een blindentribune 

gerealiseerd is. Bijvoorbeeld:

  locaties van sportevenementen en clubs 

moeten bereikbaar en toegankelijk zijn.

  Begeleiding moet worden gefaciliteerd door 

inzet van assistentie in de vorm van hosts.

  er moet extra auditieve ondersteuning 

worden geregeld, een soort langs-de-lijn-

commentaar. 

Door het realiseren van een kennisplatform, het 

faciliteren van trainingen en het maken van 

draaiboeken wil Koninklijke visio een tool 

ontwerpen, waarmee sportclubs, sportbonden 

en -organisatoren aan de slag kunnen gaan. in 

2018 is het project, dankzij de financiële steun 

van Stichting Novum, van start gegaan. Door 

afwezigheid van de projectleider is het project 

vertraagd. 

8.1.5
Paro de robotzeehond

Cliënten met een verstandelijke beperking 

reageren vaak goed op dieren. Op ver-

schillende plekken binnen dagbestedin-

gen van Koninklijke Visio zijn er activitei-

ten bij kinderboerderijen. Soms heeft het 

dagbestedingsterrein zelfs een eigen 

kinderboerderij. Ook worden levende 

dieren vaak ingezet bij verstandelijk 

beperkte cliënten om te aaien en mee te 

knuffelen. Helaas is het zo dat een levend 

dier erg goed in de gaten gehouden moet 

worden door de begeleiding. zodra het 

erop lijkt dat het dier het knuffelen niet 

meer leuk vindt, moet het onmiddellijk 

weggehaald worden bij de cliënt. Voor 

cliënten met een (ernstige) verstandelijke 

beperking is het snel weghalen van het 

dier een plotselinge overgang, wat heel 

stressvol kan zijn. 

Deze cliënten zijn gewend aan een zeer vast 

patroon. Als activiteiten niet langzaam en 

duidelijk worden afgesloten, vertonen cliënten 

stressverschijnselen. De resultaten van het 

pilotproject Paro, een robotzeehond die 

beweegt en geluid maakt op aanraking, waren 

heel positief. Paro heeft eindeloos geduld, 

waardoor hij zo lang bij de cliënt kan blijven als 

gewenst is. in 2018 is een projectaanvraag door 

Stichting Novum gehonoreerd om het gebruik 

van Paro verder uit te breiden naar meer dagbe-

stedingsgroepen en woningen. Het gaat in 

totaal om 180 cliënten (18 groepen, met telkens 

10 cliënten). Zowel de medewerkers als 

Koninklijke visio zijn zeer positief over Paro en 

Paro wordt met succes ingezet. Cliënten die 

moeilijk contact maken, doen dit wel met en via 

Paro. inactieve cliënten (zij die regelmatig in hun 

stoel in slaap vallen) worden geactiveerd, 

doordat Paro met piepgeluidjes om aandacht 

vraagt als hij niet wordt geaaid. 

Zie ook: https://intranet.visio.org/nieuws/

Documents/TG_eHealth_Magazine.pdf 

8.1.6
Sporten, zo kan het ook

Sportverenigingen zijn huiverig om 

mensen met een visuele beperking toe te 

laten. Scholen schrappen bij voorbaat al 

de lessen bewegingsonderwijs van het 

rooster. Het beeld dat mensen hebben van 

visueel beperkte sporters is dat zij niks 

kunnen zien en dat er voor hen weinig of 

geen sportieve mogelijkheden zijn. Dit is 

een van de oorzaken waardoor sportparti-

cipatie voor mensen met een visuele 

beperking achterblijft. Mensen met een 

visuele beperking zelf hebben er vaak ook 

geen idee van dat een heleboel sporten 

voor hen toegankelijk zijn. 

vanuit de jarenlange praktijk van ondersteu-

ning door Koninklijke visio aan verenigingen, 
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opleidingsinstituten en individuele sporters 

is gebleken dat er behoefte is aan informatie, 

scholing en voorlichtingsmateriaal. Met regel-

maat (zo’n vijf keer per jaar) wordt Koninklijke 

visio om consultatie gevraagd. veel sportver-

enigingen, sportleraren, trainers, coaches, me-

dewerkers van sportclubs en studenten van 

sportopleidingen weten niet wat iemand met 

een visuele beperking allemaal kan. Door het 

maken van voorlichtingsmateriaal in de vorm 

van (instructie)filmpjes wil Koninklijke visio 

sportleraren, trainers, coaches en studenten 

laten zien op welke wijze visueel beperkte 

sporters optimaal kunnen meedoen tijdens 

een reguliere sportles of training. Daarnaast 

zal in een aantal minidocumentaires over 

jonge, volwassen en verstandelijk beperkte 

slechtziende en blinde mensen worden ge-

toond welke sporten voor hen mogelijk zijn. 

in 2018 zijn de minidocumentaires opgeno-

men. in 2019 komt het voorlichtingsinstructie-

materiaal beschikbaar. Het wordt dan geplaatst 

op de website en actief gedistribueerd binnen 

de sportopleidingsinstituten, sportbonden en 

sportservicebureaus. Ook wordt er met het 

instructiemateriaal een infographic gemaakt, 

die antwoord geeft op de volgende vragen: 

 Wat zijn de sportparticipatiecijfers van 

 mensen die slechtziend of blind zijn?

  Welke tips en tricks kunnen wij inzetten 

om de sportparticipatie voor een visueel 

beperkte sporter te vergroten op een veilige 

en verantwoorde manier? 

  Bij welke verenigingen/instanties kun je 

terecht voor informatie, advies en scholing?

  Waar kun je terecht voor aangepast sport-

materiaal?

verder kan men met aanvullende vragen 

terecht bij een visiohelpdesk. Stichting Novum 

heeft dit project financieel ondersteund. 

De stichting hoopt dat het project bijdraagt 

aan bewustwording dat mensen met een 

visuele (en verstandelijke) beperking kunnen 

deelnemen aan verschillende soorten sport. 

8.1.7
Vidans, bewegen op muziek

Al sinds 2014 komt prinses Christina op 

het Elisabeth Kalishuis (EK) in Huizen om 

met enige regelmaat met een groep 

cliënten en twee begeleiders te bewegen 

op muziek volgens de methodiek Vital 

Danza. zij is hierin geschoold en een 

hartstochtelijk pleitbezorger voor toepas-

sing van de methodiek voor de doelgroep 

blinde en slechtziende mensen met een 

verstandelijke beperking. zij draagt de 

doelgroep op het Elizabeth Kalishuis een 

warm hart toe en wil hen graag onder-

steunen om deze methode binnen Konink-

lijke Visio breder te implementeren. 

De cliënten die op het eK aan de danslessen 

deelnemen, beleven er veel plezier aan. Ze 

leren om zich op een eenvoudige manier te 

ontspannen. Koninklijke visio is voornemens, 

met financiële steun van Stichting Novum, de 

lessen Bewegen op muziek in eerste instantie 

op vier locaties te introduceren. Ongeveer 40 

cliënten zouden dan aan de lessen kunnen 

deelnemen. vervolgens kan de methodiek 

uitgerold worden naar andere locaties. Dankzij 

de inbreng van prinses Christina kan een aange-

past lesplan op maat worden ontwikkeld voor 

de verschillende doelgroepen van Koninklijke 

visio. Door ziekte van prinses Christina is er 

vertraging ontstaan in het project. De verwach-

ting is dat het project eind 2019 wordt afgerond.

8.1.8
De Vlasborch

Bewoners van instellingen voor ouderen-

zorg bewegen te weinig. Vijftig procent 

van de bewoners in een zorginstelling 

komt één keer per week buiten en één op 

de tien zelfs nooit. Te weinig bewegen 

heeft een negatieve invloed op cognitie 

(achteruitgang van de hersenen, demen-

tie), fysieke gesteldheid (osteoporose, 

incontinentie en valincidenten) en gedrag 

(angst, slaapritme). 

uit onderzoek is gebleken dat mensen met een 

visuele beperking structureel nog minder 

bewegen dan mensen zonder een beperking. 

Dit geldt ook voor de zestig vaste bewoners en 

honderd bezoekers van de dagbesteding in de 

vlasborch. De vlasborch is een verzorgingshuis 

en instelling voor dagbesteding voor slechtzien-

de en blinde ouderen met een hoog leeftijdsge-

middelde. een deel van hen zit in een rolstoel. 

Met het realiseren van een beweegtuin wil 

Koninklijke visio de bewoners van de vlasborch 

stimuleren om regelmatig, op een ongedwon-

gen manier en met plezier, samen met anderen 

te bewegen. in 2018 is de beweegtuin gereali-

seerd. Olga Commandeur, ambassadrice van 

beweegtuinen, heeft ondersteund bij deskun-

digheidsbevordering van medewerkers en 

activering van cliënten. 

De beweegtuin is gerealiseerd en wordt met 

veel enthousiasme door cliënten gebruikt.  

De beweegtuin is ook toegankelijk voor mensen 

uit de omgeving. Hoewel bewegen met bewo-

ners een geïntegreerd onderdeel is in het 

weekprogramma van de vlasborch en iedere 

bewoner een eigen beweegplan heeft, moet dit 

onderwerp blijvend aandacht krijgen. 
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  Activiteit: Slepen over de grond.
  Slepen over de grond kan op een kleed of matje. 

Zo wordt de cliënt zich bewust van het lichaam 
en welke bewegingen gemaakt worden.

 Opbouw van de activiteit

  
-  Ga eerst samen met de cliënt op het kleed of op 

de mat zitten.
-  Maak eerst kleine bewegingen op het kleed 

zonder de cliënt al echt te verplaatsen.
-  Benoem of de cliënt zit of dat hij op de rug of op 

de buik ligt.
-  Zeg dat je gaat trekken en tel tot drie voordat 

je begint. Doe het in het begin heel langzaam 
zodat de cliënt niet in paniek raakt en goed kan 
waarnemen wat er gebeurt.

-  Ga sneller als de cliënt dat prettig vindt; let 
daarbij op de veiligheid.

-  Benoem tijdens het verplaatsen dat de cliënt 
over zijn billen schuift of over zijn rug of buik.

-  Benoem waar de cliënt zich in de ruimte bevindt 
tijdens het verplaatsen.

 

-  Vraag de cliënt om op zijn buik of rug te gaan 
liggen en kijk of hij weet hoe dit moet.

-  Vraag aan de cliënt of hij sneller of langzamer 
getrokken wil worden.

-  Stop telkens even en laat de cliënt dan zelf 
aangeven wanneer jij moet doorgaan.

-  Blijf de lichaamsdelen benoemen.

Tasten en waarnemen

Lichaamsbewustzijn

Niveau ontwikkelingsleeftijd

0-2 2-4

 Observatie- en aandachtspunten 
-  Let er vooral op of de cliënt de activiteit niet te 

spannend vindt. Stop in dat geval en bouw de 
activiteit langzamer op. Stop met de activiteit 
als het onaangenaam blijft voor de cliënt.

-  Zorg ervoor dat de cliënt comfortabel en 
stevig zit of ligt voordat je begint met slepen. 
Ondersteun de cliënt eventueel met kussens 
of dekentjes als hij zelf niet comfortabel kan 
blijven liggen.

-  Observeer of de cliënt begrijpt hoe hij moet 
liggen, zeker als je vraagt of hij op zijn buik of 
rug moet gaan liggen. 

 Alternatieve materialen
-  Laat volwassen cliënten de ervaring van het 

verplaatsen voelen door een douchebrancard te 
gebruiken. Benoem dan hoe de cliënt ligt op de 
brancard en voorkom dat hij eraf rolt.

-  Doe eventueel het verplaatsen gedoseerd met 
de rolstoel. Verplaats telkens met korte stukjes, 
dan stoppen en dit benoemen. Of even heel 
snel verplaatsen en dan langzaam. Varieer ook 
door de rolstoel iets meer rechtop of juist meer 
achterover gekanteld te verplaatsen.

