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‘De eerste week toen de scholen gesloten waren, zat ik thuis 
en dacht: wat nu? Ook al mijn collega’s waren zoekende’, aldus 
Yolanda, werkzaam als ambulant onderwijskundig begeleid-
ster voor Visio. ‘De meeste van mijn leerlingen zijn beginnende 
brailleleerlingen en hoe moest dát dan? Ik kan toch niet online 
braillelessen geven? Toch ben ik begonnen met Zoom. En de 
leerlingen reageerden zo enthousiast. Ik moest de puntjes 
nauwkeurig en duidelijk benoemen en kon zien wat een leer-
ling deed. Bij een leesboekje nam ik een foto van de bladzijde 
uit het zwartdrukboekje via het scherm en kon ik ook meele-
zen. Zo begeleid ik alle brailleleerlingen op afstand.’
 
Nederland
Afgelopen jaar werd de hele wereld in de greep gehouden 
door de uitbraak van COVID-19. Veel mensen met een visuele 
beperking kwamen in een isolement terecht. Ze durfden niet 
meer hun huis uit, want hoe weet je dat je 1,5 meter afstand 
houdt als je een visuele beperking hebt? 

Ook	onze	samenwerkingspartner	Visio	moest	in	korte	tijd	
omschakelen	naar	het	geven	van	zorg,	onderwijs,	advies	en	
ondersteuning	op	afstand.	Niet	altijd	even	gemakkelijk.	Digi-
taal	onderwijs	betekent	voor	een	leerling	die	braille	leert	dat	
de leerkracht niet met de eigen hand de vingers van de leer-
ling	kan	bijsturen,	zodat	de	juiste	manier	van	tast	wordt	aange-

leerd. De juiste vingerzetting verbaal op afstand uitleggen, is 
veel	moeilijker	dan	het	de	leerling	laten	voelen.	

En ook op de woongroepen waren de veranderingen groot. 
Geen	bezoek,	geen	vrijwilligers,	geen	dagbesteding	op	de	nor-
male locatie. Dat vroeg veel van de woonbegeleiders, werkbe-
geleiders, familie en bovenal van de bewoners zelf. Persoon-
lijk	contact	is	voor	de	Visiocliënten	met	ook	een	verstandelijke	
beperking	heel	belangrijk.	Immers,	als	je	slecht	ziet	of	helemaal	
niet	kunt	zien,	is	de	belevingswereld	een	stuk	kleiner	en	zijn	con-
tactmomenten	met	familie	en	naasten	van	groot	belang. Mede	
dankzij	de	financiële	steun	van	Novum	werden	er	iPads	voor	de	
verschillende woongroepen aangeschaft. Bewoners konden 
weer	even	gezellig	kletsen	met	bijvoorbeeld	een	zus	of	broer.	
Voor	de	cliënten	een	belangrijk	moment,	waarbij	het	leek	of	
familieleden	gewoon	bij	elkaar	aan	tafel	zaten.
 
Stichting Novum heeft respect voor de veerkracht die alle 
medewerkers	van	Koninklijke	Visio	hebben	laten	zien	door	de	
cliënt	centraal	te	blijven	stellen.	Afhankelijk	van	de	behoefte	
van	de	cliënt	en	de	mogelijkheden	is	gezocht	naar	(digitale)	
maatwerkoplossingen,	waardoor	zorg,	onderwijs,	advies	en	
ondersteuning konden worden geboden. Helaas hebben veel 
expertiseprojecten	die	door	Stichting	Novum	financieel	wor-
den ondersteund, vertraging opgelopen, vaak omdat direct cli-
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entcontact ten gevolgde van de COVID-19-maatregelen maar 
beperkt	mogelijk	was.	Hopelijk	kan	in	2021	een	inhaalslag	wor-
den gemaakt, zodra de beperkende COVID-19-maatregelen 
worden opgeheven. 
 
Buitenland
Voor	Visio	International	was	het	in	2020	bijna	niet	mogelijk	om	
te	reizen	en	dus	heeft	ook	Visio	International	zijn	werkzaamhe-
den	anders	moeten	invullen.	Veel	van	de	trainingen	zijn	online	
gegeven. Ofschoon de meeste deelnemers in de verschillende 
landen tevreden waren over het resultaat, was het voor Visio 
International wel een uitdaging. Het merendeel van de trainin-
gen	die	Visio	International	organiseert,	is	zeer	praktijkgericht.	
Samen met de leerlingen zelf wordt de leerkracht geschoold. 
Het	leren	van	nieuwe	vaardigheden	met	kinderen	erbij	is	online	
niet	gemakkelijk.	Wel	heeft	het	online	aanbieden	van	trainin-
gen nieuwe inzichten gegeven, die voor de toekomstige werk-
zaamheden van Visio International zullen worden meegenomen. 

Een externe adviseur heeft in 2020 twee programma’s ge - 
evalueerd. Deze evaluatie zal in 2021 worden afgerond. 
 
Bestuur
Ook	voor	ons	bestuurders	was	2020	een	bijzonder	jaar.	Verga-
deren	verliep	voornamelijk	digitaal	en	aan	de	hand	van	de	digi-
tale	communicatie	van	Koninklijke	Visio	leefden	we	mee	met	de	
gevolgen van COVID-19 voor de doelgroep. Waar nodig heb-
ben	we	financieel	ondersteund.	

In oktober namen we afscheid van ons bestuurslid Kees Ger-
ritsen. Kees heeft zich ruim negen jaar ingezet voor Stichting 
Novum	en	laten	zien	dat	hij	een	grote	affiniteit	heeft	met	de	sec-
tor	van	de	zintuiglijkgehandicaptenzorg.	Hij	was	altijd	bereid	

om	mee	te	denken	bij	vraagstukken	van	klein	en	groot	belang.	
Wij	zijn	hem	bijzonder	dankbaar	voor	hetgeen	hij	voor	Stich-
ting Novum heeft gedaan. 

Gelukkig	hebben	wij	een	zeer	geschikte	opvolger	kunnen	
vinden,	namelijk	Tom	Zwaan.	Het	verheugt	ons	dat	hij	van	aan-
vang	af	heel	betrokken	is	bij	onze	stichting	en	de	doelgroep.	
Zijn	bestuurlijke	en	financiële	expertise	zullen	in	de	komende	
jaren	een	waardevolle	bijdrage	vormen	aan	onze	stichting.	
 
Vaccinatie
Sinds	begin	januari	zijn	in	Nederland	vaccins	voor	COVID-19	
beschikbaar. Op verzoek van de GGD voor de regio Gooi en 
Vechtstreek	hebben	Stichting	Novum	en	Koninlijke	Visio	een	
deel van het terrein aan de Amersfoortsestraatweg als priklo-
catie	om	niet	ter	beschikking	gesteld.	Dankzij	de	uitstekende	
voorbereidingen en maatregelen van de GGD en de gemeente 
Huizen,	en	de	inschikkelijkheid	van	omwonenden	kunnen	per	
dag ruim 800 mensen op deze locatie worden gevaccineerd. 
We	hopen	hiermee	een	steentje	te	hebben	bijgedragen	aan	
de	bestrijding	van	de	COVID-19-pandemie.	
 
Tot	slot	wil	ik	graag	van	de	gelegenheid	gebruikmaken	om	mijn	
medebestuursleden te bedanken voor hun inzet om de doel-
stellingen van Stichting Novum voor blinden en slechtzienden 
te realiseren.

Namens het gehele bestuur van Stichting Novum,
Antoin	Bruijninckx
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Muziek maken en muziek beleven is een vak in het 
onderwijs dat zich bij uitstek leent voor differentiatie. 
Een leerling met een visuele beperking kan zich 
muzikaal net zo goed ontwikkelen als een goedziende 
leerling. Leerlingen met een visuele beperking 
moeten wel een groter beroep doen op hun 
cognitieve vermogen, en meer gebruik maken 
van hun niet-visuele zintuigen.
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Stichting Novum (hierna: Novum) beheert kapitaal dat afkom-
stig is uit particulier vermogen. Al ruim tweehonderd jaar wor-
den met de opbrengsten hiervan projecten en programma’s 
ondersteund, die bijdragen aan het welzijn van mensen met 
een visuele beperking in Nederland en daarbuiten.

1.1 ONTSTAANSGESCHIEDENIS
Het vermogen dat de stichting sinds haar oprichting in 1984 in 
eigendom heeft, is in de voorafgaande 175 jaar opgebouwd 
dankzij	giften,	donaties,	legaten	en	beleggingsresultaten.	Op	
13	november	1808	richtte	een	comité	van	Amsterdamse	vrij-
metselaars	het	Instituut	tot	Onderwijs	van	Blinden	op.	Het	was	
de eerste school voor blinde kinderen in Nederland. Er bestond 
op	dat	moment	nog	geen	door	de	staat	gefinancierd	speciaal	
onderwijs.	De	opleiding	en	verzorging	van	blinde	en	slecht-
ziende mensen was een zaak van liefdadigheid. Vanuit dit insti-
tuut ontstonden in de loop van de negentiende en twintigste 
eeuw	verschillende	gespecialiseerde	instellingen.	Uiteindelijk	
vormden	die	samen	het	huidige	Koninklijke	Visio	(hierna:	Visio).	
Toen na de Tweede Wereldoorlog de bekostiging van de zorg, 
het	(speciaal)	onderwijs	en	de	revalidatie	aan	de	doelgroep	een	
publieke	taak	werd,	is	besloten	het	particulier	bijeengebrachte	
vermogen	onder	te	brengen	bij	steunfondsen	en	verenigingen	
verbonden aan (de rechtsvoorgangers van) Visio. Deze steun-

fondsen en verenigingen gingen vervolgens op in de huidige 
stichting, statutair gevestigd in Amsterdam.

1.2 STATUTAIRE DOELSTELLING
De statutaire doelstelling van de stichting is het zonder winst-
oogmerk	bevorderen	van	activiteiten	gericht	op	het	welzijn	van	
(meervoudig beperkt) slechtziende en blinde mensen binnen 
en buiten Nederland. Om deze doelstelling te bereiken, is het 
beheer of het laten beheren van haar vermogen een belang-
rijke	taak	van	de	stichting.

1.3 MISSIE EN DOELEN
Novum	stelt	zich	ten	doel	om	jaarlijks	een	in	koopkracht	zo	
veel	mogelijk	gelijkblijvend	bedrag	ter	beschikking	te	stellen	
voor	de	financiering	van	projecten	en	programma’s.	Tevens	
wil	ze	haar	vermogen	op	de	lange	termijn	in	reële	termen	in	
stand houden. Novum ondersteunt projecten en programma’s 
in	binnen-	en	buitenland,	die	op	de	lange	termijn	een	wezen-
lijke	bijdrage	leveren	aan	het	welzijn	van	de	doelgroep.	Zij	wil	
haar	doelstelling	op	een	transparante	en	professionele	wijze	
realiseren.

ONTSTAANSGESCHIEDENIS EN ROL1
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1 — ONTSTAANSGESCHIEDENIS EN ROL

1.4 DE RELATIE MET VISIO
Novum realiseert haar doelstellingen meestal samen met haar 
partnerorganisatie Visio. Deze partner voert de projecten en 
programma’s veelal uit of ziet toe op de uitvoering ervan. Visio 
heeft zich in de afgelopen tweehonderd jaar ontwikkeld tot 
een professionele organisatie en telt een kleine drieduizend 
medewerkers.

Visio	heeft	veel	kennis	en	contacten	–	ook	internationaal	–	
op het gebied van ondersteuning, begeleiding en opleiding 
van mensen met een visuele beperking.

De samenwerking tussen Novum en Visio is niet alleen geba-
seerd op de historische band tussen beide instellingen. Zeker 
zo	belangrijk	is	dat	deze	organisaties	elkaar	aanvullen	in	exper-
tise	en	in	hun	respectievelijke	rol.	Novum	toetst	of	de	aanvragen	
die	zij	van	Visio	ontvangt	aan	haar	kwaliteitscriteria	voldoen.	
Visio	voorziet	op	zijn	beurt	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 aanvragen en de adviezen die 
Visio aandraagt, en de sterke marktpositie van deze instelling 
vormen voor Novum aanleiding om deze samenwerking krach-
tig voort te zetten. De samenwerking is geformaliseerd in een 
samenwerkingsovereenkomst. 

Hierin is het volgende vastgelegd:
 — 	Het	bestuur	stelt	jaarlijks	een	bedrag	voor	subsidies	beschik-
baar,	dat	gelijk	is	aan	3	procent	van	het	vermogen	van	
Novum (artikel 3.1 van de samenwerkingsovereenkomst). 
De stichting kan dit percentage na overleg met Visio inci-
denteel,	dan	wel	voor	meerdere	jaren,	wijzigen	(artikel	3.7	
van de samenwerkingsovereenkomst).

 — 	Novum	financiert	in	eerste	instantie	de	door	Visio	voorge-
stelde projecten en programma’s als deze voldoen aan de 
door de stichting gestelde criteria. Novum kan echter ook 
zelfstandig	projecten	en	programma’s	van	derden	financie-
ren, als deze een goede aanvulling vormen op de projecten 
en	programma’s	van	Visio.	Zij	gaat	daartoe	echter	pas	over	
nadat	zij	advies	heeft	ingewonnen	bij	Visio.	De	goedge-
keurde	projecten	en	programma’s	die	door	Visio	zijn	voor-
gesteld,	worden	als	eerste	gefinancierd	(artikel	3.6	van	de	
samenwerkingsovereenkomst).

 —  Visio zal schenkingen, legaten, erfstellingen en op andere 
wijze	verkregen	middelen	overdragen	aan	Novum	(artikel	
2.1 van de samenwerkingsovereenkomst).

Novum en Visio hebben het afgelopen jaar regelmatig overleg 
gehad	om	te	toetsen	of	de	samenwerking	blijft	voldoen	aan	hui-
dige	governance-eisen	en	inzichten,	en	zal	dat	blijven	doen	en	
waar	nodig	aanpassingen	in	gezamenlijk	overleg	doorvoeren.
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Verschillende 
Visiolocaties in Huizen, 
Grave, Apeldoorn, 
Breda, Echten, 
Stramproy, Den Haag 
en Nijmegen.
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Novum zet zich samen met Visio ervoor in om mensen met 
een visuele beperking in binnen- en buitenland volwaardig te 
laten meedoen in de samenleving. Daarbij wordt uitgegaan 
van mogelijkheden, niet van beperkingen, en wordt gekeken 
naar wat iemand nog wel kan. Novum en Visio streven naar een 
inclusieve samenleving met plek voor iedereen. Een samen-
leving waarbinnen gelijke kansen, toegankelijkheid en respect 
voor de waardigheid en persoonlijke autonomie centraal staan. 
Een samenleving, kortom, waarin meedoen en erbij horen een 
recht is en geen zaak van liefdadigheid. Novum wil haar doel-
stelling op een transparante en zorgvuldige wijze realiseren.

2.1 BELEIDSAGENDA
De volgende punten stonden in 2020 op de beleidsagenda:

2.1.1 Programma’s binnenland
Vanuit de sector Visueel is het Meerjarig deelsectorplan 2020-
2022	geformuleerd	voor	Expertisefunctie	Zintuiglijk	Gehan-
dicapten.	Hierbinnen	zijn	vijf	programmalijnen	opgesteld,	in	
samenspraak met de doelgroep, professionals en belangheb-
benden. Voor meer informatie zie website ZonMw.

Binnen	de	vijf	programmalijnen	heeft	Novum	in	2020	ver-
schillende	door	Visio	aangedragen	expertiseprojecten	finan-
cieel ondersteund, in aanvulling op de reguliere bekostiging. 

Dankzij	deze	cofinanciering	kunnen	meer	projecten	door	Visio	
voor de sector Visueel worden gerealiseerd. 

Daarnaast bekostigt Novum in Nederland een aantal leer-
stoelen en een aantal voorzieningen waarvoor onvoldoende 
reguliere	middelen	beschikbaar	zijn.	Zo	heeft	Novum	in	2020	
bijgedragen	aan	de	bouw	van	een	volledig	toegankelijke	speel-
tuin voor kinderen met een (meervoudige) visuele beperking. 

Tot slot heeft Novum een klein potje microaanvragen waar-
uit kleine aanvragen (< € 10.000) en individuele noden kunnen 
worden ondersteund. 

Helaas hebben veel onderzoeksprojecten en programma’s 
van Visio door de pandemie COVID-19 vertraging opgelopen, 
aangezien	het	direct	cliëntencontact	beperkt	mogelijk	was.	
Voor 2020 is het ter beschikking gestelde budget voor nationale 
aanvragen	besteed.	Afhankelijk	van	het	verloop	van	de	pande-
mie	moet	blijken	of	Visio	in	2021	een	inhaalslag	kan	maken	voor	
de nog te realiseren projecten of dat er een pas op de plaats 
moet worden gemaakt.

2.1.2 Programma’s buitenland
Voor de internationale aanvragen heeft Novum in haar meer-
jarenbeleid aangegeven zich te willen concentreren op een 
select	aantal	programma’s.	In	samenspraak	met	Visio	zijn	drie	
regio’s geselecteerd, waarop de internationale activiteiten zich 
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https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/gehandicapten-en-chronisch-zieken/programmas/project-detail/expertisefunctie-zintuiglijk-gehandicapten-1/meerjarig-deelsectorplan-2020-2022-visueel/
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zullen	richten:	Afrika,	het	zuidelijk	deel	van	Oost-Europa	en	het	
Midden-Oosten. 

Om	de	bestedingen	door	een	lokale	partij	te	laten	adopte-
ren, 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	
Novum	gefinancierd	programma	te	kunnen	integreren	in	de	
bestaande	werkwijze.	Inmiddels	lopen	er	vier	programma’s.	
Elk programma is in de steigers gezet in samenwerking met 
lokale partners en aan de hand van het Theory of Change-mo-
del (ToC-model). Het was de bedoeling dat in 2020 twee pro-
gramma’s	door	een	externe	partij	zouden	worden	geëvalueerd	
om zo ook objectief de effectiviteit ervan te toetsen. 

Door	de	pandemie	COVID-19	zijn	niet	alleen	de	projecten	
van Visio International vertraagd, maar ook de evaluatie door 
een	externe	partij.	Dit	heeft	ertoe	geleid	dat	er	minder	besteed	
is aan internationale projecten en in 2020 dus ook een rela-
tief	lager	bedrag	is	toegekend.	Deze	resultaten	zijn	richting-
gevend voor de toekomstige inrichting van de internationale 
programma’s. Voor de internationale activiteiten is de pande-
mie COVID-19 een versneller van digitalisering gebleken. De 
lessen	die	hieruit	geleerd	zijn,	worden	bij	de	toekomstige	pro-
grammering meegenomen.

Meer informatie over de afzonderlijke projecten en program-
ma’s is te vinden in hoofdstuk 8. 
 
2.1.3 Herinrichting van het beleggingsbeleid, -statuut 
 en mandaten
Sinds de laatste ALM-studie die door Novum in 2016 is gedaan, 
is	de	kapitaalmarktrente	verder	gedaald.	Daarnaast	zijn	risico-

zoekende assets in het algemeen in waarde gestegen. In het 
licht van deze marktontwikkelingen en de kritische toets op 
de aannames van het beleggingsbeleid is in 2019 een nieuwe 
ALM-studie	verricht.	De	fiduciair	beheerder	en	Novum	hebben	
hiertoe een externe ALM-expert geselecteerd. De ALM-studie 
kijkt	naar	het	vermogensbeleid	in	relatie	tot	de	verplichtingen	
van Novum onder economische onzekerheid. Uit deze studie 
kwam	naar	voren	dat	bij	de	vigerende	strategische	verdeling	
en	het	risicoprofiel	een	langjarig	gemiddeld	streefrendement	
van 6 procent niet realistisch is. Dit betekent dat Novum zal 
interen op het vermogen. Ofschoon in de afgelopen jaren een 
aanzienlijke	buffer	is	opgebouwd,	zal	de	omvang	van	het	jaar-
lijks	beschikbare	giftenbudget	dalen.	
 
Aangezien Novum het substantieel nemen van meer risico 
onver antwoord vindt, is in overleg met Visio besloten te accep-
teren	dat	naar	alle	waarschijnlijkheid	in	de	komende	vijftien	jaar	
het	giftenbudget	geleidelijk	in	koopkracht	daalt	naar	80	procent	
van het huidige beschikbare budget. Wel worden de moge-
lijkheden	onderzocht	om	actiever	fondsen	te	werven,	mocht	
het	giftenbudget	ontoereikend	blijken,	waardoor	kwalitatief	
goede aanvragen moeten worden afgewezen. De externe advi-
seur heeft vervolgens aanbevelingen gedaan voor een alter-
natieve invulling van de portefeuille, gericht op het verhogen 
van het rendement en beperking van het risico. Er is voor geko-
zen	om	de	portefeuille	te	diversifiëren	door	het	toevoegen	van	
alternatieve beleggingsvormen, die niet correleren met aan-
delen-	en	obligatiemarkten.	Na	deze	herijking	van	de	porte-
feuille bedraagt het te verwachten rendement op basis van de 
ALM-studie gemiddeld 3,3 procent per jaar. Daarnaast is op 
verzoek van Visio de spending rule aangepast. Ten behoeve 

http://hoofdstuk 8
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van egalisatie van het giftenbudget zal deze voortaan worden 
berekend op basis van de gemiddelde stand van het vermo-
gen per 31 december over de afgelopen drie jaar. 

Novum zal de ALM-studies periodiek (iedere twee jaar) 
herhalen.

Meer informatie over de concrete invulling van de portefeuille 
is te vinden onder punt 4.1.

2.1.4 Strategisch vastgoedbeleid en -beheer
Voor	de	panden	die	in	eigendom	zijn	van	Novum	is	het	exploi-
tatieplan	conform	planning	en	begroting	uitgevoerd.	Door	wij-
zigingen in de bekostiging van Visio staat het aantal vierkante 
meters	dat	Visio	van	de	stichting	huurt,	onder	druk.	Door	gewij-
zigd gebruik van Visio is de toekomst van het terrein aan de 
Amersfoortsestraatweg,	en	in	het	bijzonder	de	Visioschool	in	
Huizen,	een	belangrijk	aandachtspunt.	In	2019	is	door	een	ste-
denbouwkundig bureau in overleg met omwonenden en de 
gemeente Huizen een conceptschets uitgewerkt voor de her-
ontwikkeling van het gehele terrein. In 2020 is dit plan op amb-
telijk	niveau	aan	de	gemeente	Huizen	gepresenteerd.

Begin 2021 hebben Visio, Novum en de gemeente Huizen de 
handen ineengeslagen en besloten de leerlingen van Elan 
Breeduit	definitief	te	vestigen	in	de	Visioschool.	Gekozen	is	
voor	een	normalisatie	van	de	onderwijssituatie	m.b.t.	de	grond	
en	de	opstallen.	Maatschappelijk	kapitaal	is	hierdoor	behouden	
gebleven voor een kwetsbare groep leerlingen. De gesprek-
ken over de invulling van de rest van het terrein lopen nog met 
de gemeente Huizen. 

2.1.5 Governance
Novum en Visio hebben een nauw samenwerkingsverband. Als 
erkende	expertiseorganisatie	ZG	heeft	Visio	voor	Novum	altijd	
een	belangrijke	rol	gespeeld	als	het	gaat	om	doelgroepspeci-
fieke	kennis	en	kunde.	In	overleg	met	haar	belangrijkste	benefi-
ciant,	te	weten	Visio,	wil	Novum	onderzoeken	op	welke	wijze	de	
samenwerking,	en	in	het	bijzonder	het	proces	van	aanvragen,	
in de toekomst het best kan worden vormgeven. Het belang 
om	impact	te	realiseren	voor	de	doelgroep	staat	hierbij	voorop.

2.1.6 Vergadercyclus van 2020
De	voorbereiding	en	uitwerking	van	de	beleidsagenda	zijn	ver-
deeld over een aantal commissies, waarin de bestuursleden 
van Novum zitting hebben. De commissies kwamen in 2020 
periodiek	(virtueel)	bijeen.	Ze	hebben	verslag	uitgebracht,	het	
bestuur geadviseerd en beleid geïmplementeerd binnen de 
vastgestelde mandaten. Het bestuur vergaderde (virtueel) in 
2020	vijfmaal.	