 Ook te gebruiken bij de categorieën 
▪	 Propriocepsis (PC)
▪	 Tactiel ruimtelijk (TR)
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8.1.9
Activiteitenmap Tactiel 
Profiel MB 

Tactiel Profiel MB is een diagnostisch 

instrument om de tactiele vaardigheden 

van kinderen en volwassenen met een 

ernstige visuele en verstandelijke beper-

king te observeren en vast te leggen. 

Het instrument is door Stichting Novum 

gefinancierd. Het gaat om 200-250 cliën-

ten binnen Koninklijke Visio. Professionals 

hebben na de afname van Tactiel Profiel 

MB behoefte aan het stimuleren en 

verder ontwikkelen van de tactiele 

vaardigheden van cliënten. 

Het stimuleren en verder ontwikkelen van 

tactiele vaardigheden kan bij het originele 

Tactiel Profiel (niet voor MB, meervoudig 

beperkten) met behulp van de activiteitenmap 

Tast Toe. Dit is een map met oefeningen en 

activiteiten. voor de doelgroep cliënten en 

leerlingen met een visuele én meervoudige 

Programma: Kennen en kunnen

Kinderen met een visuele beperking krijgen de wereld in losse 
puzzelstukjes aangeboden. Daarbij onderzoeken ze per puzzelstukje waar 
dat nu precies past in het grote geheel. Ziende mensen kijken bij een 
puzzel eerst op de doos en naar het grote geheel. Pas daarna zoeken ze 
de losse puzzelstukjes. Het programma Kennen en kunnen richt zich op 
deze puzzelstukjes: Hoe leren kinderen non-verbale communicatie 
begrijpen en compenseren voor het (gedeeltelijk) missen van de visus? 
Hoe zorgen we dat lezen voor deze kinderen leuk én waardevol is? 
Hoe dragen we eraan bij dat deze kinderen stevig staan in de 
maatschappij? Wat moeten ze hiervoor weten over zichzelf? 

  Activiteit: Knopen met textuur 

sorteren

 Opbouw van de activiteit 

  Verzamel verschillende soorten knopen, 

bijvoorbeeld met ribbels of stof, in de vorm van 

een bloem of in een verhoogde of verdiepte vorm.

  
-  Bied een bakje met verschillende knopen aan en 

laat deze voelen.

-  Laat de cliënt de knopen oppakken of doe dit zo 

nodig samen. Laat de knopen in een ander bakje 

vallen. Sommige cliënten vinden dat dit een leuk 

geluid maakt.

 

-  Doe twee aan twee drie soorten knopen die 

hetzelfde aanvoelen in een bakje.

-  Laat de cliënt de knopen bij elkaar zoeken.

 

-  Bied in een bakje meerdere setjes van twee 

knopen aan. 

-  Geef de cliënt knopen die weinig van elkaar 

verschillen en laat deze bij elkaar zoeken.

Tasten en begrijpen

Detailwaarneming

Niveau ontwikkelingsleeftijd

0-2 2-4 4-6

 Observatie- en aandachtspunten 

-  Let erop dat deze opdracht niet geschikt is voor 

cliënten die materialen in hun mond stoppen.  

Er is verstikkingsgevaar.

-  Let op de taststrategie. Kan de cliënt 

tweehandig werken? Kan hij één hand als 

referentie gebruiken en met de andere hand 

dezelfde knoop zoeken?

-  Ga na hoe het tactiele geheugen van de cliënt is.

 
 Alternatieve materialen

-  Kralen, (fles)doppen van metaal, plastic of kurk.

-  Spijkers met een gladde kop, met een gleuf of 

ribbel.

-  Eenvoudige letters van hout, plastic of foam.

 
 Ook te gebruiken bij de categorieën 

▪	 Tastgevoeligheid (TGV)

▪	 Taststrategie (TS)
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kinderen uit het visio speciaal onderwijs (circa 

124 kinderen) in staat zijn om op een leuke en 

uitdagende manier te leren programmeren. 

Hierbij leren 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 lesmethoden 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 een 

handleiding voor docenten) op basis van de 

kerndoelen. verschillende programmeermateri-

alen uit de reguliere markt zijn getest op hun 

geschiktheid voor de doelgroep. 

Afgelopen jaar zijn in verschillende groepen van 

de onderbouw de eerste lessen uitgeprobeerd. 

Deze lessen zijn hierna geëvalueerd en verbe-

terd. Ze zullen nogmaals op leerlingen worden 

uitgetest. Dit project is mede mogelijk dankzij 

de financiële steun van Stichting Novum. 

beperking is er echter geen verzameling

oefeningen en activiteiten om de tactiele 

vaardigheden te stimuleren en te trainen. Dit 

project, mogelijk dankzij de financiële steun van 

Stichting Novum, is bedoeld om een passende 

map te ontwikkelen. Daarmee worden profes-

sionals goed toegerust om de tactiele vaardig-

heden van deze complexe groep cliënten en 

leerlingen te optimaliseren. 

De werkzaamheden bestaan uit het schrijven 

en produceren van een digitaal toegankelijke 

activiteitenmap als logisch vervolg op het 

onderzoeksinstrument Tactiel Profiel MB.

Het project loopt nog tot 1 juli. Dan zal het 

activiteitenboek digitaal beschikbaar zijn op 

www.tactielprofiel.org als pdf, in het Neder-

lands, engels en Duits.

8.1.10
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 Hoge-

school in Deventer en Koninklijke Visio de 

handen ineengeslagen. zij willen dat ook 

leerlingen met een visuele beperking 

leren programmeren en wel op een leuke 

en uitdagende manier. 

Het doel van het project is dat alle slechtziende 

en blinde leerlingen uit het reguliere basison-

derwijs (circa 500 kinderen) en normaal lerende 

8.1.11
Tactiel Profiel voor 
kinderen met een meer-
voudige beperking (MB)

Binnen Koninklijke Visio is Tactiel Profiel 

ontwikkeld. Dit is een observatie-instru-

ment om de tastontwikkeling te inventa-

riseren van kinderen van nul tot zestien 

jaar met een ernstig visuele beperking, 

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 beper-

king. voor deze mensen is het door hun 

dubbele beperking lastig om informatie over 

hun leefomgeving 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. Daarom 

is het instrument in 2018 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. Dit project is mogelijk gemaakt dankzij 

de financiële steun van Stichting Novum. Meer 

informatie is te vinden op: 

https://tactielprofiel.org/nl-nl/tactiel-profiel-mb

8.1.12
Ik word begrepen

Voor veel cliënten met een ernstige 

meervoudige en visuele beperking (EMB- 

cliënten) (7000 tot 8000 cliënten in 

Nederland) is het lastig om duidelijk te 

maken hoe ze zich voelen, wat ze willen 

en wat ze nodig hebben. Het op de juiste 

wijze interpreteren van hun verbale en 

non-verbale signalen en hier adequaat op 

reageren, vraagt tijd en deskundigheid. 

Om deze groep cliënten zich begrepen en 

daardoor veilig te laten voelen, is er 

behoefte aan een instrument dat gebruikt 

kan worden in verschillende domeinen en 

bij cliënten van verschillende leeftijden. 
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‘Bij visio Onderwijs in Breda is door een multi-

disciplinair team van professionals vanuit de 

praktijk een communicatiepaspoort ontwikkeld 

(https://youtu.be/H9zlv-WF2hi). 

Het paspoort wordt ingevuld door direct 

betrokkenen. Het is een document waarop een 

zorgverlener in één oogopslag kan zien wat de 

diverse communicatiesignalen van de cliënt 

betekenen en welke reactie daarop gewenst is. 

Het paspoort is in de praktijk een succes. Het is 

echter niet vergeleken met andere signalerings-

lijsten, die op diverse locaties en bij andere 

instellingen/doelgroepen gebruikt worden. 

Ook is het (nog) niet theoretisch onderbouwd. 

Dit project, financieel ondersteund door 

Stichting Novum, is bedoeld om het huidige 

communicatiepaspoort te integreren met 

andere gebruikte communicatiepaspoorten. 

Ook moet het theoretisch worden onderbouwd 

en daarmee verder verbeterd (niveau twee op 

de effectladder). 

in 2018 heeft een literatuuronderzoek plaatsge-

vonden en is een pilot uitgezet met het nieuw 

ontwikkelde paspoort. in 2019 wordt een 

handleiding gemaakt en wordt een en ander 

verder uitgerold. 

8.1.13
3D-2D

Veel schoolgaande kinderen en jongeren 

met een visuele beperking (2500-3000 

schoolgaande kinderen in Nederland) 

hebben moeite met het begrijpen van 

een getekende 2D-afbeelding van een 

3D-object. Een voorbeeld hiervan is een 

getekende (dus 2D) kubus, waarvan de 

‘onzichtbare’ ribben door middel van 

stippellijnen zijn aangegeven. 

Dit vraagt van een blinde leerling het 

vermogen om zich te verplaatsen in een 

ziend persoon die de achterkant van een 

kubus niet kan waarnemen. 

voor blinde leerlingen zijn de stippellijnen in een 

2D afbeelding onlogisch. Wanneer kinderen en 

jongeren moeite hebben met het goed begrij-

pen van tactiele tekeningen, zullen zij moeilijk 

kunnen meedoen met vakken waarbij deze 

tekeningen gehanteerd worden. Het gaat dan 

bijvoorbeeld om biologie, aardrijkskunde en 

wiskunde. Op dit moment is er (wereldwijd) 

geen onderbouwde didactische leerlijn voor-

handen om dit principe goed uit te leggen. 

Het enige wat momenteel beschikbaar is, is de 

transfograph (prof.dr. B. Marek, www.hungryfin-

gers.com). Hiermee wordt de transformatie bij 

eenvoudige objecten getoond.

Ook blijkt uit de interviews dat het geregeld 

voorkomt dat kinderen met een visuele beper-

king advies krijgen om talige vakken te kiezen in 

plaats van exacte vakken. Dit advies wordt 

gegeven op grond van de visuele beperking en 

niet de talenten van het kind. Koninklijke visio 

kan niet de juiste ondersteuning bieden, omdat 

niet exact duidelijk is wat de belemmerende 

factoren zijn bij het volgen van deze vakken en 

bij het afnemen van een volwaardig examen. 

Dit project beoogt de belemmerende factoren 

in kaart te brengen. in 2018 zijn er interviews en 

enquêtes afgenomen bij leerlingen met een 

visuele beperking, een aantal docenten in het 

reguliere onderwijs en AOB’ers. 

Daarnaast hebben vSO-vakdocenten (wiskunde, 

scheikunde, biologie en natuurkunde) in kaart 

gebracht welke bestaande oplossingen er zijn 

voor het begrijpen van lastige concepten 

binnen de exacte vakken. De uitkomsten van dit 

onderzoek zijn vervolgens vertaald naar aan-

bevelingen voor een vervolgproject, dat gericht 

is op het bieden van de juiste ondersteuning 

aan leerlingen in het reguliere onderwijs. Dit 

project is mogelijk gemaakt dankzij financiële 

steun van Stichting Novum. 

Binnen dit project wordt een leerlijn ontwikkeld 

om het inzicht te vergroten in de 2D-weergave 

van 3D-objecten. er worden 3D-modellen 

vervaardigd, die een 2D-afdruk krijgen. Deze 

modellen en tekeningen nemen toe in com-

plexiteit. Hiermee leren kinderen om het 

principe van 3D naar 2D te generaliseren naar 

andere concepten, die in 2D worden aangebo-

den. De set wordt gemaakt in samenwerking 

met onder andere Bartiméus en wordt beschik-

baar gemaakt voor geïnteresseerde mensen 

binnen en buiten Koninklijke visio.

in 2018 is het project in de steigers gezet. er is 

nationaal en internationaal contact gelegd met 

de experts op dit gebied. in 2019 krijgt het 

project verder zijn beslag. Stichting Novum 

ondersteunt het project financieel. 

8.1.14
NASWB-vakken

Niet alle schoolgaande kinderen met een 

visuele beperking in het reguliere onder-

wijs, die interesse hebben in of talent voor 

de vakken natuurkunde, aardrijkskunde, 

scheikunde, wiskunde en biologie (NASWB-

vakken), nemen deze vakken op in hun 

vakkenpakket/profiel. Het gaat om 2500-

3000 schoolgaande kinderen in Nederland. 

uit een vooronderzoek is gebleken dat er 

op veel scholen handelingsverlegenheid 

bestaat bij leerkrachten als het gaat om 

het goed begeleiden van kinderen met een 

ernstige visuele beperking bij de NASWB-

vakken. Daarnaast kost het goed in de 

vingers krijgen van de lesstof de leerlingen 

met een visuele beperking (en hun leer-

krachten) veel extra inspanning en aanpas-

singen. 
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8.1.15
Aanleren diepe 
woordkennis
Voor kinderen met een ernstige visuele 

beperking (circa zeshonderd kinderen in 

de leeftijd van vijf tot tien jaar) zijn 

sommige concepten moeilijk te begrijpen 

of aan te leren. Voorbeelden zijn woorden 

waarvan de betekenis zonder of met een 

beperkt gezichtsvermogen moeilijk met 

de andere zintuigen te leren is. Het object 

is dan bijvoorbeeld te groot (‘duikboot’), 

te klein (‘stofje’), te ver weg (‘maan’) of te 

gevaarlijk (‘leeuw’) om te ervaren.

in het onderwijs voor visueel beperkte kinderen 

ontbreekt het op dit moment aan een gestructu-

reerde, goed onderbouwde methode om 

concepten aan te leren. er lijken maar weinig 

leermiddelen beschikbaar om een goede 

conceptontwikkeling te ondersteunen. van de 

leermiddelen die er zijn, zoals 3D-objecten en 

tactiele tekeningen, is de effectiviteit niet 

(voldoende) onderzocht. Diepe woordkennis om-

vat het goed kennen van een woord, het kunnen 

uitleggen wat het woord inhoudt en het vermo-

gen om het woord in verschillende situaties te 

gebruiken. Hierbij gaat het niet zozeer om de 

labels of de hoeveelheid woorden die iemand 

kent (woordenschat), maar om het leggen van 

onderlinge betekenisrelaties tussen woorden. 

in dit project wordt een methode ontwikkeld, 

uitgeprobeerd, verbeterd en vervolgens geïm-

plementeerd in het cluster-1-onderwijs en de 

vroegbegeleiding voor het aanleren van diepe 

woordkennis en taalbegrip aan kinderen met 

een visuele beperking. De methode is een 

aanvulling op het huidige woordenschatonder-

wijs. Het gaat niet om een vervanging. 

De methode sluit aan bij kerndoel 12 voor het 

primair onderwijs. Ze moet geschikt zijn voor 

kinderen van nul tot vier jaar in de vroegbegelei-

ding en kinderen van vier tot twaalf jaar in de 

groepen 1-2 tot en met 8 van het primair 

onderwijs, cluster 1. 

er is een plan van aanpak opgesteld en het is 

bekend welke materialen en methodieken er 

gebruikt worden om taal aan te leren. 

in 2019 worden de methodiek en didactische 

materialen ontwikkeld en de training uitgetest. 

Stichting Novum ondersteunt het project 

financieel. 

Zie voor meer informatie https://www.youtube.

com/watch?v=tutzKBunqNM&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=49PZeuz7k

GY&feature=youtu.be 

8.1.16
Expeditie Robin 

Jongeren met een visuele beperking halen 

schooldiploma’s, net als ziende leeftijds-

genoten. Op dit moment is de arbeids-

deelname van mensen met een visuele 

beperking echter minder dan 40%. Toch 

heeft de grootste groep jongvolwassenen 

met een visuele beperking een goede 

opleiding afgerond. De doelstelling van dit 

project is dat alle jongeren met een 

visuele beperking de competenties 

ontwikkelen die zij nodig hebben om 

volwaardig te participeren in de maat-

schappij. 

Momenteel hangt het al dan niet ontwikkelen 

van de benodigde competenties bij veel 

jongeren met een visuele beperking af van 

aangeboren talenten en eigenschappen. 

Ook speelt de manier waarop zij door ouders en 

professionals gestimuleerd worden, een rol. 

in een eerder project, expeditie ToP, en een 

daaraan gerelateerd onderwijsproject van 

Koninklijke visio en Bartiméus, zijn de belang-

rijkste competenties in kaart gebracht om later 

succesvol deel te nemen aan de maatschappij. 

Het is belangrijk dat het systeem rondom de 

jongere bekend is met deze aanpak, omdat het 

ontwikkelen van deze competenties/succesfac-

toren niet uitsluitend op school moet gebeuren, 

maar juist ook thuis en in de eigen omgeving. 

Het concrete resultaat van dit project is een 

aanpak waarmee de jongeren, ouders en 

professionals aan de slag kunnen. een werkmap 

is samengesteld, die in 2019 in een pilot wordt 

uitgetest en geëvalueerd. Dit project is mogelijk 

gemaakt mede dankzij de financiële steun van 

Stichting Novum.

Project Expeditie Robin
leerlingen in actie om eigen 
succesfactoren te ontwikkelen 

Expeditie Robin
Een tweejarig innovatie-
project, waarin leerlingen, 
ouders en professionals 
gaan oefenen met succes-
factoren die nodig zijn 
om later volwaardig mee  
te kunnen doen in de  
maatschappij.

Koninklijke Visio
expertisecentrum
voor slechtziende en
blinde mensen

visio.org

Is niet beschermd 
opgevoed. Zijn/haar 

ouders hebben hem/haar 
vrijgelaten om daardoor 
te leren. Zoekt zijn/haar 

grenzen op en is niet 
bang dat er iets misgaat.

Gelooft in zichzelf

Is autonoom

Zijn/haar ouders 
zijn voor hem/haar 
de belangrijkste 
steunpilaar

Heeft doorzettings-
vermogen

Weet wat hij/zij ziet 
en niet ziet en wat 
hij/zij daardoor kan 
en niet kan

Kent zijn/haar  
beperking en weet  
welke hulpmiddelen  
hij/zij nodig heeft

Is vooral 
positief ingesteld

Vindt een sociaal  
netwerk belangrijk

Weet meestal wat 
hij/zij wil.

Methode
• Bij iedere jongere wordt   
 aan de start gemeten over  
 welke competenties hij/zij  
 bij de start al beschikt.  
 Daarna gaat de jongere aan  
 de slag met oefenen. 
• Vooraf is een werkmap met  
 interventies op de succes-
 factoren ontwikkeld. 
• Binnen de R&A-setting   
 gaan deze jongeren 
 individueel en in groepen   
 aan de slag.

Judith Wijnen, programmamanager Arbeid, judithwijnen@visio.org
Meer weten? Kijk eens op de projectpagina van Expeditie Robin

Rolmodel Robin is 17 jaar en heeft een visuele beperking en…

Resultaat
• Bij alle deelnemende jongeren is 
 gemeten of de interventies hebben  
 bijgedragen aan het ontwikkelen   
 van de succesfactoren.
•  De succesvolle interventies worden 

opgenomen in het methodenboek 
van R&A.

•  Voor jongeren en ouders is digitaal 
beschikbaar welke activiteiten 

 ze zelf kunnen ondernemen om 
 de succesfactoren positief te 
 beïnvloeden.
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8.1.17
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 cliënten voor allerlei verschil-

lende werkwijzen, naar eigen inzicht, kennis en 

expertise. Met dit project, gefinancierd door 

Stichting Novum, 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 

Programma: Toegang tot de wereld

Het programma Toegang tot de wereld heeft als strategisch doel 
cliënten, leerlingen en professionals toegepaste technologie, gericht 
op participatie, te laten testen, gebruiken en beleven. 
Dit vanuit de overtuiging dat nieuwe technologieën leiden tot nieuwe 
mogelijkheden, die de wereld voor mensen met visuele klachten 
toegankelijker kunnen maken. 

de professional de app hanteren om daar waar 

nodig de cliënt te helpen deze te gebruiken. 

Daarnaast kunnen cliënten in hun eigen om-

geving zo vaak als zij zelf willen de informatie 

tot zich nemen en de ADl-vaardigheden op 

een uniforme manier aanleren. 

Daarmee kunnen ze hun zelfstandigheid en 

zelfredzaamheid vergroten. Beoogd wordt dat 

Toegang
tot de wereld
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Living Experience
begeleiden van bewoners van zorginstellingen 

bij vrijetijdsactiviteiten. De opleiding leidt tot 

een erkend branchegericht diploma. 

Binnen Koninklijke visio is, met financiële steun 

van Stichting Novum, de opleiding aangepast 

aan de doelgroep. inmiddels zijn er drie 

leerlingen van de school in Rotterdam in dit 

schooljaar begonnen bij Wonen & Dagbesteding 

in Breda. 

Met de diplomerende instanties SBB en Calibris 

is Koninklijke visio in overleg om de erkenning 

te krijgen voor alle praktijkonderdelen die 

uitgevoerd worden door leerlingen met een 

visuele beperking. in 2019 moet dat verder zijn 

beslag krijgen. 

8.1.19
Visiolab

Kan een virtualrealitybril gebruikt worden 

tijdens een leestraining? Kunnen blue-

toothbakens worden ingezet als routebe-

geleiding? Kan het spel Pokémon Go 

gespeeld worden door blinde kinderen? 

Kun je een telepresencerobot gebruiken 

voor zorg op afstand? Er wordt ontzet-

tend veel ontwikkeld op het gebied van 

technologie. Dan is het logisch dat 

alle cliënten, ouders, medewerkers van 

Koninklijke visio en eventuele samenwerkings-

partners (denk aan leraren) toegang hebben 

tot en gebruik kunnen maken van de digitale 

kennis over het aanleren van ADl. 

er is een nulmeting gedaan voor de ADl-vaar-

digheden van een aantal cliënten. De best 

practices zijn in kaart gebracht en de meeste 

filmpjes gemaakt. in 2019 is het ontwikkelde 

materiaal digitaal visiobreed beschikbaar 

gesteld. Ook wordt er een tweede meting 

gedaan naar de ADl-vaardigheden van de 

deelnemende cliënten. er wordt verwacht dat 

hun zelfstandigheid groter is geworden.

8.1.18
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. 

Deze leerlingen en cliënten met een visuele be-

perking met een uitstroomniveau vSO-praktijk, 

zijn vaak wel in staat tot het halen van praktijk-

verklaringen voor diverse werkprocessen. 

De opleiding WoonHulp is een praktijkopleiding, 

die opgedeeld is in werkprocessen. De oplei-

ding is bedoeld om personeel in de zorginstel-

ling te ondersteunen bij het uitvoeren van 

huishoudelijk werk. Denk aan het schoonmaken 

van woon- en leefruimtes, het verrichten van 

verschillende facilitaire werkzaamheden en het 

cliënten en professionals graag snel 

antwoorden krijgen op actuele vragen 

over de toepasbaarheid van technologie 

of producten voor slechtziende 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. 

in 2018 was er een stijgende lijn in het aantal 

onderzoeksaanvragen. Ditmaal kwamen er niet 

alleen aanvragen vanuit de organisatie, maar 

ook hebben drie cliënten onderzoeksvoorstellen 

ingediend en uitgevoerd. Het ging om de Apple 

HomePod speaker, de slimme thermostaten 

(tado, nest en netatmo) en sportsmartwatches. 

Stichting Novum heeft het visiolab in de 

projectfase financieel ondersteund.