Ook de voorzitter van de raad van bestuur van Visio was als 
adviseur	(virtueel)	bij	bijna	alle	vergaderingen	aanwezig.	In	de	
bestuursvergaderingen kwamen niet alleen de punten aan de 
orde die op de beleidsagenda stonden, maar ook de aanvra-
gen en evaluaties, het (meerjaren)beleidsplan en de begroting 
voor 2021, de managementrapportages, de jaarstukken over 
2019 en de verslagen van de commissies.

http://punt 4.1
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2.2 MEERJARENBELEID 2020-2024
Novum wil in binnen- en buitenland voor de doelgroep impact 
realiseren	door	jaarlijks	een	bedrag	ter	beschikking	te	stellen	
voor	de	financiering	van	projecten	en	programma’s	in	de	care 
(niet cure).	Novum	wil	haar	vermogen	op	de	lange	termijn	in	
reële	termen	in	stand	houden,	zodat	het	jaarlijks	te	besteden	
bedrag	in	koopkracht	zo	veel	mogelijk	gelijk	blijft.	Ze	hanteert	
daarbij	de	volgende	uitgangspunten:

2.2.1 Inkomsten
Novum	is	voor	haar	inkomsten	grotendeels	afhankelijk	van	de	
opbrengsten uit haar vermogen. Ze voert daarom een conserva-
tief	en	transparant	beleggingsbeleid,	waarbij	verantwoord	risi-
cobeheer een hoge prioriteit heeft. Via Visio ontvangt Novum 
incidenteel legaten, schenkingen en erfstellingen en op andere 
wijze	verkregen	middelen.	Het	is	de	verwachting	dat	het	in	de	
komende	jaren	steeds	moeilijker	wordt	om	de	beoogde	gemid-
delde	langetermijnrendementsdoelstelling	van	6	procent	ter	
dekking	van	de	uitgaven	en	de	inflatie	te	halen.	Novum	is	met	
Visio in overleg om in de komende jaren actiever fondsen te 
werven om zo het vermogen in reële termen in stand te houden 
en	jaarlijks	een	in	koopkracht	gelijkblijvend	bedrag	beschikbaar	
te kunnen stellen voor projecten en meerjarige programma’s 
voor de doelgroep.

2.2.2 Uitgaven
Novum	stelt	jaarlijks	een	bedrag	van	3	procent	van	haar	vermo-
gen ter beschikking voor projecten en programma’s in binnen- 
en buitenland. Ze besteedt maximaal 1 procent aan beheer en 
administratie (met name vermogensbeheerkosten) en gaat uit 
van	een	gemiddelde	inflatie	van	2	procent	per	jaar.	

Novum initieert en coördineert zelf geen projecten en pro-
gramma’s, maar ondersteunt hulpvragen vanuit (het systeem 
rondom)	de	doelgroep	financieel.	Dit	betreft	projecten	die	het-
zij	de	(positie	van	de)	doelgroep	versterken,	hetzij	de	wereld	
voor	de	doelgroep	toegankelijk	maken.	Novum	wil	daarbij	altijd	
complementair	zijn	aan	de	reguliere	financiering.	Omdat	het	
werkveld breed en complex is, legt Novum de beoordeling van 
de	aanvragen	zelf	in	de	komende	jaren	zo	veel	mogelijk	bij	de	
relevante experts en gaat het bestuur, in nauwe samenwerking 
met de relevante stakeholders en instellingen, zich met name 
richten op het geven van richting en kaders aan de invulling 
van het giftenbeleid voor de toekomst.

2.2.3 Non-profit en profit
Novum heeft tot op heden alleen initiatieven ondersteund van 
non-profitorganisaties.	De	grens	tussen	profit	en	non-profit	ver-
vaagt.	Steeds	meer	profitinstellingen	zetten	zich	in	voor	maat-
schappelijke	doelen,	waaronder	die	voor	blinde	en	slechtziende	
mensen.	Novum	wil	de	raakvlakken	onderzoeken	en	bekijken	
in	hoeverre	gezamenlijk	kan	worden	opgetrokken.

2.2.4 Binnenlandse aanvragen
De	ZG-sector	heeft	doelgroepspecifieke	kennis	en	deskun-
digheid nodig om alle hulpvragen te kunnen beantwoorden. 
Onlangs is besloten om de verdeling van de ZG- instellings-
gelden (IB) voor Expertise en de kwaliteitstoetsing vanaf 2019 
bij ZonMw te beleggen. Dit betekent dat instellingen hun 
expertise	functie	alleen	nog	gezamenlijk	in	consortia	kunnen	
invullen.	Inmiddels	zijn	er	door	de	sector	Visueel	vijf	program-
malijnen	benoemd	waarbinnen	expertise-ontwikkeling	moet	
passen. Novum moedigt deze ontwikkeling van het delen van 
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kennis binnen de ZG-sector aan en volgt op de voet welke rol 
als	charitasinstelling	zij	daar	het	best	bij	kan	innemen.

2.2.5 Buitenlandse aanvragen
Voor de buitenlandse projecten en programma’s heeft Novum 
samen met Visio een omslag gemaakt naar een meer program-
matische aanpak. Ze heeft daartoe het ToC-model omarmd. 
Een	externe	partij	zal	deze	aanpak	de	komende	tijd	evalueren	
op doelmatigheid en effectiviteit.

2.2.6 Vastgoed
Voor Novum is er zonder een expliciete vraag van Visio geen 
reden om zelf een vastgoedportefeuille aan te houden.

2.2.7 Samenwerking met Visio
De samenwerking met Visio biedt Novum uitstekende moge-
lijkheden,	niet	alleen	uit	historisch	besef,	maar	ook	en	vooral	
met het oog op de toekomst. Novum zal in deze samenwer-
king	blijven	investeren.

2.2.8 Beheer en administratie
De uitgaven aan beheer en administratie (met name vermo-
gensbeheerkosten)	zijn	lager	dan	1	procent,	dankzij	de	inzet	
van een kleine staf. Er worden geen kosten van beheer en admi-
nistratie door Novum toegerekend aan de projecten en pro-
gramma’s.	Toch	zal	Novum	de	komende	jaren	kritisch	blijven	
kijken	naar	de	prijs-kwaliteitverhouding	van	haar	leveranciers	
en haar eigen kosten. Ze zal deze kosten periodiek evalueren.

2.2.9 Governance
Novum geeft de buitenwereld graag inzicht in haar beleid 
en activiteiten. Dit doet ze onder andere met een transpa-
rante verslaglegging en met het naleven van de governance-
codes. Daarnaast ziet de stichting toe op een evenwichtige 
bestuurssamenstelling.

2.3 BELEIDSAGENDA 2021
Op de beleidsagenda 2021 staan de volgende punten:

 — Door	gewijzigd	gebruik	van	Visio	zullen	met	de	gemeente	
Huizen en de omwonenden het overleg worden geconti-
nueerd over de toekomstige invulling van het terrein aan 
de Amersfoortsestraatweg in Huizen m.u.v. de Visioschool.

 — De evaluatieresultaten van de internationale programma’s 
en het werken met het ToC-model door een externe advi-
seur worden begin 2021 bekend en zullen hun weerslag 
krijgen	op	het	internationale	beleid.	

 — Een extern adviseur toetst de governance rond de samen-
werking	tussen	Novum	en	Visio.	Enerzijds	wordt	gezocht	
naar	meer	kruisbestuiving	tussen	Novum	en	Visio,	waarbij	
Novum	meer	naar	buiten	zal	treden.	Anderzijds	wordt	beke-
ken of de samenwerking voldoet aan de huidige eisen en 
inzichten met als doel het bereiken van de meeste impact 
voor de doelgroep. 

 — Onderzocht	wordt	op	welke	wijze	missiegerelateerde	inves-
teringen kunnen worden gedaan. 
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2.4 RISICOBELEID

In 2020 hield Novum rekening met de volgende risico’s:

2.4.1 Financiële risico’s
Door	risico’s	op	de	financiële	markten	kunnen	de	beleggings-
resultaten tegenvallen. Novum houdt er rekening mee dat op 
de	lange	termijn	de	doelstelling	om	het	vermogen	in	stand	te	
houden in gevaar komt. Risicomanagement en de hoogte van 
het bedrag dat voor subsidies beschikbaar is, staan daarom 
hoog op de agenda. Periodiek wordt een ALM-studie uitge-
voerd en het beleggingsbeleid hierop aangepast. 

2.4.2 Reputatierisico’s
Om het vertrouwen van de samenleving te behouden, is Novum 
eerlijk	en	open	in	haar	communicatie.	Er	zijn	interne	gedrags-
codes en procedures opgesteld om een zo transparant en 
betrouwbaar	mogelijke	bedrijfsvoering	te	garanderen.	Deze	
codes	en	procedures	worden	jaarlijks	geëvalueerd.

2.4.3 Vastgoedrisico’s
Op het vastgoed dat 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 Visio huurt, waaronder (een deel van) 
het terrein aan de Amersfoortsestraatweg in Huizen. 

Het	bestuur	van	Novum	heeft	in	2004	een	schriftelijke	toe-
zegging	gedaan	inzake	een	vergoeding	bij	leegstand	van	de	
Visioschool in Huizen. Deze toezegging is als een niet uit de 

balans	blijkende	verplichting	in	de	jaarrekening	opgenomen.	
Door het vertrek van de Visio leerlingen uit de Visioschool in 
Huizen ontstond een risico op leegstand van de school.  Begin 
2021 hebben gemeente Huizen, Visio en Novum overeenstem-
ming bereikt ten aanzien van de huisvesting van de leerlingen 
van Elan Breeduit in de Visioschool en is geen maatschappe-
lijk	kapitaal	vernietigd.

2.5 COMMUNICATIE MET BELANGHEBBENDEN

2.5.1 Fondsenwerving
Novum	werft	geen	fondsen.	Wel	ontvangt	zij	incidenteel	schen-
kingen,	legaten	en	erfstellingen	die	zijn	nagelaten	aan	(de	
rechtsvoorgangers van) Visio. De ontvangen middelen worden 
in de jaarrekening verantwoord als baten vanaf het moment dat 
ze	door	Novum	zijn	aanvaard.	Novum	heeft	de	fiscale	status	van	
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

2.5.2 Externe communicatie
Novum	wil	graag	verantwoording	afleggen	aan	de	maatschap-
pij,	in	het	bijzonder	aan	de	doelgroep	en	anders	geïnteresseer-
den. Een van de middelen daarvoor is de website www.stich-
tingnovum.org.	Daarop	zijn	onder	andere	het	jaarverslag	en	
een overzicht van de door de stichting ondersteunde projec-
ten en programma’s te vinden.

2.5.3 Communicatie met de doelgroep en aanvragers
Door de nauwe samenwerking met Visio onderhoudt Novum 
direct en indirect contact met de doelgroep en de mensen die 
dagelijks	met	de	doelgroep	werken.

http://www.stichtingnovum.org
http://www.stichtingnovum.org
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Novum ondersteunt projecten op alle 
levensdomeinen van Visio: screening, 
vroeg-begeleiding, onderwijs, revalidatie, 
arbeidstoeleiding, toegankelijkheid, wonen 
en dagbesteding
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Om voor een subsidie van Novum in aanmerking te komen, 
moeten de aanvraag en de projecten en programma’s zelf aan 
een aantal criteria voldoen. De aanvrager wordt bovendien 
geacht ten minste eenmaal per jaar de voortgang van het pro-
ject te evalueren en daarover te rapporteren.

3.1 CRITERIA VOOR TOEKENNING
Alle projecten en programma’s die Novum ondersteunt, moe-
ten	bijdragen	aan	de	versterking	van	de	positie	van	de	doel-
groep en aan het vullen van een leemte die wordt ervaren door 
de doelgroep of door de mensen die met en/of voor de doel-
groep werken. Daarnaast gelden de volgende criteria:

 —  Professionaliteit: het voorstel omvat een heldere pro-
bleemanalyse, een doel, een interventie, een uitkomst en 
een	resultaat.	Al	deze	punten	zijn	direct	gerelateerd	aan	de	
versterking van de positie van de doelgroep.

 — 	Meetbaarheid:	er	moeten	indicatoren	zijn	aan	de	hand	
waarvan de resultaten van het project en/of het programma 
meetbaar	zijn,	inclusief	een	planning	en	een	begroting.

 —  Realisme: het project en/of het programma moet(en) rea-
listisch	zijn	en	dus	een	reële	kans	van	slagen	hebben.

 — 	Efficiëntie	en	effectiviteit:	de	gelden	die	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 gun-
stig	zijn	in	relatie	tot	het	aantal	mensen	dat	baat	heeft	bij	
de betreffende aanvraag.

 —  Realisatie: Novum ondersteunt geen project en/of pro-
gramma	dat	al	(bijna)	gerealiseerd	is	of	exploitatietekorten	
heeft.