Om voortzetting van het visiolab na de project-

fase mogelijk te maken, ligt in 2019 de focus op 

het waarborgen van de continuïteit. 

8.1.20
Super toegankelijk, de start

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’. 
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Technologische innovaties spelen een grote rol 

bij deze nieuwe winkelervaring. Het project Su-

per toegankelijk onderzoekt de mogelijkheden 

om het winkelen in de toekomst toegankelijker 

te maken. Koninklijke visio heeft daartoe de 

‘Super toegankelijk shopping experience’ en 

hackathon georganiseerd, dankzij de finan-

ciële steun van Stichting Novum. Het betreft 

een driedaags evenement, waarin samen met 

betrokken partijen de toegankelijkheid van het 

winkelen is onderzocht. Tijdens de hackaton 

zijn in 48 uur tijd innovatieve en creatieve 

ideeën uitgewerkt om de toegankelijkheid te 

verbeteren. De hackathon en shopping expe-

rience hebben veel persaandacht gekregen. 

Door een jury zijn de drie beste ideeën 

geselecteerd om verder uit te werken. 

inmiddels is een vervolgaanvraag ingediend 

en gehonoreerd. 

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-

toegankelijk-living-experience/super-toegan-

kelijk-hackathon

  Mariëlle Wardenaar heeft drie vlogs ge-

maakt. een om de hackathon aan te kon-

digen en twee tijdens de hackathon zelf. 

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

nieuws/Pages/Superstarthackathon,ookmas

salemedia-aandacht.aspx

  Blog van een viP: linda: Supertoegankelijk 

hackaton en live experience, geschreven op 

26 januari 2018 door linda.

8.1.21
Super toegankelijk, 
prototyping

Per oktober 2018 is een start gemaakt 

met het prototypen van de winnende 

ideeën van de hackathon. Het gaat om 

het realiseren van de Shopon-app en het 

ontwikkelen van een uitgewerkt idee 

voor de social button. 

Shopon 

Shopon is een app, die productherkenning, 

indoornavigatie en betaling combineert. Online 

kan vooraf een boodschappenlijstje worden 

gemaakt door producten en voorkeuren aan te 

geven. in de winkel navigeert de app je door de 

winkel naar de gewenste producten. Daarnaast 

geeft de app ook informatie over samenstelling, 

allergieën (zoals lactose, suiker en gluten) en 

houdbaarheidsdatum. 

Social button

even een handje hulp nodig? een knop op de 

winkelwagen moet de mogelijkheid bieden om 

iemand uit de community in te schakelen voor 

hulp of productinformatie. De button is niet 

alleen door slechtzienden te gebruiken, maar 

door iedereen met een beperking. Ook is hij 

geschikt voor ouderen die niet zo handig zijn 

met apps en smartphones. voorbeelden van 

situaties waarin van de knop gebruikgemaakt 

kan worden: de pindakaas staat te hoog, 

informatie op het pak willen lezen, boodschap-

pen in de auto tillen of de weg vinden in het 

ziekenhuis. 

Tevens wordt bekeken of op een brede schaal, 

vroegtijdig in het ontwerpproces, advies kan 

worden gegeven aan bijvoorbeeld producenten 

of winkelketens over de toegankelijkheid van 

producten en diensten.



8786

Stichting NOVUM  |  Jaarverslag 2018

8.1.22
Implementatie eyetracking 
(inclusief SimSphere)

Het is zowel wetenschappelijk als in de 

praktijk aangetoond dat de meetmethode 

eyetracker meerwaarde oplevert voor 

diagnostiek en behandeling van mensen 

met een visuele beperking. De eyetracker 

registreert objectief de oogbewegingen 

en biedt veel informatie over het scange-

drag en de visuele informatieverwerking 

van de cliënt. Voorheen moest de profes-

sional door eigen waarneming zich een 

beeld vormen van het scangedrag van de 

cliënt. Nu kan dat op objectieve wijze. 

vooral voor mobiliteitsvragen is het belangrijk 

om het scangedrag en de extra tijd die iemand 

nodig heeft om naderende verkeersdeelnemers 

te signaleren, exact in kaart te brengen. Bij de 

aanvang van het project was beoogd een 

bolvormige visuele simulator (SimSphere) 

geschikt te maken om mobiliteitssituaties na te 

bootsen en deze te koppelen aan een eyetrac-

ker. De ontwikkelingskosten van een SimSphere 

bleken echter veel te hoog en daarom is er 

gekeken naar alternatieven. er is voor gekozen 

om mobiliteitssituaties aan te bieden op een 

Programma: Doelgericht en onderbouwd

Het programma Doelgericht en onderbouwd richt zich op het ver-
beteren en onderbouwen van functiegerichte diagnostiek en revalidatie. 
Beoogd wordt meer doelgericht te werken en samenhangende 
interventies een stapje hoger op de effectladder te brengen. Hierbij 
wordt voortgebouwd op de resultaten van projecten en onderzoeken 
die eerder succesvol zijn uitgevoerd.

groot scherm (minstens 1 meter bij 1 meter). 

Denk aan complexe verkeerssituaties voor 

voetgangers en fietsers. er is een filmpje 

gemaakt en software ontwikkeld om de 

registratie van oogbewegingen te vertalen naar 

een fixatie op het scherm. in het komende jaar 

wordt gemeten en gevalideerd hoe bruikbaar 

dit instrument is voor mobiliteitsvragen en 

-trainingen. Stichting Novum heeft dit project 

financieel ondersteund. 

Doelgericht 
en onderbouwd
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8.1.23
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 ze een groot risico hebben 

op schade aan de hersenen. Omdat 

ongeveer 40 procent van de hersenen 

betrokken is 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 proble-

matiek 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 geboorte 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 

vijf jaar) wordt ontdekt. Het doel van het project 

Blik vooruit, dat Stichting Novum heeft gefinan-

cierd, is als volgt: 

1.   vroegtijdig(er) opsporen van visuele proble-

matiek; aanbieden van interventies, en de 

effectmeting daarvan, aan prematuur 

geboren kinderen. 

2. een zorgpad inrichten en borgen. 

3.  een database inrichten, waarin gegevens van 

herhaalonderzoeken (longitudinaal onder-

zoek) worden vastgelegd. 

4.  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). 

inmiddels is een richtlijn verwijzing opgesteld, 

die is geaccepteerd door de zorgverzekeraar. 

in totaal is bij 59 prematuren de visuele 

screening uitgevoerd. Tweeëntwintig kinderen 

hadden een verhoogd risico op visuele verwer-

kingsproblemen. Achttien van hen zijn verwe-

zen naar Oogheelkunde en naar Koninklijke 

visio. Bij Oogheelkunde hebben ze oogheel-

kundig onderzoek ondergaan en bij Koninklijke 

visio een intake en visueel basisonderzoek 

(vBO). Tevens is een richtlijn Behandeling 

opgesteld. er zijn echter nog geen kinderen 

geïncludeerd. De prevalentie is lager dan vooraf 

verwacht. er zijn tot nu toe enkel kinderen 

geweest met lichte visuele problematiek.  

voor hen was revalidatie niet geïndiceerd of de 

ouders wilden deze liever nog niet starten 

vanwege te grote belasting door de medische 

situatie van het kind. in de loop van 2019 wordt 

het project afgerond en geëvalueerd. 

8.1.24
Visusbeleving

Alle cliënten van Koninklijke Visio ervaren 

dat hun eigen omgeving en de maatschap-

pij als geheel een visuele beperking soms 

moeilijk kunnen begrijpen. In 2015 ging 

het bij Koninklijke Visio in totaal om 

ongeveer 23.000 cliënten. Hun oogaandoe-

ning en de impact daarvan op hun functio-

neren zijn moeilijk onder woorden te 

brengen. Het laten ervaren van een 

visuele beperking is de enige mogelijkheid 

om dit zo duidelijk mogelijk te maken. 

Koninklijke Visio gebruikt daarvoor veel-

vuldig zogeheten ervaringsbrillen, voorna-

melijk bij voorlichting aan het cliëntsys-

teem. Het maken van deze brillen is 

tijdsintensief. Bovendien wordt de visuele 

beperking weliswaar sterk benaderd, 

maar niet volledig nagebootst. 

Nieuwe technologie zoals virtual reality (vR) of 

augmented reality (AR), biedt in potentie veel 

meer mogelijkheden om de werkelijke visus van 

een cliënt nauwkeuriger te laten ervaren. Deze 

brillen kunnen niet alleen gebruikt worden door 

het cliëntsysteem, maar ook door de betrokken 

professionals. Dit project wil een ‘bril’ (hard-

ware) ontwikkelen met bijbehorende software 

om de visus van een cliënt op een zo realistisch 

mogelijke manier te laten ervaren. Daarbij zal 

gebruik worden gemaakt van reeds bestaande 

technologie. in eerste instantie is de onder-

zoeksvraag voor een prototype simulatiebril 

neergelegd bij een onderwijsinstelling, de Hanze 

Hogeschool in Groningen. een groep studenten 

heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden 

en onmogelijkheden op het gebied van nieuwe 

technieken, te weten virtual reality en augmen-

ted reality. Met de aanbevelingen van de 

studenten is een ontwikkelaar ingeschakeld. in 

2019 wordt het project, dat financieel onder-

steund is door Stichting Novum, afgerond. Het 

verwachte eindproduct is meer dan een demo. 

Het is een goed werkende simulatie van 

gezichtsveld en gezichtsscherpte.

8.1.25
Introductie van OCT in de 
diagnostiek 

Koninklijke Visio heeft veel cliënten met 

nog onvolledig begrepen klachten na 

hersenletsel. OCT (optische coherentie 

tomografie) is een onderzoeksmethode, 

waarmee zeer inzichtelijke dwarsdoor-

sneden van de retina en de zenuwvezels 

ter hoogte van de oogzenuw gemaakt 

kunnen worden.  

Met de introductie van OCT bij Koninklijke 

Visio wordt meer inzicht verkregen in 

afwijkingen op retinaal niveau en in de 

papil (oogzenuw) bij cliënten met niet-

aangeboren hersenletsel. 

 

Het doel van het project is het onderzoeken en 

daarna vaststellen van de meerwaarde van het 

gebruik van de OCT-scan bij de diagnostiek en 

begeleiding van cliënten met visuele klachten 

en stoornissen na hersenletsel. De meetwaar-

den van de OCT worden gerelateerd aan de 

visuele klachten en visuele functies van deze 
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cliëntengroep. Op deze manier kan de diagnos-

tiek voor deze cliëntengroep verder verbeterd 

en verfijnd worden en komt er meer kennis over 

de aard van de visuele problematiek bij deze 

groep. 

in 2018 is, dankzij de financiële steun van 

Stichting Novum, een OCT-scan aangeschaft. De 

eerste scans zijn gemaakt. Daarbij zijn er vaak 

subtiele en soms grotere afwijkingen gevonden, 

die nog niet bekend waren en die helpen bij het 

verklaren van de klachten en stoornissen op 

functieniveau. Het relateren van de OCT-beel-

den en metingen aan de visuele klachten en 

functiestoornissen helpt in de diagnostiek van 

cliënten met onder andere MS en parkinson. 

Het projectteam heeft de Raad van Bestuur van 

Koninklijke visio daarom geadviseerd het aantal 

OCT-scans verder uit te breiden over de 

verschillende visiolocaties. Daarnaast moeten 

de oogartsen verder worden opgeleid in het 

gebruik van de scans.

8.1.26
Scangedrag bij 
hemianopsie

Mensen met hemianopsie door niet-aan-

geboren hersenletsel vormen een grote 

cliëntengroep van Koninklijke Visio. Er zijn 

verschillende trainingen beschikbaar die 

mensen op een andere manier leren 

kijken, waardoor ze minder hinder hebben 

van hemianopsie. Deze scantrainingen zijn 

doorgaans gericht op compensatie voor 

de hemianopsie bij bepaalde dagelijkse 

activiteiten, zoals lezen en mobiliteit.

een terugkerend probleem bij deze scantrainin-

gen is dat er nu geen mogelijkheden zijn om het 

scangedrag tijdens trainingsoefeningen te 

meten. De therapeut kan hooguit proberen zelf 

te observeren hoe de cliënt kijkt, maar zelfs dat 

is bij veel oefeningen en activiteiten niet 

mogelijk. Het behaalde effect van de training 

wordt nu geëvalueerd door de therapeut. 

Daarnaast beoordeelt de cliënt zelf hoe hij een 

activiteit uitvoert. Maar of het aangeleerde 

scangedrag ook daadwerkelijk wordt toegepast 

tijdens deze activiteit, is niet meetbaar.

De ontwikkeling van nieuwe technieken biedt 

mogelijkheden om het scangedrag van mensen 

met hemianopsie meetbaar te maken. Deze 

nieuwe technieken worden steeds meer 

toegepast, maar zijn nog nauwelijks bekend in 

de visuele revalidatie. in dit project is, dankzij de 

financiële ondersteuning van Stichting Novum, 

onderzocht welke bestaande meetmethode het 

meest geschikt is om in te zetten. Het gaat dan 

bijvoorbeeld om eyetracking gekoppeld aan een 

beeldscherm, augmented reality of virtual 

reality. een eerste versie van kijkoefeningen 

heeft geleid tot positieve resultaten. Daarbij is 

een mobiele eyetracker ingebouwd in een 

vr-bril om de oogbewegingen te meten. Deze 

kijkoefeningen geven meer inzage in het 

scangedrag, waardoor een betere feedback aan 

de cliënt kan worden gegeven. Op basis van de 

bevindingen vanuit het huidige project is een 

vervolgproject aangevraagd, genaamd Scange-

drag bij hemianopsie: the next step. Het vervolg-

project is gehonoreerd. 

8.1.27
Tour des lumières

Voldoende licht is een voorwaarde voor 

het zelfstandig functioneren in huis, op 

het werk of op school. Voor mensen met 

een visuele beperking is het niet vanzelf-

sprekend dat een ruimte optimaal verlicht 

is om hun taken naar behoren uit te 

kunnen voeren. Het is daarom van groot 

belang dat slechtziende mensen goed 

worden geïnformeerd over een optimale 

verlichting. In de huidige revalidatieprak-

tijk wordt verlichtingsadvies gegeven op 

basis van de hulpvragen die een cliënt 

stelt tijdens het intakegesprek. 

een 3D-lichtlabonderzoek geldt als gouden 

standaard. locaties waar een dergelijk onder-

zoek kan plaatsvinden, zijn echter schaars. De 

reden is dat aan het 3D-lichtlab specifieke eisen 

worden gesteld op het gebied van verlichting, 

grootte en inrichting. Daarom is er per regio vaak 

maar één lichtlab beschikbaar. Dit leidt er 

vervolgens toe dat veel cliënten ver moeten 

reizen voor een onderzoek en om die reden van 

het verlichtingsonderzoek afzien. 

in de afgelopen jaren zijn er nieuwe methoden 

ontwikkeld om verlichtingsonderzoek te doen 

zonder gebruik te maken van het 3D-lichtlab. een 

voorbeeld hiervan is het 2D-lichtlab. Daarbij 

worden de waarneming en herkenning van 

voorwerpen van een geprojecteerde 2D-afbeel-

ding bepaald door middel van een beamer en 

scherm. 

De betrouwbaarheid en validiteit van deze 

methoden zijn echter nog niet vastgesteld. 

Bovendien moet nog blijken of de adviezen die 

uit het verlichtingsonderzoek voortvloeien, ook 

daadwerkelijk leiden tot een verbetering in het 

uitvoeren van activiteiten. Dankzij de financiële 

ondersteuning van Stichting Novum is een 
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onderzoeksvoorstel opgesteld en voorbereid. 

Op verschillende locaties van Koninklijke visio 

zijn 2D-lichtlabs geïnstalleerd. in 2019 worden 

de metingen gedaan en wordt beoordeeld of 

het 2D-lichtlab een bruikbaar instrument is voor 

verlichtingsonderzoek. 

8.1.28
Mobiliteitsbehoud bij 
comorbiditeit

zelfstandige mobiliteit is uitermate 

belangrijk voor sociale participatie. 

Slechtziende mensen moeten daarbij 

leren compenseren voor hun functiever-

lies om veilig en verantwoord aan het 

verkeer te kunnen deelnemen. In de 

afgelopen twintig jaar heeft Koninklijke 

Visio binnen het programma Auto & 

Mobiliteit (AM) baanbrekend werk 

verricht op dit vlak. 

De doelgroep van cliënten is echter ingrijpend 

aan het veranderen: van de klassieke slecht-

ziende cliënt met een zuiver oogheelkundige 

aandoening naar cliënten met complexe, 

samengestelde problematiek, zoals niet-

aangeboren hersenletsel (NAH), parkinson, 

multiple sclerose (MS) en bijkomende motori-

sche of cognitieve aandoeningen. Dat vereist 

dat onderzoeks- en trainingsprotocollen op het 

gebied van zelfstandige mobiliteit daarin 

meegaan. er is behoefte aan een methode om 

in een veilige omgeving te kunnen testen of een 

cliënt met complexe comorbiditeit in principe 

voldoende waarneemt en voldoende vaardighe-

den heeft om te (leren) compenseren voor de 

complexe beperkingen. een rijsimulator kan 

hiervoor bij uitstek geschikt zijn. Op dit moment 

ontbreekt echter nog een goed protocol voor 

gebruik van deze technologie.

De start van het onderzoek heeft wat vertraging 

opgelopen, maar is wel in de steigers gezet en 

wordt in 2019 uitgerold. 

De vervolgens opgedane kennis wordt beschik-

baar gemaakt in de vorm van een protocol voor 

medisch specialisten en andere ketenpartners, 

zodat deze gericht kunnen verwijzen. Stichting 

Novum heeft het project financieel onder-

steund. 

8.1.29
Sprekende ogen

Het zich niet kunnen uiten door onvol-

doende controle over spraak of motoriek 

kan zeer frustrerend zijn voor een cliënt 

en het cliëntsysteem. Ooggestuurde 

communicatiemiddelen (AAC-systemen) 

bieden een uitkomst voor een groep 

mensen met ernstig meervoudige beper-

kingen (EMB). Voor een aantal cliënten 

met een visuele beperking die gebruikma-

ken van een AAC-systeem blijkt echter 

soms dat de visuele mogelijkheden niet 

toereikend zijn bij de voorgestelde instel-

ling van het apparaat. 

in dit project wordt een training ontwikkeld om 

eMB-cliënten te kunnen begeleiden bij het 

aanleren van nauwkeurig fixeren en het maken 

van doelbewuste oogbewegingen. Hiermee kan 

het AAC-systeem zo ingesteld worden dat het 

doelbewuste fixaties kan onderscheiden van 

een langzame oogbeweging. Het doel hiervan is 

de zelfstandigheid van de groep mensen met 

een zeer ernstig meervoudige beperking te 

vergroten. De training is inmiddels ontwikkeld 

en wordt nu uitgetest. De bedoeling is om bij 

acht tot tien cliënten te testen of de extra 

begeleiding heeft geholpen. De eerste resulta-

ten zijn veelbelovend. Stichting Novum onder-

steunt dit project financieel. 

8.1.30
Diagnostiek van visuele 
stoornissen na NAH

Mensen met visuele problemen door niet-

aangeboren hersenletsel (NAH) komen bij 

Koninklijke Visio steeds meer in beeld. In 

2013 waren er 1032 aanmeldingen van 

mensen met NAH. In 2015 waren dat er 

1476 (cliënten met NAH in een screenings-

traject zijn niet meegenomen). Er is dan 

ook behoefte aan efficiënte en effectieve 

diagnostiek en behandeling. Voor de start 

van de diagnostische werkwijze NAH 

(DiaNAH) vond diagnostiek en revalidatie 

op het gebied van visuele perceptie bij 

cliënten met NAH vaak plaats op basis 

van trial-and-error. Richtlijnen en kennis 

ontbraken. 

in de afgelopen vier jaar is met steun van 

stichting inZicht en Stichting Novum de werk-

wijze DiaNAH ontwikkeld door Koninklijke visio 

in samenwerking met Bartiméus en de Rijksuni-

versiteit Groningen. De DiaNAH-testbatterij is 

samengesteld door een groep internationale 

experts op het gebied van visuele perceptie. 

De DiaNAH-testbatterij bestaat uit verschillende 

digitale tests, die op een grote tablet worden 

afgenomen. Deze testbatterij kan specifiek 

worden gebruikt voor de screening van 

visueleperceptiestoornissen op de niveaus 

mid-level en hogere orde. 

De test wordt reeds actief gebruikt voor 

individuele diagnostiek binnen achttien instel-

lingen van Koninklijke visio en is daarnaast ook 

aanwezig binnen Bartiméus. voor individuele 

diagnostiek met DiaNAH en een goede interpre-

tatie van individuele scores van mensen met 

NAH is het nu van belang dat de DiaNAH-test-

batterij wordt verbeterd en geoptimaliseerd. 
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voor optimale diagnostiek bij een individu zijn 

goede normgegevens of referentiewaarden 

zeer belangrijk. een score op een test krijgt 

namelijk pas betekenis wanneer deze geplaatst 

kan worden in een referentiekader. Dat wil 

zeggen wanneer er een vergelijking kan worden 

gemaakt met een representatieve steekproef uit 

de normale bevolking. Het project heeft tot doel 

normgegevens te verzamelen en deze te 

koppelen aan de testbatterij voor een betere 

interpretatie van scores van mensen met NAH. 

8.1.31
Implementatie Veilige 
Auditieve Omgeving

Als mensen met een visuele en verstande-

lijke beperking worden geconfronteerd 

met een auditieve omgeving die ze 

moeilijk kunnen begrijpen, heeft dit een 

negatief effect 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. 

Ook medewerkers van Koninklijke Visio 

zijn 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 binnen Wonen & Dagbe-

steding en Onderwijs met een (zeer) ernstige 

visuele en meervoudige beperking. 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 genoemde 

onderzoek en meet het geluidsniveau. Ook 

kunnen aandachtsfunctionarissen worden 

opgeleid. 

Medewerkers van Koninklijke visio worden zich 

door het project meer bewust van de kenmer-

ken 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. er is een e-learningprogramma gemaakt. 

Medewerkers zijn binnen Koninklijke visio 

getraind en aandachtsfunctionarissen zijn 

opgeleid. Het project is inmiddels afgesloten 

met een eindfilm. De uitdaging is om hier 

blijvend aandacht voor te vragen bij visiomede-

werkers. er wordt verkend of het mogelijk is een 

expertisegroep veilige auditieve omgeving in te 

richten, in samenwerking met Bartiméus. 

Stichting Novum heeft het project financieel 

ondersteund. 

8.1.32
BKC-kaarten, nieuwe visus-
test voor jonge kinderen

Binnen de slechtziendenrevalidatie 

ontbreekt momenteel een valide visus-

test, die specifiek inzetbaar is voor jonge 

kinderen en mensen met een verstande-

lijke beperking. De tests 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% van de 

gescreende mensen met een verstandelijke 

beperking, worden veelal gemeten op basis van 

een preferential looking test. De te onder-

zoeken persoon krijgt afwisselend links of 

rechts een verticaal strepenpatroon aange-

boden, 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, zodat een zo goed 

mogelijke indruk van de visus wordt verkregen. 