3.1.1 Aanvragen in Nederland
 — Geen	reguliere	financiering:	binnenlandse	projecten	en	pro-
gramma’s	voor	de	doelgroep	worden	alleen	gefinancierd	
als	–	en	voor	zover	–	ze	niet	voor	reguliere	financiering	in	
aanmerking komen.

 — Innovatie of aanvulling: de projecten en programma’s moe-
ten	bij	voorkeur	bijdragen	aan	vernieuwingen	in	de	reva-
lidatie,	het	onderwijs,	de	zorg	of	de	toegankelijkheid,	of	
daarop	een	aanvulling	vormen.	Er	moet	(op	termijn)	zicht	
zijn	op	reguliere	bekostiging;	Novum	financiert	projecten	
en programma’s niet structureel.

 —  Gewoon waar het kan, speciaal waar het moet: in Nederland 
is de ZG-sector een relatief kleine, gevarieerde en complexe 
doelgroep (300.000 mensen) met een grote diversiteit aan 
hulpvragen.	De	impact	van	een	zintuiglijke	beperking	raakt	
immers alle aspecten van het leven, niet zelden levenslang. 
Gezien	de	omvang	van	de	doelgroep	dient	zo	veel	mogelijk	

BESTEDINGEN3
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gebruik te worden gemaakt van de bestaande infrastruc-
tuur, technologie, voorzieningen, enzovoort. De projecten 
en programma’s moeten hierop een aanvulling of aanpas-
sing vormen. 

3.1.2 Aanvragen buiten Nederland
 —  Duurzame capaciteitsversterking: internationale program-

ma’s mogen nooit lokale initiatieven verdringen, maar moe-
ten	daarop	een	aanvulling	zijn.

 —  Hefboomwerking: binnen een land en/of bij een (of 
meerdere) partner(s) moet al een wens bestaan voor de 
hulpvraag	en	een	ontwikkeling	gaande	zijn	waaruit	deze	
hulp vraag voortgekomen is. Novum ondersteunt geen 
‘missionarisprojecten’.

 —  Onderscheidend: een project of programma moet onder-
scheidend	en	eindig	zijn.

3.1.3 Lokale en internationale partner(s)
 —  Institutionele duurzaamheid: een lokale partner heeft een 

bewezen staat van dienst, is ingebed in de lokale infrastruc-
tuur, heeft een zeker gezag en een effectief netwerk.

 —  Leiderschap: het management en de organisatie moeten 
de organisatorische capaciteiten hebben om de verande-
ringen	en	bijbehorende	activiteiten	te	kunnen	doorvoeren.

 — 	Samenwerking:	Novum	ondersteunt	bij	voorkeur	program-
ma’s	waarbij	verschillende	hulporganisaties	samenwerken,	
die	elk	vanuit	hun	specialisme	een	bijdrage	leveren.

3.1.4 Landen en regio’s
 — 	Meedoen	mogelijk	maken:	de	maatschappij	waarbinnen	

een lokale partner functioneert, heeft een inclusieve visie 
op mensen met een beperking.

 —  Middeninkomensland: in het gebied is een infrastructuur 
en een positieve ontwikkeling gaande.

 —  Stabiliteit en veiligheid: het land en de regio hebben vol-
doende politieke en economische stabiliteit. Er is een 
gerede	kans	dat	een	geëigende	partij	(bijvoorbeeld	de	
overheid) de bekostiging van de verandering in zorg, reva-
lidatie	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	voor-
keur de Engelse taal.

 — 	Schaalvoordelen:	bij	voorkeur	werken	we	in	een	regio	waar-
binnen programma’s elkaar kunnen versterken.
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3.2 AANVRAAGPROCEDURE

3.2.1 Aanvraagformulier
Het aanvraagformulier weerspiegelt de criteria voor toeken-
ning	van	een	bijdrage.	De	aanvrager	moet	een	aantal	speci-
fieke	vragen	beantwoorden:

 — 	Welke	maatschappelijke	verandering	wil	hij	teweeg-
brengen,	ofwel	welke	bijdrage	wil	hij	leveren	aan	de	
versterking	van	de	positie	en/of	het	welzijn	van	de	
doelgroep?

 —  Hoe luidt de probleemanalyse waarop de project- of  
programmadoelstelling is gebaseerd?

 —  Wat is de doelstelling van het project of het programma?
 —  Wat is de context waarbinnen het project of het  

programma moet plaatsvinden?
 — 	Wat	zijn	de	middelen	en	activiteiten	die	noodzakelijk	zijn	

om de project- of programmadoelstelling te bereiken 
(inclusief een begroting)?

 — 	Wat	zijn	de	resultaten	op	korte	en	lange	termijn?	 
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 of het  

programma geborgd? 

Novum	verzoekt	de	aanvrager	tevens	te	vermelden	bij	welke	
instanties de aanvraag nog meer is ingediend.

3.2.2 Door of met Visio
Novum	realiseert	haar	doelstellingen	bij	voorkeur	in	samenwer-
king met haar partnerorganisatie Visio. De aanvragen komen in 
de meeste gevallen via Visio binnen. Als Novum rechtstreeks 
wordt benaderd en de aanvraag binnen haar doelstelling past, 
vraagt ze eerst het advies van Visio voordat ze over de aan-
vraag beslist. Dit advies betreft vooral de vraag of deze pro-
jecten	en	programma’s	wezenlijk	bijdragen	aan	de	versterking	
van	de	positie	van	de	doelgroep.	Het	bestuurssecretariaat	wijst	
per brief of e-mail aanvragen af die niet binnen de doelstel-
ling passen.

3.2.3 Beoordeling van subsidieaanvragen
Jaarlijks	–	in	oktober	–	beoordeelt	het	bestuur	de	subsidieaan-
vragen. Conform de samenwerkingsovereenkomst worden het 
eerst	gefinancierd	de	door	Novum	goedgekeurde	projecten	en	
programma’s	die	door	Visio	zijn	voorgesteld.

3.3 EVALUATIEPROCEDURE
Voor de evaluatie van projecten en programma’s heeft 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	langetermijnresultaten	in	relatie	tot	plan-
ning en begroting, en de eventuele contextuele risico’s. Als een 
project	of	programma	afwijkt	van	de	oorspronkelijke	planning,	
worden	tussentijdse	rapportages	opgevraagd	en	wordt	om	een	
verklaring verzocht. 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. Ver-
der stimuleert de stichting aanvragers om hun doelstellingen 
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zo	scherp	mogelijk	te	formuleren	en	hun	objectief	meetbare	
indicatoren	zo	betrouwbaar	en	valide	mogelijk	te	definiëren.

Vervolgens	kunnen	de	resultaten	en	de	bijdrage	worden	
gemeten,	die	het	project	of	programma	aan	het	welzijn	van	de	
doelgroep levert.

3.4 SUBSIDIEVERZOEKEN IN 2020
In 2020 ontving Novum 35 subsidieaanvragen. 32 aanvragen 
zijn	(deels)	gehonoreerd,	drie	aanvragen	zijn	afgewezen.	21	van	
de goedgekeurde aanvragen waren Nederlandse projecten en 
programma’s. Elf aanvragen betroffen buitenlandse projecten 
en programma’s. In 2020 was volgens de begroting een bedrag 
van	€	3.405.362	(exclusief	vrijval)beschikbaar	voor	de	doelstel-
lingen.	Uiteindelijk	is	€	2.356.514	toegekend.	Er	is	€	1.667.439	
aan projecten en programma’s in Nederland en € 689.075 aan 
internationale projecten en programma’s toegekend.
In 2020 was volgens de begroting een bedrag van € 3.405.362  
(exclusief	vrijval)beschikbaar	voor	de	doelstellingen.	Uiteinde-
lijk	is	€	2.356.514		toegekend.	Er	is	€	1.667.439	aan	projecten	
en programma’s in Nederland en € 689.075 aan internationale 
projecten en programma’s toegekend.

3.5 BETALINGEN AAN PROJECTEN EN  
 PROGRAMMA’S IN 2020
In	2020	heeft	Novum	voor	een	totaal	van	€ 2.951.060	betalin-
gen	aan	projecten	en	programma’s	gedaan:	€ 2.184.800	aan	
Nederlandse	en	€ 766.260	aan	internationale	projecten	en	pro-
gramma’s. Deze projecten en programma’s variëren van weten-
schappelijk	onderzoek	tot	het	inzetten	van	ervaringsdeskun-
digen, en het bouwen van kennisplatforms.

Meer informatie op project- en programmaniveau is te vinden 
in hoofdstuk 8: Projectverslagen binnenland.
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4.1 BELEGGINGSBELEID EN STATUUT
Novum streeft al jaren een solide beleggingsbeleid na. Dit moet 
gericht	zijn	op	het	zo	veel	mogelijk	veiligstellen	van	de	finan-
ciële ondersteuning voor projecten en programma’s. Ook is 
het behoud van het vermogen in koopkracht op de lange ter-
mijn	belangrijk.	Voor	de	inflatie	houdt	Novum	een	langjarig	
gemiddelde van 2 procent van het vermogen aan. Voor de pro-
gramma- en projectuitgaven gaat het om 3 procent over de 
gemiddelde stand van het vermogen over de afgelopen drie 
jaar. Voor de algemene kosten wordt een langjarig gemiddelde 
van 1 procent van het vermogen aangehouden. De beoogde 
gemiddelde	langetermijnrendementsdoelstelling	op	het	ver-
mogen bedraagt daarom 6 procent.

Op basis van de resultaten uit de ALM-studie is de strategische 
verdeling van het vermogen als volgt aangepast:

 — 	25	procent	aandelen; 
minimaal	10	procent	—	maximaal	40	procent;

 — 	34	procent	alternatieven; 
minimaal	0	procent	—	maximaal	50	procent;

 — 	36	procent	obligaties; 
minimaal	20	procent	—	maximaal	50	procent;

 — 	5	procent	liquiditeiten; 
minimaal 0 procent — maximaal 20 procent.

De resultaten zullen niet meer worden vergeleken met een 
samengestelde benchmark, maar per assetklasse: 

 —  aandelen (25 procent): MSCI AC World Index Net Total 
Return	EUR;

 —  obligaties (36 procent): FTSE Euro Broad Invest-
ment-Grade	Bond	(EBIG)	Index;

 —  alternatieven (34 procent): 50 procent MSCI AC World 
Index	en	50	procent	FTSE	EuroBIG	Index;

 —  liquiditeiten (5 procent): 3 maands Euribor.

4.2 BELEGGINGSRESULTATEN
Op 31 december 2020 was de verdeling van de portefeuille 
als volgt:

 — 	26,7	procent	zakelijke	waarden;
 — 	35,8	procent	alternatieven;
 — 	31,4	procent	obligaties;
 —  6,1 procent liquiditeiten.

Het rendement op de totale portefeuille bedroeg +2,73 procent 
over 2020 (de samengestelde benchmark bedroeg +5,61 pro-
cent). De portefeuille was in 2020 meer gespreid over beleg-
gingscategorieën dan de samengestelde benchmark. De vola-
tiliteit van de portefeuille was lager en noteerde 10,2%. Het 

BELEGGINGEN4
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risico van de samengestelde benchmark was 11,3%. De doel-
stelling van Novum is niet gericht op het maximaliseren van ren-
dement	of	het	verslaan	van	de	benchmark,	maar	op	het	jaarlijks	
een	zo	veel	mogelijk	gelijk	bedrag	ter	beschikking	te	stellen	
voor projecten en programma’s voor de doelgroep. En daarmee 
een	stabiele	partner	te	zijn	voor	Visio	en	andere	beneficianten.	
Daarnaast	blijven	de	resultaten	achter	bij	de	benchmark	door	
een relatief grote positie van liquiditeiten begin 2020, de ver-
schuiving	van	zakelijke	waarden	van	aandelen	naar	alternatie-
ven en het selectie-effect binnen de categorie obligaties. Sinds 
de inceptie in 2011 bedraagt het rendement op de totale por-
tefeuille +5,71 procent (de samengestelde benchmark bedroeg 
+6,80 procent).
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5.1 FINANCIEEL RESULTAAT 2020
De jaarrekening 2020 is opgesteld in overeenstemming met richt-
lijn	640	van	de	Raad	voor	de	Jaarverslaggeving.	Het	resultaat	voor	
het boekjaar 2020 is uitgekomen op € 570.390. Van de totale uit-
gaven is ruim 67 procent gespendeerd aan de doelstellingen. Het 
resultaat is negatiever dan verwacht, doordat het rendement op 
de portefeuille (2,73%) lager is dan begroot. Dit gaat ten laste van 
de	algemene	reserve.	In	de	begroting	was	uitgegaan	van	3,81 pro-
cent. De jaarrekening is te vinden in hoofdstuk 7, inclusief een 
goedkeurende controleverklaring.