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, dankzij de 

financiële steun van Stichting Novum, een 

nieuwe set kaarten ontwikkelen voor de 

screening. Het materiaal is in 2017 ontwikkeld 

en geprint. Het is echter nog niet goed gelukt 

om de kaarten zonder kwaliteitsverlies te 

lamineren (dat wil zeggen het aanbrengen van 

een waterdichte transparante laag over de 

kaarten). Samen met de drukker is in 2018 

gezocht naar alternatieve oplossingen en zijn 

nieuwe kaarten gedrukt. 

Ook is Bartiméus gevraagd om mee te denken. 

verwacht wordt dat de nieuwe kaarten in 2019  

kunnen worden uitgetest, zowel bij Koninklijke 

visio als Bartiméus. 

8.1.33
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, leerkrachten, professionals en 

andere betrokkenen. Dit komt doordat 

men niet weet hoe kinderen met CVI hun 

omgeving waarnemen. Dit project heeft 

als doel het begrip over CVI te vergroten. 

er is behoefte aan goed onderbouwd, laag-

drempelig 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 
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bij kinderen. Daarnaast wordt een ervaringskof-

fer Cvi in beeld gemaakt. Deze koffer 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 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. 

in 2018 is de film gemaakt. De verwachting is 

dat het boek en de ervaringskoffer in 2019 klaar 

zijn en kunnen worden verspreid. Zie: https://

www.youtube.com/watch?v=eCuycBZWBee

8.1.34
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 doel-

groep te verbeteren. Dit kan worden 

bereikt door een samenwerkingsverband 

aan te gaan met Koninklijke Visio. Stich-

ting Novum zorgt voor financiële onder-

steuning.

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 aandoenin-

gen de complexe en specialistische diagnostiek 

en revalidatie krijgen die ze nodig hebben. Het 

project NAH Progress, financieel ondersteund 

door Stichting Novum, heeft als doel hoogwaar-

dige revalidatie in de zorgketen te organiseren, 

te verankeren en wetenschappelijk te onder-

bouwen. er wordt een samenwerkingsverband 

aangegaan met Punt voor Parkinson, het MS 

Centrum Noord-Nederland, het Alzheimer 

Research Centrum Groningen en het 

Beatrixoord 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. 

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. verwijs-

criteria zijn vastgelegd en screeningsvragenlijs-

ten ontwikkeld. inmiddels worden cliënten 

gescreend en is een aantal bij Koninklijke visio 

aangemeld. Wel is gebleken dat een aantal 

mensen het revalidatietraject te belastend vindt. 

Het visueel functieonderzoek en het neuropsy-

chologisch onderzoek zijn daarom aangepast. 

De bedoeling is om een nationale richtlijn voor 

verwijzing, diagnostiek en revalidatie van 

visuele klachten bij MS, de ziekte van Parkinson 

en (vroeg)dementie op te stellen. 

8.1.35
ETNAH 

Jaarlijks worden er ongeveer 40.000 

mensen gediagnostiseerd met hersenlet-

sel. Naar schatting heeft de helft van deze 

mensen een visuele beperking, waardoor 

ze problemen in het dagelijks handelen 

ondervinden. 

Ergotherapeutische onderzoeken richten 

zich op het niveau van handelen en zijn 

een aanvulling op visueel functieonder-

zoek en neuropsychologisch onderzoek. 

De onderzoeken hebben tot doel de 

hulpvragen en mogelijkheden van de 

NAH-cliënten efficiënt in kaart te brengen. 

zo wordt de basis gevormd voor visuele 

revalidatie in het dagelijks handelen.

in de afgelopen jaren is binnen Koninklijke visio, 

mede dankzij technologische innovaties, het 

neuropsychologisch onderzoek en visueel 

functieonderzoek bij NAH-cliënten steeds verder 

uitgebreid. Dit heeft geresulteerd in nieuwe 

inzichten in het visueel functioneren van NAH-

cliënten. vervolgens is er een ergotherapeuti-

sche diagnostiekrichtlijn opgesteld om bij deze 

groep cliënten de hulpvragen en mogelijkheden 

voor het dagelijks handelen in kaart te brengen. 

Deze NAH-richtlijn bestaat uit gestandaardiseer-

de ergotherapeutische instrumenten, zelfont-

wikkelde vragenlijsten/tests/observaties en 

voor- en nameting. De richtlijn sluit aan op de 

diagnostiek vanuit andere disciplines. Daardoor 

kan er efficiënt in een multidisciplinair team 

samengewerkt worden en krijgen de cliënten 

een passend revalidatieplan en behandeling 

aangeboden.

Dit project heeft tot doel de richtlijn ergothera-

peutische diagnostiek bij NAH in de praktijk te 

toetsen. Tijdens het opzetten van de pilotfase 

van het project is er vertraging ontstaan. er was 

vooraf onvoldoende nagedacht over de opzet 

van het onderzoek. Hierdoor was veel tijd nodig 

om de juiste meetmethode te kiezen. er is 

besloten om in te steken op een effectstudie, 

gecombineerd met een wetenschappelijke 

literatuurstudie. voor de literatuurstudie is een 

student aangetrokken van de Rijksuniversiteit 

Groningen. Zij heeft een projectvoorstel gedaan 

en voert begin 2019 de literatuurstudie en 

data-analyse uit. Daarna wordt het project 

uitgerold over de visiolocaties. 
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Programma: ME Health & Education

een zorg-, onderwijs- en dagbestedingsaanbod dat helemaal aansluit 
bij wat jij wilt. Geen uren in het openbaar vervoer of lopend de weg 
kwijtraken, omdat je bij een visiolocatie moet zijn. ieder individu met 
visuele klachten bepaalt zelf waar en wanneer hij of zij vragen door 
Koninklijke visio laat beantwoorden, op een locatie die hem of haar 
uitkomt. De vip (visually impaired person) wordt behandeld als een 
vip (very important person) en kan blended zorg kiezen. Deze zorg 
is zowel digitaal als face-to-face. Dat is de kern van het programma 
Me Health & education: plaats- en tijdonafhankelijk(e) zorg en 
onderwijs mogelijk maken.

8.1.36
Het Ideale Leerboek 
(ILb) 2.0

Voor mensen die niets zien, is het heel 

moeilijk om wiskundige vergelijkingen op 

te lossen, ruimtelijke figuren voor zich te 

zien of grafieken te lezen. Er zijn welis-

waar hulpmiddelen, zoals grafieken in 

reliëf en de Visiorekenkist met tastbare 

materialen, waaronder kralensnoeren en 

getallenstokken. Toch 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 leerlin-

gen een aanvullende manier nodig om grafie-

ken te analyseren en te begrijpen. 

in samenwerking met de Technische universi-

teit 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 

ME Health
& Education
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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 audio-

weergave en 3D-print. 

De demoapp is inmiddels beschikbaar. in 2018 

zou deze doorontwikkeld worden met een 

externe partij, zodat deze ook toegankelijk is 

voor de doelgroep. Helaas is dat niet gelukt. 

Begin 2019 wordt een andere externe partij 

gezocht om de laatste impuls aan het project te 

geven.

8.1.37
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. 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 R&A 2.0 ondersteund. Dit 

project richt zich op het ontwikkelen van twee 

nieuwe diensten: 

1.  het mogelijk maken van training of onder-

steuning op afstand;

2. het realiseren van een kennisportaal.

Training of ondersteuning op afstand

Sinds 2017 wordt training op afstand aangebo-

den aan cliënten in de vorm van blended 

learning. Blended learning draagt bij aan het op 

afstand kunnen begeleiden van cliënten en het 

starten van iCT-trainingen (computer, tablet en 

smartphone). Het op afstand kunnen begeleiden 

biedt voordelen voor de cliënt. Denk hierbij aan 

het terugdringen van reistijd. Reizen is voor veel 

cliënten een obstakel in verband met de kosten, 

afhankelijkheid van anderen en belastbaarheid. 

Ook het feit dat cliënten een training kunnen 

volgen op hun eigen apparatuur is een voor-

deel. Hiermee kunnen ze snel kleine problemen 

oplossen. 

Kennisportaal 

Het kennisportaal (www.kennisportaal.visio.org) 

sluit aan bij de wens van cliënten en medewer-

kers om gebruik te kunnen maken van een web-

site waarbinnen informatie, tips, artikelen en 

reviews zijn te vinden over uiteenlopende onder-

werpen voor de doelgroep. Sinds de lancering 

van de website in oktober 2017 hebben 15.606 

bezoekers gebruikgemaakt van de website.  

Dat komt neer op 1040 gebruikers per maand. 

Naast het vinden van informatie biedt het 

kennisportaal ook plek voor het stellen van 

(hulp)vragen via een helpdesk en online chat. 

Dit project is mogelijk gemaakt dankzij de 

financiële ondersteuning van Stichting Novum. 

8.1.38
Altijd en overal 
mobiliteitstraining

Slechtziende en blinde mensen (visual 

impaired people (vip’s)) willen steeds meer 

dienstverlening van Koninklijke Visio ont-

vangen op een tijd en plek die zij zelf aan-

geven. Niet meer moeite doen om langs te 

gaan op een Visiolocatie of afwachten tot 

de medewerkers tijd hebben, maar bij-

voorbeeld 's avonds om 20:00 uur of als ze 

ergens wachten op de trein. 

Binnen dit project worden onderdelen van mobili-

teitstraining geanalyseerd, aangepast en ont-

wikkeld. Daarna worden deze geplaatst op een 

online platform, zoals het visiokennisportaal 

(www.kennisportaal.visio.org), of het externe 

kennisportaal (www.eduvip.nl).  

Zo kunnen vip’s en geïnteresseerden zelfstandig 

kennis en informatie vinden bij eenvoudige 

hulpvragen, zoals: hoe steek ik over bij een 

zebrapad met een herkenningsstok? Of: aan 

welke verkeersregels moet ik mij als vip hou-

den? De verwachting is dat navigatieapps snel 

verbeterd en doorontwikkeld worden. 

Die kennis wil Koninklijke visio online delen. 

Hiermee krijgen cliënten meer regie en kunnen 

zij zelfstandig bepalen waar en wanneer zij 

(onderdelen van) de mobiliteitstraining volgen. 

De trainingsinformatie wordt aangeboden in 

tekst-, audio- of filmbestanden, zodat deze 

eenvoudig te vinden is. in 2018 zijn samen met 

de doelgroep voorbereidingen getroffen om 

informatie te selecteren en filmpjes te maken 

voor mobiliteitstrainingen. in 2019 zal dit zijn 

beslag krijgen. Dit project wordt mogelijk 

gemaakt dankzij de financiële ondersteuning 

van Stichting Novum. 

 

8.1.39
ICT4Music

uit onderzoek blijkt dat 16% tot 25% van 

de Nederlanders musiceert. Hieruit kan de 

voorzichtige conclusie worden getrokken 

dat van de 320.000 slechtziende en blinde 

mensen in Nederland zo’n 51.000 mensen 

musiceren. Musiceren valt of staat met de 

toegankelijkheid van de (blad)muziek. 

Voor slechtziende en blinde mensen zijn 

er legio manieren om een boek te lezen. 

Deze mogelijkheden zijn veelal bekend 

en/of zijn gemakkelijk op te zoeken. Dit is 

echter niet het geval bij het lezen/bewer-

ken of maken van (blad)muziek. 

Door de snelle ontwikkelingen op het gebied 

van informatie- en communicatietechnologie 

(iCT) zijn er tegenwoordig veel meer mogelijkhe-

den qua software en apps. Hierbij valt te denken 

aan apps die bladmuziek vergroten of voorlezen 

en apps die geprinte bladmuziek direct omzet-

ten in een toegankelijk digitaal formaat. Ook is 

er toegankelijke software waarmee zelf muziek 

kan worden gecomponeerd. Kortom, er zijn veel 
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reguliere (‘design for all’) iCT-oplossingen op de 

markt die toegankelijk zijn voor de doelgroep. 

een moeilijkheid is om in de veelheid aan appli-

caties te filteren welke het beste te gebruiken 

zijn door slechtziende en blinde mensen.

Dit project beoogt, met financiële steun van 

Stichting Novum, op het visiokennisportaal een 

overzicht (opensourceplatform) te bieden van 

de wereldwijd beschikbare iCT-oplossingen voor 

de visueel beperkte muzikant. Hierbij ligt de 

focus op het bieden van de mogelijkheid om 

zelfstandig oplossingen te vinden voor hun 

specifieke situatie. inmiddels staat er informatie 

op het visiokennisportaal over muziek maken: 

https://kennisportaal.visio.org/nl-nl/thema/

muziek-en-ict/overig

8.1.40
Digitale agenda

Mensen met een verstandelijke beperking 

of een cognitieve stoornis hebben baat bij 

structuur. Een vaste, regelmatige, voor-

spelbare of controleerbare indeling van 

activiteiten op een dag geeft ze rust en 

een gevoel van veiligheid. Momenteel 

wordt de weekagenda op traditionele 

wijze aangeboden, dus niet digitaal. Deze 

wijze schiet voor (bijna alle) cliënten te 

kort. zij kunnen bijvoorbeeld niet (goed) 

onthouden wat er gezegd is. 

Overige projecten binnenland

8.1.41
Leerstoel VUmc: 
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 van Koninklijke visio met 

geanonimiseerde patiënteninformatie.

Doelstelling van de leerstoel is wetenschappe-

lijk onderzoek en onderwijs op de afdeling 

Oogheelkunde, met als thema De blinde en 

slechtziende 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 voornamelijk richten op weten-

schappelijk onderzoek. 

in 2018 heeft professor van Rens zeven promo-

vendi begeleid en zijn er acht artikelen gepubli-

ceerd in internationale vaktijdschriften. Daar-

naast 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. 

8.1.42
Leerstoel Visuele informa-
tieverwerking Erasmus

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 projectuitvoe-

ring, zoals reis- en congreskosten en een 

aantal promotieplaatsen. De samenwer-

king maakt het mogelijk om kennisont-

wikkeling en praktijkgericht handelen met 

elkaar te verbinden.

Zien doen we niet alleen met onze ogen. Ook 

de hersenen zijn actief betrokken bij het 

Cliënten vragen geregeld wie er die dag werkt, 

wat er op het menu staat en wanneer zij naar 

een bepaalde activiteit moeten, zoals sport of 

fysiotherapie. Dit geldt in toenemende mate 

voor verstandelijk beperkte cliënten die tevens 

een autistische stoornis hebben. Wanneer deze 

cliënten geen duidelijke structuur aangeboden 

krijgen, raken zij verward, onrustig en angstig. 

De verwachting is dat een digitale manier van 

aanbieden cliënten meer het gevoel van eigen 

regie geeft. De cliënt kan op elk gewenst 

moment de agenda (nogmaals) ‘bekijken’. 

er zijn al producten op de markt die digitaal 

overzicht op de dag bieden. Denk aan apps en 

sprekende horloges, maar ook aan planborden 

of een robot. in het project wordt samen met 

cliënten onderzocht of deze producten geschikt 

zijn (te maken) voor de doelgroep. eventueel 

wordt een product in samenwerking met de 

leverancier aangepast. Of er wordt een agenda-

module voor het internetplatform ‘ikbenonline’ 

gebouwd. Dit gebeurt dan aan de hand van het 

pakket van eisen dat tijdens dit onderzoek 

wordt opgeleverd. 

in 2018 is samen met de cliënten een program-

ma van eisen opgesteld en is een aantal opties 

bekeken. in 2019 wordt besloten welk product 

het meest geschikt is. Aan het eind van dit 

project is er een systeem gekozen waarmee 

mensen met een visuele en verstandelijke 

beperking hun agenda kunnen raadplegen. Hun 

zelfstandigheid en eigen regie worden daarmee 

vergroot. Stichting Novum heeft dit project 

financieel ondersteund.
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doorsturen en verwerken van de beelden die 

via de ogen binnenkomen. Wanneer de herse-

nen de beelden niet goed registreren of 

verwerken, kunnen visuele stoornissen ont-

staan. 

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 ontwikkeling van deze vernieuwende tech-

niek is mede mogelijk gemaakt door subsidie 

van Stichting Novum. Het verwachte eindresul-

taat is het leveren van een bijdrage 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 neuro-

degeneratieve aandoeningen. 

8.1.43
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. 

De minister heeft inmiddels het rapport en de 

adviezen overgenomen en de uitwerking heeft 

in 2018 plaatsgevonden

in 2018 voerden de Oogvereniging, belangenor-

ganisaties voor doven en slechthorenden en de 

partners GGMD, Koninklijke visio, Koninklijke 

Kentalis, Robert Coppes Stichting en Bartiméus 

de informatiecampagne Ongehoord & Onge-

zien. Doel van deze campagne was gemeenten 

ervan bewust te maken dat visueel beperkte 

mensen ook ‘gehoord en gezien’ willen worden. 

De medewerking van de benaderde gemeenten 

aan de campagne was vrijwel overal positief. 

Deze campagneactiviteiten konden plaatsvin-

den dankzij een subsidie van vWS.

De Oogvereniging beschikt daarnaast over 

verschillende netwerken van ervaringsdeskun-

dige vrijwilligers, die actief zijn bij gemeenten 

(bijvoorbeeld Wmo-raden of participatieraden). 

er is een plan om de drie bestaande netwerken 

samen te voegen. Dit moet nog verder worden 

uitgewerkt

 

8.1.44
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 

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 al-

leen onderzoek, maar ook implementatietrajec-

ten. 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 projec-

ten aanvragen. Mensen met een visuele beper-

king zijn actief betrokken bij de beoordeling en 

selectie van deze onderzoeksprojecten. verder 



107106

Stichting NOVUM  |  Jaarverslag 2018

nemen zij geregeld als ervaringsdeskundige 

deel aan de uitvoering van het onderzoek.

inmiddels verkeert het programma in de vierde 

fase. Deze fase 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 wetenschap-

pelijk onderzoek naar de kwaliteit van leven van 

mensen met visuele en eventuele bijkomende 

beperkingen. Hier horen ook bij de maatschap-

pelijke participatie en de persoonlijke gevolgen 

van de beperking voor de betrokkenen. De 

vragen en knelpunten waar zij mee kampen, 

worden niet alleen vanuit een cliëntperspec-

tief bekeken, maar ook vanuit het perspectief 

van zelfzorg en eigen regie. Daarnaast bouwt 

stichting inZicht de infrastructuur verder uit 

voor kwalitatief goed wetenschappelijk onder-

zoek bij zorg- en onderzoeksinstellingen. Ook 

organiseert de stichting de infrastructuur voor 

verspreiding en toepassing van onderzoeksre-

sultaten in de praktijk.

Meer informatie over stichting inZicht is te 

vinden op www.zonmw.nl, via het zoekwoord 

‘inZicht’

8.1.45
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 

2018 twintig aanvragen ingediend, waar-

van er tien (deels) zijn gehonoreerd. 

Het fonds is bedoeld voor kleine, vaak individu-

ele aanvragen. Alleen medewerkers van 

Koninklijke visio kunnen microaanvragen indie-

nen voor hun cliënten. in 2018 is 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 school-

kamp/uitwisselingsprogramma betaald, omdat 

de ouders dit zelf niet konden doen. er is voor 

een meisje, samen met de gemeente, een 

oplossing gevonden zodat ze ‘thuisnabij’ naar 

school kan gaan. 

Ook zijn in 2018 veel kleinere initiatieven 

ondersteund. er is onder andere een bijdrage 

gegeven aan de Raakstimuleringsprijs, voor de 

extra begeleiding voor een werkweek van de 

visioschool naar Barcelona en de doelgroep 

specifieke aanpassingen van een Cruijf Court bij 

visio De Brink. 

8.1.46
Topzorg

De voortgang in de techniek biedt aan-

knopingspunten om steeds meer te begrij-

pen van cliënten met complexe (visuele) 

problematiek en evidence-based te gaan 

werken. Dit vraagt om een multidiscipli-

naire aanpak en samenwerking met 

academische ziekenhuizen en gespeciali-

seerde instellingen. TRIO (topklinische 

revalidatie in oprichting) is het program-

ma dat de mogelijkheden verkent voor 

het vormgeven van hoogwaardige (topkli-

nische) zorg binnen revalidatie en advies 

voor complexe revalidatietrajecten. 

Met dit project wordt binnen en buiten Konink-

lijke visio bekeken wat er nodig is om te komen 

tot hoogwaardige zorg. Daarbij wordt uitgegaan 

van de volgende 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 pro-

blematiek. Concentratie van dure middelen 

(bijvoorbeeld onderzoeksapparatuur) en com-

plexe cliëntengroepen stimuleert onderzoek en 

innovatie.

in 2017 is er bij Stichting Novum een aanvraag 

ingediend, die gericht is op kwaliteitsverbetering 

van de zorg door betere verbindingen te leggen 

tussen wetenschap en praktijk. Ook is belangrijk 

dat er meer wordt samengewerkt met andere 

zorginstellingen als het gaat om complexe pro-

blematiek. Deze structurele verandering wordt 

ingestoken vanuit de werkvloer en professio-

nals worden hiervoor vrijgemaakt. 

voor Stichting Novum was dit een lastig te be-

oordelen 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. in 2018 heeft Stichting Novum een 

externe adviseur ingeschakeld om mee te kijken 

naar de toegevoegde waarde van dit project 

voor de cliënt. in maart 2019 ontvangt Stichting 

Novum de rapportage daarvan. 
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8.2 Projectverslagen buitenland

kinderen met een visuele beperking. Daarnaast 

wordt intensief samengewerkt met het Ministry 

of education and Higher education, het Ministry 

of Health, de An-Najah university – Optometry 

department, de Al Shurooq School for visually 

impaired Children en de ouders van kinderen 

met een visuele beperking. Samen met de BASR 

is een opzet gemaakt voor het programma. 

een externe consulent is aangetrokken om de 

partners en de haalbaarheid van het program-

ma zelf te toetsen. in 2016 is op basis van de 

resultaten van de haalbaarheidstoets en een 

duediligenceonderzoek 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 

resourcecentrum. 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, de Al Shurooq School en de An-Najah  

university hebben verschillende bijeenkomsten 

georganiseerd voor ouders van visueel beperk-

te kinderen. Deze bijeenkomsten waren zowel 

bedoeld om ouders te ondersteunen, als om 

een platform te bieden voor de uitwisseling van 

8.2.1
De Palestijnse gebieden

Op de Westbank volgen veel visueel 

beperkte 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 kinderen van zes tot 

twaalf jaar met een visuele beperking 

toegang te geven tot het reguliere onder-

wijs. De kinderen worden gescreend en 

onderzocht, leerkrachten en supervisors 

met een blind of slechtziend kind in de 

klas worden getraind en speciale scholen 

worden omgevormd tot resourcecentra 

(of expertisecentra) die kinderen, leer-

krachten en ouders kunnen ondersteu-

nen. Verder beoogt dit programma om het 

overheidsbeleid te beïnvloeden. Het 

programma 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 de Westbank (of 

de Palestijnse gebieden) is ervoor gekozen om 

een samenwerkingsverband aan te gaan met 

de Bethlehem Arab Society for Rehabilitation 

(BASR). De BASR heeft een bewezen staat van 

dienst als het gaat om onderzoek, behandeling, 

revalidatie en onderwijs ten behoeve van 

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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ervaringen, kennis en ideeën. Meer dan 

honderd ouders hebben daaraan of aan een 

van de vijfdaagse zomerkampen deelgenomen. 

leerkrachten regulier onderwijs

Bijna vierhonderd leerkrachten en educational 

supervisors uit het reguliere onderwijs hebben 

een eerste training gekregen voor het detecte-

ren en begeleiden van kinderen met een visuele 

beperking. verder heeft het Ministry of educa-

tion and Higher education 278 studenten 

doorverwezen voor een lowvisiononderzoek. 

van hen zijn er negentig gedetecteerd met low 

vision. De overige kinderen hadden meestal 

alleen een (nieuwe) bril nodig. Alle scholen en 

familieleden hebben een rapportage over hun 

kind gekregen met aanbevelingen voor aanpas-

singen in de omgeving, leermaterialen, hulpmid-

delen, enzovoort.