5.2 BEGROTING 2021
Voor	2021	heeft	Novum	een	begroting	opgesteld,	vergelijkbaar	
met	die	van	2020.	De	inkomsten	uit	beleggingen	zijn	begroot	op	
3,3 procent. Dit percentage is gebaseerd op een ALM-studie, 
waarvan	de	resultaten	gepresenteerd	zijn	in	2020.	De	analyse	en	
het onderzoek betroffen het te verwachten risico en rendement 
bij	een	portefeuilleverdeling	van	25	procent	aandelen	en	36	pro-
cent vastrentende waarden, en 34 procent alternatieven. Het te 
verwachten rendement op de portefeuille ligt hiermee lager dan 
de	geformuleerde	gemiddelde	langetermijnrendementsdoelstel-
ling van 6 procent. 

Voor 2021 is 3 procent van het gemiddelde vermogen over de 
afgelopen drie jaar begroot voor doeluitgaven, dat wil zeggen 
€ 3.264.615.	De	kosten	van	beleggingen,	beheer	en	administra-
tie,	en	de	algemene	kosten	zullen	in	2021	op	een	vergelijkbaar	
niveau liggen als in 2020, dat wil zeggen rond de 0,8 procent. Ver-
wacht wordt dat het resultaat van de inkomsten minus de uitga-
ven, te weten € 270.324, onvoldoende is om het vermogen in reële 
termen in 2021 in stand te houden. Het Centraal Planbureau heeft 
namelijk	in	zijn	ramingen	(per	15	september	2020)	voor	2021	een	
afgeleide	nationale	consumentenprijsindex	geprognosticeerd	van	
1,4 procent. Op een vermogen van € 111.370.079 per 31 decem-
ber 2020 is dat een bedrag van € 1.559.181. Er kan nu al voorzich-
tig geconcludeerd worden dat Novum in 2021 verder zal interen 
op haar vermogen. De stichting heeft in de afgelopen jaren een 
buffer opgebouwd. Over de periode van mei 2011 (datum herin-
richting vermogensbeheer) tot en met 31 december 2020 is een 
gemiddeld rendement op het vermogen behaald van 5,71 procent 
per	jaar.	Daarnaast	is	de	afgeleide	nationale	consumentenprijs-
index over deze periode lager geweest dan het langjarig gemid-
delde van 2 procent.

FINANCIËLE RESULTATEN5
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6.1 BESTUUR

6.1.1 Samenstelling
In de statuten van Novum (artikel 4, lid 1) is bepaald dat het 
bestuur	bestaat	uit	minimaal	vijf	en	maximaal	zeven	leden.	
Een	zo	groot	mogelijke	minderheid	van	het	aantal	leden	wordt	
benoemd op voordracht van Visio. 

Het bestuur streeft naar een zo evenwichtig mogelijke 
samenstelling en stelt daarom voorwaarden aan de deskun-
digheid	van	de	bestuursleden,	passend	bij	missie	en	beleid.	
Het	bestuur	kiest	uit	zijn	midden	de	voorzitter,	de	secretaris	
en de penningmeester.

Per 31 december 2020 was het bestuur als volgt samengesteld:
 —  de heer drs. P.P.A. Bronger (penningmeester): datum aan-
treden	5	oktober	2016;	tweede	keer	benoemd	tot	en	met	
4	oktober	2022;	herbenoembaar;

 —  mevrouw drs. A.D. Brouwer (secretaris): datum aantreden 1 
januari	2016;	tweede	keer	benoemd	tot	en	met	31	decem-
ber	2021;	herbenoembaar;

 — 	de	heer	drs.	A.T.M.	Bruijninckx	(voorzitter);	datum	aantreden	
28	maart	2019;	eerste	keer	benoemd	tot	en	met	27	maart	
2022;	

 —  mevrouw drs. H.M.T. de Wit: datum aantreden 31 maart 
2013;	derde	maal	herbenoemd	tot	en	met	30	maart	2022;	

 —  De heer drs. A.C. Zwaan MBA: datum aantreden 1 novem-
ber	2020;	eerste	keer	benoemd	tot	en	met	31	oktober	2023;	
herbenoembaar. 

6.1.2 Werving van nieuwe bestuursleden
De procedure voor de werving van nieuwe bestuursleden is 
vastgelegd in een benoemingsreglement. Nieuwe bestuurs-
leden worden door middel van een open procedure gewor-
ven.	Daarbij	worden	de	gedragsregels	van	de	Sollicitatiecode	
van de Nederlandse Vereniging van Psychologen in acht geno-
men. De zittende bestuursleden kunnen kandidaten uit hun 
eigen netwerk aanbevelen om deel te nemen aan de selectie-
procedure.	Voor	iedere	vacature	wordt	een	profielschets	opge-
steld,	waarbij	rekening	wordt	gehouden	met	de	aanwezige	en	
gewenste competenties.

In de statuten is sinds 2015 bepaald dat de maximale zit-
tingsperiode van bestuursleden negen jaar bedraagt. Bestuurs-
leden worden voor drie jaar benoemd, waarna ze tot twee keer 
toe herbenoemd kunnen worden. In 2020 is de heer Gerritsen 
opgevolgd door de heer Zwaan. 

BESTUUR EN GOVERNANCE6
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6.1.3 Vergoeding van bestuursleden
De vergoeding die Novum aan haar bestuursleden toekent, is 
een afgeleide van het algemene niveau van de regeling van 
de minister van Financiën van 22 november 2004, houdende 
de vaststelling van de maximumbedragen in het kader van het 
Vacatiegeldenbesluit 1988 (Regeling maximumbedragen vaca-
tiegeld 2004). Dit bedrag is sinds 2011 niet meer aangepast 
aan	de	inflatie.	Wel	wordt	er	21	procent	btw	over	het	vacatie-
geld betaald, aangezien de belastinginspecteur de bestuurs-
werkzaamheden	voor	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 noodza-
kelijke	reiskosten,	kosten	voor	het	gebruik	van	privételefoon,	
computer	en	dergelijke.	De	vergoeding	weerspiegelt	slechts	
in	beperkte	mate	de	daadwerkelijk	bestede	uren	en	de	kwali-
teit	van	de	inbreng.	In	de	jaarrekening	zijn	de	uitbetaalde	ver-
goedingen in 2020 opgenomen.

6.1.4 Gedragscodes FIN en Novum
Het	bestuur	onderschrijft	de	code	‘Normen	Goed	Bestuur’	van	
de Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN) door de jaar-
lijkse	Verklaring	van	Naleving	van	deze	code	te	onderteke-
nen (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 voorkomen van 
integriteitsrisico’s:	privébelangen	die	in	conflict	komen	of	ver-
strengeld	raken	met	de	belangen	van	Novum.	Zelfs	de	schijn	
van	een	dergelijk	conflict	of	belangenverstrengeling	wil	de	
stichting	hiermee	vermijden.	Jaarlijks	wordt	aan	de	bestuurs-

leden gevraagd een Verklaring Omtrent het Gedrag over te 
leggen. 

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

6.1.6 Nevenfuncties

De heer drs. P.P.A. Bronger RBA CEFA
 — Hoofdfunctie: expert portfoliomanager & sector head 

Macro, Hedge Funds & Alternative Alpha Team, APG.
 — Nevenfuncties:

 — 	docent	Investment	Management,	Vrije	Universiteit	
Amsterdam;

 — 	penningmeester	Stichting	Stuim	(Schweigman&);
 —  klantenraad Syntrus Achmea Real Estate & Finance
 — 	extern	lid	Beleggingscommissie Yarden;
 —  EMEA Committee Standards Board for Alternative 

Investments (SBAI).

Mevrouw drs. A.D. Brouwer
 — Hoofdfunctie: directeur-bestuurder Simavi
 — Nevenfuncties:

 — 	zitting	in	de	vakjury	Maatschappij	van	de	SponsorRing;
 —  lid bestuur van Partos.

De heer drs. A.T.M. Bruijninckx 
 — Hoofdfunctie:	adviseur	en	consultant;	oprichter	en	aan-

deelhouder ID Professionals bv. 
 — Nevenfuncties:
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 — 	lid	board	of	directors	Amret	Microfinance	Institution,	
Cambodja;

 — 	lid	raad	van	advies	Financial	Access/LendXS;
 — 	lid	board	of	directors	Incred	Financial	Services	Ltd,	India;
 — 	voorzitter	raad	van	commissarissen	Koninklijke	Tichelaar	

bv.

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.

De heer drs. A. C. Zwaan MBA
 — Hoofdfunctie: directeur-bestuurder Coöperatie Medisch  
Specialistisch	Bedrijf	St.	Antonius	Ziekenhuis.

 — Nevenfuncties: n.v.t.

6.2	 BESTUURLIJKE	ONDERSTEUNING

6.2.1 Overeenkomst tot verrekening van kosten  
 voor gemene rekening
Een bestuurssecretariaat, waarvan de medewerkers in dienst 
zijn	van	Visio,	ondersteunt	het	bestuur	van	Novum	wat	de	dage-
lijkse	werkzaamheden	betreft.	De	financieel-administratieve	
en	ambtelijke	ondersteuning	die	Visio	aan	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 vastge-
stelde verdeelsleutel.

6.2.2 Salariskosten
De werknemers die werkzaamheden verrichten voor Novum en 
Visio	zijn	in	loondienst	van	Visio.	Hun	salaris	is	gebaseerd	op	
de FWG 3.0-systematiek cao Gehandicaptenzorg. Deze loon-
kosten	zijn	terug	te	vinden	in	de	jaarrekening.
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7.1.1 Activa

31 december 2020 31 december 2019

Vaste activa (7.4.1) 2.730.789 2.858.663 

Financiële vaste activa (7.4.3) 104.442.312 95.591.329 

Vaste activa 107.173.101 98.449.992 

Vlottende activa

Vorderingen en  
overlopende activa (7.4.4)

3.361.022 1.169.618

Liquide middelen (7.4.6) 7.502.644 18.618.098

Vlottende activa 10.863.666 19.787.716 

Totaal activa 118.036.767 118.237.708 

7.1.2 Passiva
31 december 2020 31 december 2019

Eigen vermogen (7.4.7	–	7.4.10)

Bestemmingsreserve 90.136.449 87.920.362

Overige reserves 21.233.630 22.879.327 

Eigen vermogen 111.370.079 110.799.689 

Voorziening groot onderhoud (7.4.11) 288.220 149.011 

Langlopende schulden (7.4.12) 1.574.786 2.266.000 

Kortlopende schulden en  
overlopende passiva (7.4.13)

4.803.682 5.023.008 

  
Totaal passiva  118.036.767 118.237.708

7.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020 (NA RESULTAATBESTEMMING)

JAARREKENING
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7.2.1 Baten en lasten
 Werkelijk 2020  Begroting 2020  Werkelijk 2019

Baten

Baten uit erfstelling, legaten en giften (7.5.1) 11.470 50.000 245.230

Baten uit beleggingen (7.5.2—7.5.3) 3.652.652 5.165.692 12.702.172

Som der baten 3.664.122 5.215.692 12.947.402

Lasten

Besteed aan doelstellingen (7.5.4—7.5.6)

Aanvullende faciliteiten

Dienstverlening en zorg 17.174 3.405.362 38.413 

Innovatie en onderzoek 1.403.840  — 1.527.349

Internationale projecten 642.265  — 1.300.742

Totaal 2.063.279 3.405.362 2.866.504

Kosten van beleggingen (7.5.7—7.5.8) 799.734  800.977 711.298

Kosten van beheer en administratie (7.5.10) 198.319  221.829 207.034 

Bezoldiging van bestuurders (7.5.11) 32.400  32.225 32.225

Som der lasten 3.093.732 4.460.393 3.817.061

Saldo van baten en lasten 570.390 755.299 9.130.341

Toevoeging/onttrekking aan:

Bestemmingsreserve 874.004  — 2.563.465 

Reserve giftenbudget 1.342.083  — 188.382

Overige reserves (1.645.697)  — 6.378.494

Stand per 31 december 570.390  — 9.130.341

7.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020
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7.3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA 
 EN PASSIVA EN RESULTAATBEPALING

7.3.1 Algemeen
Stichting Novum, statutair gevestigd in Amsterdam, is opge-
richt op 18 april 1984. Het nummer van de Kamer van Koop-
handel is 41203622.

De statutaire doelstelling van Stichting Novum is het zon-
der winstoogmerk bevorderen van activiteiten gericht op het 
welzijn	van	slechtziende	en	blinde	en	meervoudig	beperkte	
slechtziende	en	blinde	mensen	in	Nederland	en	daarbuiten;	als-
mede het beheren of doen beheren (waaronder het beleggen) 
van het vermogen van de stichting, ter bereiking van haar doel.

7.3.2 Verslaggevingperiode
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslagperi-
ode van een jaar. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.

7.3.3 Toegepaste standaarden
De	jaarrekening	is	opgesteld	conform	de	Richtlijn	‘640	Organi-
saties zonder winststreven’.

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.

7.3.4 Vergelijkende cijfers
De	vergelijkende	cijfers	van	het	voorgaande	boekjaar	zijn,	waar	
nodig,	slechts	qua	rubricering	voor	vergelijkingsdoeleinden	
aangepast.

7.3.5 Continuïteit
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de conti nuï teits- 
veronderstelling.

7.3.6 Algemeen
Activa	en	passiva	worden	tegen	historische	kostprijs	opgeno-
men,	tenzij	anders	vermeld	in	de	verdere	grondslagen.	Een	
actief	wordt	in	de	balans	verwerkt	wanneer	het	waarschijnlijk	is	
dat de toekomstige economische voordelen naar de onderne-
ming	zullen	toevloeien	en	het	actief	een	kostprijs	of	een	waarde	
heeft waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastge-
steld. Activa die hier niet aan voldoen worden niet in de balans 
verwerkt, maar worden aangemerkt als niet in de balans opge-
nomen activa.

Een verplichting wordt in de balans verwerkt 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 waartegen de 
afwikkeling	zal	plaatsvinden	op	betrouwbare	wijze	kan	worden	
vastgesteld. Onder verplichtingen worden mede voorzienin-
gen begrepen. Verplichtingen die hier niet aan voldoen wor-
den niet in de balans opgenomen, maar worden verantwoord 
als niet in de balans opgenomen verplichtingen.

Een	in	de	balans	opgenomen	actief	of	verplichting	blijft	
op de balans opgenomen als een transactie niet leidt tot een 
belangrijke	verandering	in	de	economische	realiteit	met	betrek-
king	tot	het	actief	of	de	verplichting.	Dergelijke	transacties	
geven evenmin aanleiding tot het verantwoorden van resulta-
ten.	Bij	de	beoordeling	of	er	sprake	is	van	een	belangrijke	ver-
andering in de economische realiteit wordt uitgegaan van de 
economische	voordelen	en	risico’s	die	zich	naar	alle	waarschijn-
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lijkheid	in	de	praktijk	zullen	voordoen	en	niet	op	basis	van	voor-
delen	en	risico’s	waarvan	redelijkerwijze	niet	te	verwachten	is	
dat	zij	zich	zullen	voordoen.

Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans 
opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle of nage-
noeg alle rechten op economische voordelen en alle of nage-
noeg alle risico’s met betrekking tot het actief of de verplich-
ting	aan	een	derde	zijn	overgedragen.	De	resultaten	van	de	
transactie worden in dat geval direct in de staat van baten en 
lasten opgenomen, rekening houdend met eventuele voorzie-
ningen die dienen te worden getroffen in samenhang met de 
transactie.

Indien de weergave van de economische realiteit ertoe leidt 
dat het opnemen van activa waarvan de rechtspersoon niet het 
juridisch eigendom bezit, wordt dit feit vermeld. Baten wor-
den 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 verminde-
ring van een verplichting, heeft plaatsgevonden waarvan de 
omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden 
verwerkt wanneer een vermindering van het economisch poten-
tieel, samenhangend met een vermindering van een actief of 
een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden 
waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. De 
opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode 
waarop	zij	betrekking	hebben.	De	jaarrekening	wordt	gepre-
senteerd in euro’s, de functionele valuta van de stichting.

7.3.7 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	grondslagen	
en de gerapporteerde waarde van de activa en verplichtingen, 
en	van	baten	en	lasten.	De	daadwerkelijke	uitkomsten	kunnen	
afwijken	van	deze	schattingen.	De	schattingen	en	onderlig-
gende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. 
Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de peri-
ode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige peri-
oden waarvoor herziening gevolgen heeft.

7.3.8 Financiële instrumenten
Financiële	instrumenten	omvatten	financiële	vaste	activa	(effec-
ten), overige vorderingen, liquide middelen, crediteuren en ove-
rige	te	betalen	posten.	Financiële	instrumenten	worden	bij	de	
eerste opname verwerkt tegen reële waarde. Na de eerste 
opname	worden	financiële	instrumenten	op	de	hierna	beschre-
ven manier gewaardeerd. De stichting maakt geen gebruik van 
derivaten.

7.3.9 Langlopende en kortlopende schulden en  
 overige financiële verplichtingen
Langlopende	en	kortlopende	schulden	en	overige	financi-
ele verplichtingen worden na eerste opname gewaardeerd 
tegen	de	geamortiseerde	kostprijs	op	basis	van	de	effectieve	
rentemethode.

De	aflossingsverplichtingen	voor	het	komend	jaar	van	de	
langlopende schulden worden opgenomen onder kortlopende 
schulden.

Financiële instrumenten die op grond van de economische 
realiteit	worden	aangemerkt	als	een	financiële	verplichting	wor-
den gepresenteerd onder de schulden. Rente, dividenden, 
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baten	en	lasten	met	betrekking	tot	deze	financiële	instrumenten	
worden in de staat van baten en lasten verantwoord als kosten.

Een	financieel	actief	en	een	financiele	verplichting	worden	
gesaldeerd	als	de	onderneming	beschikt	over	een	deugdelijk	
juridisch	instrument	om	het	financiële	actief	en	de	financiële	
verplichting gesaldeerd af te wikkelen en de stichting het stel-
lige voornemen heeft om het saldo als zodanig netto of simul-
taan af te wikkelen.

7.3.10 Materiële vaste activa
De gebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen hun 
kostprijs,	verminderd	met	de	cumulatieve	afschrijvingen	en	bij-
zondere waardeverminderingen.

De	kostprijs	bestaat	uit	de	verkrijgings-	of	vervaardigings-
prijs	en	overige	kosten	om	de	activa	op	hun	plaats	en	in	de	staat	
te	krijgen	noodzakelijk	voor	het	beoogde	gebruik.

Er wordt op gebouwen en woningen lineair afgeschreven op 
basis van een geschatte levensduur van veertig jaar. De voor-
zieningen op het terrein worden afgeschreven op basis van een 
geschatte levensduur van twintig jaar. Op de verbouwing van 
de directeursvilla wordt lineair afgeschreven op basis van de 
periode	van	het	huurcontract,	in	casu	vijf	jaar.	Op	het	terrein	
wordt niet afgeschreven.

Buiten gebruik gestelde activa worden gewaardeerd tegen 
boekwaarde of lagere opbrengstwaarde.

Onderhoudsuitgaven	worden	slechts	geactiveerd,	indien	zij	
de gebruiksduur van het object verlengen. De dotatie van de 
onderhoudsvoorziening wordt gevormd op basis van de gemid-
delde uitgaven over de komende tien jaar, de onderhoudsuit-
gaven van het huidig jaar komen ten laste van de voorziening. 

Zie hiervoor de grondslag onder het hoofd Voorziening groot 
onderhoud.

7.3.11 Bijzondere waardeverminderingen
Voor materiële vaste activa wordt op iedere balansdatum 
beoordeeld	of	er	aanwijzingen	zijn	dat	deze	activa	onderhe-
vig	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 te schatten voor een individueel actief, 
wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomge-
nererende eenheid waartoe het actief behoort.

Wanneer de boekwaarde van een actief of een kasstroom-
genererende eenheid hoger is dan de realiseerbare waarde, 
wordt	een	bijzonder	waardeverminderingsverlies	verantwoord	
voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare 
waarde.	Indien	sprake	is	van	een	bijzonder	waardeverminde-
ringsverlies van een kasstroomgenererende eenheid, wordt 
het verlies allereerst toegerekend aan goodwill die is toegere-
kend aan de kasstroomgenererende eenheid. Een eventueel 
restant verlies wordt toegerekend aan de andere activa van de 
eenheid naar rato van hun boekwaarden

7.3.12 Vervreemding van vaste activa
Voor verkoop beschikbare vaste activa worden gewaardeerd 
tegen de boekwaarde of lagere opbrengstwaarde.

7.3.13 Financiële vaste activa (effecten)
Het effectenbezit wordt gewaardeerd tegen de reële waarde 
(beurskoers) per 31 december of indien geen beurskoers 
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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 laten.

7.3.14 Vorderingen
Vorderingen	worden	bij	eerste	verwerking	gewaardeerd	tegen	
de reële waarde, inclusief transactiekosten (indien materieel). 
Na eerste verwerking vindt waardering plaats tegen de geamor-
tiseerde	kostprijs.	Indien	er	geen	sprake	is	van	agio	of	disagio	
en	transactiekosten,	is	de	geamortiseerde	kostprijs	gelijk	aan	de	
nominale waarde van de vorderingen, onder aftrek van voorzie-
ningen wegens oninbaarheid. Voorzieningen worden bepaald 
op basis van individuele boordeling van de inbaarheid van de 
vorderingen.

7.3.15 Liquide middelen
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale 
waarde.	Indien	liquide	middelen	niet	ter	vijre	beschikking	staan,	
wordt	hiermee	rekening	gehouden	bij	de	waardering.

In vreemde valuta luidende liquide middelen worden per 
balansdatum in de functionele valuta omgerekend tegen de 
op die datum geldende wisselkoers.

7.3.16 Bestemmingsreserves
De	beperkte	bestedingsmogelijkheid	van	de	bestemmingsre-
serve is door het bestuur bepaald, en betreft geen verplichting, 
het bestuur kan deze beperking zelf opheffen.

De	reserve	berekend	vanaf	1	januari	2012	wordt	jaarlijks	per	
1	januari	gecorrigeerd	voor	inflatie,	inkomsten	uit	giften	en	erf-
stellingen en eventuele opbrengsten van onroerende goede-

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

7.3.17 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	verplich-
ting een uitstroom van middelen nodig is.

Indien	(een	deel	van)	de	uitgaven	die	noodzakelijk	zijn	om	een	
voorziening	af	te	wikkelen	waarschijnlijk	geheel	of	gedeeltelijk	
door	een	derde	worden	vergoed	bij	afwikkeling	van	de	voorzie-
ning,	wordt	de	vergoeding	als	afzonderlijk	actief	gepresenteerd.
Voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde 
van	de	uitgaven	die	naar	verwachting	noodzakelijk	zijn	om	de	
verplichtingen en verliezen af te wikkelen.

7.3.18 Voorziening groot onderhoud
Een voorziening wordt gevormd voor verwachte kosten van 
periodiek groot onderhoud aan panden, installaties e.d. op 
basis van een meerjarig onderhoudsplan. De uitgaven van groot 
onderhoud worden verwerkt ten laste van de onderhoudsvoor-
ziening voor zover deze is gevormd voor de beoogde kosten. 
Indien de kosten van groot onderhoud uitgaan boven de boek-
waarde van de voor het desbetreffende actief aangehouden 
voorziening, worden de (meer)kosten verwerkt ten laste van 
de staat van baten en lasten.
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De voorziening heeft overwegend een langdurig karakter.

7.3.19 Verplichtingen
Langlopende	en	kortlopende	schulden	en	overige	financiële	
verplichtingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen 
de	geamortiseerde	kostprijs	op	basis	van	de	effectieve-rente-
methode. De effectieve rente wordt direct in de staat van baten 
en lasten verwerkt.

De	projectverplichtingen	met	een	looptijd	langer	dan	één	
jaar worden opgenomen onder de langlopende schulden.

7.3.20 Grondslagen voor de resultaatbepaling
De	opbrengsten	uit	hoofde	van	nalatenschappen	zijn	verant-
woord in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan wor-
den	vastgesteld	en	zijn	aanvaard	door	de	stichting.	Verplich-
tingen	uit	hoofde	van	de	doelstellingen	zijn	geheel	ten	laste	

gebracht van het boekjaar waarin het besluit tot toekenning 
aan de projectaanvrager is medegedeeld.