Revalidatie en rehabilitatie: BASR 

BASR heeft haar afdeling Revalidatie zowel in 

mensen als in oppervlakte uitgebreid. Dit was 

mogelijk dankzij fundraising. Ook de toeganke-

lijkheid van de gebouwen zelf is onder de loep 

genomen en er zijn aanpassingen gedaan, zoals 

contrast en aangepaste verlichting 

Speciaal onderwijs: de Al Shurooq-school

De Al Shurooq-school is gestart met het geven 

van ambulant onderwijskundige begeleiding. De 

school wil zichzelf omvormen naar een extra-

muraal expertisecentrum. Professionals van de 

Al Shurooq-school zijn begonnen met het be-

zoeken van twintig visueel beperkte leerlingen. 

Ze doen dit drie keer per jaar. 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. Het Ministry of education 

and Higher education erkent inmiddels de 

relevantie van de transitie van een school voor 

speciaal onderwijs naar een expertise-instituut 

met ambulante onderwijskundige begeleiding. 

er wordt echter nog beperkt budget beschik-

baar gesteld. 

Screening

De An-Najah university heeft een low vision 

centre geopend, waardoor visueel functieonder-

zoek ook toegankelijk wordt voor mensen uit 

het noordelijke deel van de Westbank. 

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 en participatie van leerlingen met 

een visuele beperking.

Overheid

BASR heeft verschillende workshops, trainings-

sessies en stakeholdersmeetings georgani-

seerd. BASR is de vitale partner en drijvende 

kracht in de lobby voor het Ministry of educa-

tion and Higher education en het Ministry of 

Health. er is een Memorandum of understan-

ding getekend tussen de verschillende stake-

holders. Hoewel iedereen zich bewust is van de 

noodzaak, is er nog veel discussie over wie 

welke verantwoordelijkheden op zich moet 

nemen. Het Ministry of Health houdt zich afzijdig. 

De samenwerking tussen beide ministeries ver-

loopt heel moeizaam. 

er is een vervolgaanvraag aan de hand van de 

Theory of Change ingediend en deze is door 

Stichting Novum gehonoreerd. 

8.2.2
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 ‘Onderwijs en 

zicht is jouw recht, jouw erfdeel’, is be-

doeld 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 speciaal 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 tot 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 Ministe-

rie van Onderwijs en het Ministerie van Gezond-

heidszorg, 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 
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speciaal onderwijs zijn. Het eerste jaar is 

gebruikt om samen met alle stakeholders het 

programmavoorstel voor te bereiden. Dit heeft 

het volgende opgeleverd:

		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 het CRC een coördinerende 

rol te geven. visio international heeft een 

externe partij laten checken in welke mate 

het 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 deelne-

mers (vier oogverpleegkundigen en vier leraren 

voor visueel beperkte kinderen) om een visueel 

assessment te kunnen doen. 

Screening

van de acht getrainde mensen hebben slechts 

twee oogverpleegkundigen de screenings 

gedaan. Dat was een teleurstellend aantal. Wel 

zijn er 15.000 kinderen gescreend. De bereid-

heid binnen de woon-, werk- en onderwijsge-

meenschappen om vervolgens hiermee aan de 

slag te gaan, is groter geworden. er is een 

standaardprotocol ontwikkeld voor screening 

en assessment. 

Ouders en leerkrachten

er is een begin gemaakt om zowel ouders als 

leerkrachten bewust te maken van de behoef-

ten en mogelijkheden van visueel beperkte 

kinderen. Ook is aan zeventig leerkrachten 

uitgelegd wat inclusief onderwijs betekent.

Hulpmiddelen

Het Sekgoma Memorial Hospital is in staat om 

passende brillen te maken. voor andere hulp-

middelen moet nog een infrastructuur worden 

opgezet. 

er is een vervolgaanvraag aan de hand van de 

Theory of Change ingediend en deze is door 

Stichting Novum gehonoreerd. 

8.2.3
Uganda

Veel jongeren met een visuele beperking 

kunnen in uganda geen werk vinden. Ook 

maken veel jongeren niet de overstap van 

basisschool naar middelbaar onderwijs. 

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. Het doel van het 

programma is de participatie van deze 

jongeren in de samenleving te vergroten.

vaak krijgen slechtziende jongeren op de 

middelbare school braille aangeleerd, waardoor 

ze hun restvisus en capaciteiten onvoldoende 

benutten. Het programma beoogt hier verande-

ring 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 richt zich (in eerste instantie) op 

tien middelbare scholen over heel uganda. Dit 

zijn negen middelbare scholen met een speciale 

unit voor visueel beperkte kinderen en één 

speciale middelbare school voor blinde leerlin-

gen. in totaal zitten hier ongeveer tweehonderd 

slechtziende en 250 blinde kinderen. De 

Kyambogo university heeft een staat van dienst 

als het gaat om het ontwikkelen van curricula 

en het onderwijzen van studenten en professio-

nals op het gebied van onderwijs aan en 

revalidatie van visueel beperkte mensen. verder 

wordt samengewerkt met de leerlingen met een 

visuele beperking en hun ouders. Daarnaast 

met:

		de Ministries of education and Sports (MoeS), 

Healthcare (MoH) and Gender, labour and 

Social Development (MGlSD); 

		vijftien eye care departments in private and 

government hospitals in uganda, verschil-

lende internationale ngo's, met name Brien 

Holden vision institute, light for the World 

and Perkins international; 
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		twee Disabled Persons Organisations (DPO’s), 

de National union of Disabled Persons of 

uganda (NuDiPu), de uganda National 

Association for the Blind (uNAB);

		de universities of Makerere and Mbarara.

Screening

Dertig leraren van de negen eerder genoemde 

middelbare scholen en vijf stafleden van de 

Kyambogo university zijn getraind om een 

eerste screening te kunnen doen. Daarnaast 

zijn lowvisionspecialisten en ophthalmic clinical 

officers getraind, zodat ze screenings en visueel 

functieonderzoek kunnen doen. 

verder zijn standaarden voor screening, asses-

sment en verslaglegging ontwikkeld en vastge-

legd. inmiddels zijn 5060 studenten gescreend, 

van wie er 327 zijn doorverwezen naar een 

lowvisiononderzoek. van hen waren er 96 

slechtziend. 

De leerkrachten

De leerkrachten zijn getraind. Ze kunnen nu 

passend onderwijs aanbieden door onder andere 

gebruik te maken van optische hulpmiddelen, 

grootletterschrift, contrast en het zo plaatsen 

van leerlingen in de klas dat zij het bord kunnen 

lezen. 

Bewustwording

Op de betrokken scholen zijn twee ouderbijeen-

komsten georganiseerd. Meer dan driehonderd 

ouders zijn gekomen. Doel was hen te informe-

ren over visuele beperkingen, het uitwisselen 

van ervaringen en het krijgen van feedback van 

ouders over zaken waar zij behoefte aan 

hebben. voor veel ouders was het de eerste 

keer dat ze hun ervaringen en zorgen met 

elkaar konden delen. De studenten zelf hebben 

tijdens deze bijeenkomst laten weten wat hun 

dromen en ambities zijn. Ouders van kinderen 

die een optisch hulpmiddel nodig hebben, zijn 

voorgelicht over het nut ervan voor hun 

kinderen en de kosten van het hulpmiddel. De 

meeste ouders hebben aangegeven dat ze 

bereid zijn om te betalen voor een hulpmiddel.

Hulpmiddelen 

Samen met het Mengo-ziekenhuis in Kampala is 

een kostendekkend model is ontwikkeld voor 

het verstrekken van optische hulpmiddelen. De 

hulpmiddelen zijn daarmee tegen een geredu-

ceerde prijs voor de studenten beschikbaar. 

Resource rooms

Aan alle tien de scholen is gevraagd om een 

plan op te stellen voor hun resource room. Alle 

scholen (behalve een) hebben een passende 

resource room toegewezen aan de studenten.

Registratie en data

er heeft een uitgebreide analyse plaatsgevon-

den van de wijze waarop visueel beperkte 

studenten nu worden gescreend en vervolgens 

een visueel functieonderzoek, zorg en hulp 

krijgen. De oogketen is in kaart gebracht. Deze 

data zijn verzameld door de Kyambogo univer-

sity en gedeeld met ziekenhuizen en ministe-

ries. Slechtziende kinderen zijn geïnterviewd en 

er is bekeken welke ondersteuning ze nodig 

hebben.

er is een vervolgaanvraag aan de hand van de 

Theory of Change ingediend en deze is door 

Stichting Novum gehonoreerd. 

8.2.4
Zuid-Afrika

Ofschoon er beleid geformuleerd is voor 

zorg en onderwijs aan visueel beperkte 

kinderen in zuid-Afrika, ontbreekt het 

vaak aan kennis om deze te implemente-

ren en toegankelijk te maken. Dit pro-

gramma wil op de East Cape, samen met 

de Nkosinathi Foundation, de kennis van 

screening, detectie en visueel assessment 

van jonge kinderen (nul tot negen jaar) 

vergroten. Daardoor krijgen visueel 

beperkte kinderen passende vroegbege-

leiding en ondersteuning op het gebied 

van oriëntatie, mobiliteit en rehabilitatie.

De gewenste impact van het programma is dat 

meer slechtziende en blinde kinderen worden 

opgespoord, een goed visueel functieonderzoek 

krijgen en vroegbegeleiding ontvangen. Het 

resultaat hiervan is dat meer kinderen:

		gestimuleerd worden in hun ontwikkeling 

door het vroegbegeleidingsprogramma en 

een goede basis krijgen;

		klaar zijn om op de juiste leeftijd op school 

ingeschreven te worden;

		(speciaal of inclusief) onderwijs en ondersteu-

ning ontvangen, die voldoen aan hun behoef-

ten als gevolg van visuele beperkingen;

		een positiever zelfbeeld hebben;

		het gevoel hebben een leven van onafhanke-

lijkheid en waardigheid te leiden;

		gelijke toegang en kansen hebben om uit te 

blinken op school, thuis en in hun gemeen-

schap.

Dit wordt bereikt door hen, hun zorgverleners, 

ouders, professionals en de gemeenschap 
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waarin zij leven, in hun kracht te zetten.

in 2018 is samen met de Nkosinathi Foundation 

het Bona uBuntu-programma opgesteld. 

De eerste professionals zijn door Koninklijke 

visio getraind in vroegbegeleiding. Ook heeft er 

een stakeholdersmeeting plaatsgevonden, 

waarbij Hendrietta Bogapane, the National 

Deputy Minister of Social Development, heeft 

aangegeven zich aan dit programma te willen 

committeren. Zij heeft zelf een ernstige visuele 

beperking.

Samen met het departement van gezondheids-

zorg wordt gewerkt aan de opzet van de 

lowvisiontraining, die in 2019 van start gaat.  

Ook de bewustwordingscampagne is begonnen. 

verder is er een empowermentprogramma voor 

ouders van kinderen met een visuele beperking 

gestart. Onderdeel hiervan is een cursus waarbij 

zij leren om tasjes te naaien. Door de verkoop 

van deze tasjes (onder andere in het kerstge-

schenk van Koninklijke visio) komt er bekend-

heid voor het programma en kunnen de ouders 

geld verdienen. Daardoor verbeteren ze de 

economische situatie van hun gezin. Bovendien 

wordt er gewerkt aan de duurzaamheid van het 

programma. 
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