7.3.21 Algemene kosten van beheer en administratie
Kosten	van	beheer	en	administratie	zijn	die	kosten	die	de	orga-
nisatie maakt in het kader van de (interne) beheersing en admi-
nistratievoering en worden niet toegerekend aan de doelstel-
ling of de werving van baten, aangezien de stichting een zuivere 
categoriale	verdeling	van	de	kosten	meer	inzichtelijk	vindt.
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7.4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

7.4.1	 Specificatie	materiële	vaste	activa

31 dec. 2020 31 dec. 2019

Terreinen 124.495 124.495 

Terreinenvoorzieningen 135.000 157.500 

Gebouwen locatie Huizen 2.471.294 2.576.668 

Stand per 31 december  2.730.789 2.858.663

7.4.2 Verloop materiële vaste activa
Terreinen Terrein- 

voorzieningen
Gebouwen Totaal 2020 Totaal 2019

Aanschafwaarde 

Saldo 1 januari 2020   124.495  450.000   4.025.904   4.600.399   4.683.993 

Aankopen  —  —  —  —  —

Desinvesteringen  —  —  —  —  83.594 

Stand per 31 december  124.495  450.000  4.025.904  4.600.399  4.600.399 

Afschrijvingen

Saldo 1 januari 2020  —   292.500   1.449.236   1.741.736   1.692.813 

Afschrijvingen  —   22.500   105.374   127.874   132.517 

Desinvesteringen  —  —  —  —   83.594 

Stand per 31 december  —   315.000   1.554.610   1.869.610   1.741.736 

Stand per 31 december  124.495  135.000   2.471.294   2.730.789   2.858.663 

De activa worden aangehouden 
voor realisatie van de doel-
stellingen van 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	waarde-
vermindering plaatsgevonden.

De actuele waarde van de 
bedrijfs	gebouwen	is	gebaseerd	
op de WOZ-waarden per 1 januari 
2020 en bedraagt € 10.061.000.



37

7 — JAARREKENING

7.4.4 Vorderingen en overlopende activa
31 dec. 2020 31 dec. 2019

Debiteuren 29.510 28.804 

Interest obligaties 212.958 341.294 

Interest banken  —  — 

Koninklijke	Visio 3.108.846 786.148 

BTW 5.596 5.362 

Overige vorderingen 4.110 8.008 

Nalatenschappen met  
vruchtgebruik	bij	derden

 2  2 

Stand per 31 december 3.361.022 1.169.618

Het saldo vorderingen is gedaald ten opzichte van voorgaand jaar, 
aangezien in het huidig jaar geen dividendtransactie is die nog moet 
worden	vereffend.	In	de	overige	vorderingen	zijn	geen	bedragen	
begrepen	met	een	looptijd	langer	dan	één	jaar.

De effecten worden ter belegging aangehouden.
7.4.3 Effecten

31 dec. 2020 31 dec. 2019

Stand per 1 januari 95.591.329 76.066.706 

Bij:	aankopen/inschrijvingen	 37.052.083 15.651.301 

Subtotaal 132.643.412 91.718.007 

Af: verkopen en lossingen tegen aankoopwaarde 27.995.131 6.049.298 

Subtotaal 104.648.281 85.668.709 

Mutaties niet-gerealiseerde koersverschillen  
boekjaar beleggingen

(205.969) 9.922.620 

Stand per 31 december 104.442.312 95.591.329 
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De	liquide	middelen	zijn	terstond	opeisbaar.
7.4.6 Liquide middelen

31 dec. 2020 31 dec. 2019

ABN AMRO Bank N.V. 7.502.644 18.618.098 

Stand per 31 december 7.502.644 18.618.098 

De nalatenschappen met vruchtgebruik worden 
gewaardeerd tegen € 1 per nalatenschap. Na het 
overlijden	van	de	vrucht-gebruik(st)er,	worden	de	
vrijkomende	bedragen	aan	de	bestemmingsreserves	
toegevoegd.

7.4.5	 Nalatenschappen	met	vruchtgebruik	bij	derden
31 dec. 2020 31 dec. 2019

Erflater Vruchtgebruiker

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

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

Stand per 31 december  2  2 

7.4.7 Mutaties in de reserves
Bestemmings-  

reserves
Overige reserves 31 dec. 2020 31 dec. 2019

Stand per 1 januari 87.920.362 22.879.327 110.799.689 101.669.348 

Mutaties  —  —

Toevoeging via resultaat- 
bestemming

2.216.087 (1.645.697) 570.390 9.130.341 

Stand per 31 december 90.136.449 21.233.630 111.370.079 110.799.689 
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De bestemmingsreserve is gevormd op basis van door het bestuur 
aangegeven doelstellingen.

Met de keuze voor een bestemmingsreserve brengt Stichting 
Novum haar beleid tot uitdrukking om de kosten te dekken uit het 
rendement van het belegde vermogen en zo de overige inkomsten 
zo	veel	mogelijk	direct	ten	goede	te	laten	komen	aan	de	doelstelling.

De	reserve	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 
huur opbrengsten of gebruiksvergoedingen. Het vorenstaande is de 
minimumvereiste voor de mutatie.

De reserve dient per 31 december 2020 een minimale grootte te 
hebben van € 88.605.984. Indien deze reserve wordt berekend vanaf 
1 jan 2008 (invoering ANBI-wetgeving) dan zou deze reserve een 
minimale grootte hebben van € 113.585.093.

7.4.8 Bestemmingsreserves
31 dec. 2020 31 dec. 2019

Stand per 1 januari 87.731.980 85.168.515 

Toevoeging via resultaat 874.004 2.563.465 

Stand per 31 december 88.605.984 87.731.980 

7.4.9 Bestemmingsreserve giftenbudget
31 dec. 2020 31 dec. 2019

Stand per 1 januari 188.382 — 

Toevoeging via resultaat 1.342.083 188.382 

Onttrekking via resultaat — —

Stand per 31 december 1.530.465 188.382 

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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7.4.10 Overige reserve
31 dec. 2020 31 dec. 2019

Stand per 1 januari 22.879.327 16.500.833 

Toevoeging via resultaat (1.645.697) 6.378.494 

Onttrekking via resultaat — — 

Stand per 31 december 21.233.630 22.879.327 

7.4.11 Voorziening groot onderhoud
31 dec. 2020 31 dec. 2019

Stand per 1 januari 149.011 159.304 

Toevoeging 430.000 354.443 

Onttrekking 290.791 364.736 

Stand per 31 december 288.220 149.011 

7.4.12 Langlopende schulden
31 dec. 2020 31 dec. 2019

Projectverplichtingen	met	looptijd	langer	dan	1	jaar 1.574.786 2.266.000 

Stand per 31 december 1.574.786 2.266.000 

Het deel dat binnen één jaar wordt afgelost, is gepresenteerd onder 
kortlopende schulden. 
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7.4.13 Kortlopende schulden en overlopende passiva
31 dec. 2020 31 dec. 2019

Crediteuren 15.893 19.707 

Overige schulden

 Onderhoudskosten 35.000 70.695 

 Beheerloon en performance fee beleggingen 39.250 49.375 

 Accountantskosten 22.445 23.470 

 Projecten 4.629.718 5.077.678 

 Waarborgsom 50.061 30.061 

 Rente 11.250 0

 Diversen 65 3.415 

Stand per 31 december  4.803.682  5.274.401 

Kortlopende	schulden	hebben	een	looptijd	korter	dan	een	jaar.

7.4.14 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
31 dec. 2020

Garanties 1.784.530 

Stand per 31 december  1.784.530 

Het	bestuur	heeft	een	schriftelijke	toezegging	gedaan	inzake	
vergoeding	bij	(gedeeltelijke)	leegstand	van	de	gebouwde	school.

Novum	vergoedt	de	resterende	financiering	(boekwaarde	school)	
aan	de	gemeente	Huizen	indien	Visio,	LSSB	inzake	onderwijs	niet	aan	
haar verplichtingen in deze kan voldoen.

Van de totale verplichting van € 1.784.530 heeft € 81.115 een 
looptijd	van	maximaal	één	jaar	en	€	1.378.955	heeft	een	looptijd	van	
langer	dan	vijf	jaar.

Tussen de gemeente Huizen, Novum en Visio bestaat de intentie 
voor	1	augustus	2021	tot	afspraken	te	komen	waarbij	de	gedane	
toezegging kan vervallen.
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7.5.1 Baten uit erfstelling, legaten en giften
Werkelijk	2020 Begroting 2020 Werkelijk	2019

Legaten 11.350 49.000 244.776 

Giften 120 1.000  454 

Stand per 31 december 11.470  50.000 245.230 

7.5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

7.5.2 Baten uit beleggingen
Werkelijk	2020 Begroting 2020 Werkelijk	2019

Dividend 810.999 1.850.000 1.185.172 

Interest obligaties 630.949 980.000 785.099 

Niet-gerealiseerde koersverschillen 1.402.542 1.438.000 9.892.288 

Interest (exclusief interest obligaties) (41.232) 52.000 5.242 

Materiële vaste activa 849.394 845.692 834.371 

Stand per 31 december 3.652.652 5.165.692 12.702.172 

De	baten	uit	beleggingen	in	het	boekjaar	2020	zijn	fors	lager	dan	
de begroting van 2019. Dit wordt met name veroorzaakt doordat 
de	beurskoersen	in	de	eerste	helft	van	2020	fors	zijn	gedaald	als	
gevolg	van	COVID-19.	In	de	loop	van	het	jaar	zijn	de	beurskoersn	
aangetrokken. 

De	baten	uit	erfstelling,	legaten	en	giften	in	2020	zijn	lager	dan	het	
voorgaande jaar.

7.5.3	 Specificatie	baten	en	beleggingen
Niet-gerealiseerde

koersverschillen 
per 1 januari 2020

Niet-gerealiseerde
koersverschillen 

per 31 december 2020

Gerealiseerde
koersverschillen

in 2020

Realisatie
koersverschillen

in 2020

Hypotheken en leningen 114.927,00 124.642  — 9.715 

Aandelen 6.068.651 5.705.678 963.085 600.112 

Obligaties 3.302.862 3.450.151 645.427 792.716 

Stand per 31 december 9.486.440 9.280.471 1.608.512 1.402.542 
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7.5.4 Besteed aan doelstellingen: aanvullende diensten, dienstverlening, zorg
Vrijval
2020

Kosten
2020

Aangegane 
verplichting 

2020 voor 2021

Totaal
werkelijk	

2020

Begroting 
2020

Werkelijk	
2019

Vrijval
2019

Kosten
2019

Aangegane 
verplichting 

2019 voor 2020

3.405.362 

Microaanvragen (27.218) — 50.000 22.782 — 18.413 (31.587) — 50.000 

Garantie Cruyff Court (5.608) — — (5.608) — 20.000 — — 20.000 

Stand per 31 december (32.826) — 50.000 17.174 3.405.362 38.413 (31.587) — — 

7.5.5 Besteed aan doelstellingen: innovatie en onderzoek
Vrijval
2020

Kosten
2020

Aangegane 
verplichting 

2020 voor 2021

Totaal
werkelijk	

2020

Begroting 
2020

Werkelijk	
2019

Vrijval
2019

Kosten
2019

Aangegane 
verplichting 

2019 voor 2020

Stichting InZicht  —  —  —  —  —  137.000  —  —  137.000 

Hey Google  —  —  —  —  —  138.990  —  —  138.990 

Kies Exact  —  —  —  —  —  175.594  —  —  175.594 

Korte screening visuele klachten NAH  —  —  —  —  —  144.816  —  —  144.816 

Screenende	vragenlijst	VVB  —  —  —  —  —  117.010  —  —  117.010 

Monoculair	filteren  —  —  —  —  —  55.225  —  —  55.225 

Implementatie ETNAH  —  —  —  —  —  39.924  —  —  39.924 

Aandacht voor kinderen met VSA-stoornissen  —  —  —  —  —  104.816  —  —  104.816 

Zicht	op	de	dubbel	zintuiglijke	beperking  —  —  —  —  —  474.022  —  —  474.022 

Diagnostiek Top VMBO  —  —  —  —  —  29.046  —  —  29.046 

Sprekende ogen 2.0  —  —  —  —  —  64.206  —  —  64.206 

Practice-based	kijktraining	voor	basisschool- 
leerlingen

 —  —  —  —  —  74.733  —  —  74.733 

vervolg 7.5.5 op volgende pagina



7 — JAARREKENING

44

Vervolg 7.5.5 Besteed aan doelstellingen: innovatie en onderzoek
Vrijval
2020

Kosten
2020

Aangegane 
verplichting 

2020 voor 2021

Totaal
werkelijk	

2020

Begroting 
2020

Werkelijk	
2019

Vrijval
2019

Kosten
2019

Aangegane 
verplichting 

2019 voor 2020

Teken mee — — — — —  166.412  — —  166.412 

VR Ervaringsbril — — — — —  88.982  — —  88.982 

Leerstoel NAH — — — — —  206.330  — —  206.330 

Leerstoel VUMC: Leer van blinde en 
slechtziende mens

— — — — —  (11.813)  (11.813) — — 

ETNAH — — — — —  (7.158)  (7.158) — — 

Visusbeleving — — — — —  (2.218)  (2.218) — — 

Scan-gedrag	bij	hemianopsie — — — — —  —  — — — 

Mobiliteitsbehoud	bij	comorbiditeit — — — — —  (9.638)  (9.638) — — 

Sprekende ogen — — — — —  (4.594)  (4.594) — — 

TopZorg, visuele Revalidatie in Oprichting TRIO 
tweede fase

— — — — —  (332.737)  (332.737) — — 

Sporten, zo kan het ook — — — — —  13.407  —  13.407 — 

BKC-kaarten, nieuwe visustest voor jonge kinderen — — — — —  (2.496)  (2.496)  — — 

Living	Experience;	de	goede	start	 — — — — —  (963)  (963)  — — 

Revalidatie & Advies 2.0 — — — — —  (60.856)  (60.856)  — — 

Blik vooruit — — — — —  (7.955)  (7.955)  — — 

Implementatie Eyetracking (inclusief SimSphere) — — — — —  (62.736)  (62.736)  — — 

Jongeren aan de arbeid (36.917) — — (36.917) — — — — — 

Ik word begrepen (17.499) — — (17.499) — — — — — 

Leerlijn	3D	-	2D (38.207) — — (38.207) — — — — — 

Paasgeschenk (7.236) — 25.000 17.764 — — — — — 

Kennisportaal XXL (92.291) — — (92.291) — — — — — 

Website (47)  —  — (47)  —  —  —  —  — 

vervolg 7.5.5 op volgende pagina
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Vervolg 7.5.5 Besteed aan doelstellingen: innovatie en onderzoek
Vrijval
2020

Kosten
2020

Aangegane 
verplichting 

2020 voor 2021

Totaal
werkelijk	

2020

Begroting 
2020

Werkelijk	
2019

Vrijval
2019

Kosten
2019

Aangegane 
verplichting 

2019 voor 2020

De blindentribune (21.402)  —  — (21.402)  —  —  —  —  — 

iPads voor woonlocatie  —  — 39.968 39.968  —  —  —  —  — 

Psychologische behandeling voor volwassenen  
binnen visuele revalidatie 

 —  — 82.647 82.647  —  —  —  —  — 

Ik	wil	een	bijbaan  — 61.318 61.318  —  —  —  —  — 

Drie	leerlijnen	naar	werk	  —  — 118.409 118.409  —  —  —  —  — 

Inclusive	Design	Lab	—	toegankelijk	design	 
vanaf de start

 —  — 58.365 58.365  —  —  —  —  — 

Innoveren doe je samen  —  — 58.592 58.592  —  —  —  —  — 

Lezen	bij	CVI	en	NAH	(FOSIL-CH)  —  — 53.852 53.852  —  —  —  —  — 

Zoekstrategie	bij	NAH-cliënten	met	 
gezichtsvelduitval 

 —  — 50.920 50.920  —  —  —  —  — 

Assessment of Visual Information Processing  
in Children 

 —  — 164.971 164.971  —  —  —  —  — 

Veilige auditieve omgeving voor mensen met VVB  —  — 31.828 31.828  —  —  —  —  — 

Voortgangsmetingen voor cliënten in de  
intensieve revalidatie 

 —  — 100.918 100.918  —  —  —  —  — 

Zicht op Goed Leven 2.0  —  — 160.793 160.793  —  —  —  —  — 

EyeParti  —  — 122.000 122.000  —  —  —  —  — 

Zintuigen	—	belevingsactiviteit	voor	zorg-onderwijs  —  — 46.065 46.065  —  —  —  —  — 

De	toegankelijke	grafische	rekenmachine  —  — 164.330 164.330  —  —  —  —  — 

Leerwerktraject woonhulp  —  — 100.000 100.000  —  —  —  — 

Kan ik je ergens mee helpen? 
De	persoonlijke	spraakassistent

 —  — 34.963 34.963  —  —  —  —  — 

Kom je buiten spelen?  —  — 100.000 100.000  —  —  —  —  — 

Bartiméus-fonds  —  — 42.500 42.500  —  —  —  —  — 

vervolg 7.5.5 op volgende pagina
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Vervolg 7.5.5 Besteed aan doelstellingen: innovatie en onderzoek
Vrijval
2020

Kosten
2020

Aangegane 
verplichting 

2020 voor 2021

Totaal
werkelijk	

2020

Begroting 
2020

Werkelijk	
2019

Vrijval
2019

Kosten
2019

Aangegane 
verplichting 

2019 voor 2020

Stand per 31 december (213.599) — 1.617.439 1.403.840 — 1.527.349 (503.164) 13.407 2.017.106 

7.5.6 Besteed aan doelstellingen: internationale projecten
Vrijval
2020

Kosten
2020

Aangegane 
verplichting 

2020 voor 2021

Totaal
werkelijk	

2020

Begroting 
2020

Werkelijk	
2019

Vrijval
2019

Kosten
2019

Aangegane 
verplichting 

2019 voor 2020

Visio International — internationale netwerken (24.980) — 48.200 23.220 — 15.734 (34.566) — 50.300 

Modules — — — — — 84.670 — — 84.670 

Visio International — secretariële ondersteuning (19.452) — — (19.452) — — — — — 

Verbeteren trainingsvaardigheden (2.378) — — (2.378) — 40.918 — — 40.918 

Vertalingen kennisproducten — — — — — 21.060 — — 21.060 

Oeganda — — — — — (75.253) (75.253) — —

Palestina, Jusur (Westbank) — — — — — 277.083 (110.504) — 387.587 

Zuid-Afrika — — — — — 250.744 — — 250.744 

Botswana, Thuto le Pono Boswa — — — — — 320.800 (254) — 321.054 

Oeganda: All We See is Possibility-programme — — — — — 364.986 — — 364.986 

Internationale modules — — 82.675 82.675 — — — — — 

Vertalingen van kennisproducten — — 14.536 14.536 — — — — — 

Botswana — — 108.300 108.300 — — — — — 

Oeganda — — 24.652 24.652 — — — — — 

Zuid-Afrika, Bona uBuntu programme — — 117.804 117.804 — — — — — 

Audiovisueel materiaal Visio International — — 137.920 137.920 — — — — — 

Leertraject impactmanagement — — 39.008 39.008 — — — — — 

vervolg 7.5.6 op volgende pagina
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Vervolg 7.5.6 Besteed aan doelstellingen: internationale projecten
Vrijval
2020

Kosten
2020

Aangegane 
verplichting 

2020 voor 2021

Totaal
werkelijk	

2020

Begroting 
2020

Werkelijk	
2019

Vrijval
2019

Kosten
2019

Aangegane 
verplichting 

2019 voor 2020

Evaluatie Internationale programma's — — 50.000 50.000 — — — — — 

Ontwikkeling en borging kwaliteit expertise-pool — — 65.980 65.980 — — — — — 

Stand per 31 december  (46.810) —  689.075  642.265 —  1.300.742  220.577 —  1.521.319

7.5.7 Totaal besteed aan doelstellingen
Vrijval
2020

Kosten
2020

Aangegane 
verplichting 

2020 voor 2021

Totaal
werkelijk	

2020

Begroting 
2020

Werkelijk	
2019

Vrijval
2019

Kosten
2019

Aangegane 
verplichting 

2019 voor 2020

Besteed aan doelstellingen: aanvullende diensten, 
dienstverlening, zorg

(32.826) — 50.000 17.174 3.405.362 38.413 (31.587) — — 

Besteed aan doelstellingen: innovatie en onderzoek (213.599)  — 1.617.439 1.403.840  — 1.527.349 (503.164)  — 2.017.106

Besteed aan doelstellingen: internationale projecten (46.810)  — 689.075 642.265  — 2.866.504 (220.577)  — 1.521.319

Totaal besteed aan doelstellingen (293.235) — 2.356.514  2.063.279  3.405.362 2.866.504 (755.328) 13.407 3.608.425 

Bestedingspercentage doelstellingen 
in	vergelijking	met	totaal	van	de	baten

 —  —  — 56% 65% 22% — — —

Bestedingspercentage doelstellingen
in	vergelijking	met	totaal	van	de	lasten

 —  — — 67% 76% 75% — — —

Totaal lasten 3.093.732 4.460.393 3.817.061 

De	projectlasten	zijn	lager	dan	de	begroting	en	lager	dan	voorgaand	jaar.	Dit	wordt	veroorzaakt	door	
minder	hoge	toekenningen	en	enkele	vrijvallen.	Het	verschil	tussen	de	begroting	en	de	gerealiseerde	
projectkosten is via resultaatsbestemming toegevoegd aan de reserve-giftenbudget.
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De	kosten	van	beleggingen	zijn	bijna	gelijk	aan	de	begroting	maar	
hoger	dan	voorgaand	jaar.	Enerzijds	wordt	dit	veroorzaakt	doordat	
het beheerloon hoger is dan voorgaand jaar als gevolg van een 
uitgevoerde	ALM-studie.	Tevens	zijn	de	verzekeringen	hoger	dan	
voorgaand jaar, aangezien in het voorgaande jaar een eenmalige 
bate was opgenomen. Als laatste is de dotatievoorziening onder-
houd	hoger,	wat	wordt	veroorzaakt	door	een	nieuw	langetermijn-
onderhoudsplan. 

7.5.8 Kosten van de beleggingen
Werkelijk	2020 Begroting 2020 Werkelijk	2019

Beheerloon 172.865 164.220 165.712 

Huismeesterschap	Koninklijke	Visio 22.383 22.383 21.944 

Afschrijvingskosten 127.874 127.874 132.518 

Gebouw gebonden verzekering  
en belastingen 

38.022 36.100 26.607 

Energie en schoonmaak 8.590 20.400 10.074 

Dotatie voorziening onderhoud 430.000 430.000 354.443 

Stand per 31 december  799.734  800.977  711.298 

7.5.9 Nettoresultaat van de beleggingen
Werkelijk	2020 Begroting 2020 Werkelijk	2019

Opbrengsten 3.652.652 5.165.692 12.702.172 

Kosten 799.734 800.977 711.298 

Stand per 31 december  2.852.918  4.364.715 11.990.874

7.5.10 Kosten van beheer en administratie
Werkelijk	2020 Begroting 2020 Werkelijk	2019

Bureaukosten 137.968 138.448 138.550 

Algemene kosten 40.220 58.100 46.848 

Verzekeringen en belastingen 825 881 822 

Overige uitgaven 19.306 24.400 20814

Stand per 31 december  198.319  221.829  207.034 

De	kosten	van	beheer	en	administratie	zijn	iets	lager	dan	het	voor-
gaande jaar en de begroting. Dit wordt met name veroorzaakt 
doordat de advies en juridische kosten lager uitvielen.
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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. 
In hoofdstuk 6 van het bestuursverslag is onder meer nadere 
informatie opgenomen over de nevenfuncties van de bestuursleden.

Het bestuur van Novum heeft besloten het resultaat over het 
boekjaar toe te voegen aan de bestemmingsreserves en overige 
reserves. De resultaatsbestemming is reeds verwerkt in de 
jaarrekening.

Huizen, 17 juni 2021

de heer drs. P.P.A. Bronger (penningmeester)
mevrouw drs. A.D. Brouwer (secretaris)
de	heer	A.T.M.	Bruijninckx	(voorzitter)
mevrouw drs. H.M.T. de Wit
de heer drs. A.C. Zwaan MBA

7.5.11 Bezoldiging van bestuurders
Werkelijk	2020 Begroting 2020 Werkelijk	2019

Bestuursvergoeding  32.400  32.225  32.225 

7.5.12 Resultaatbestemming
2020

Saldo van baten en lasten 570.390 

Toevoeging aan bestemmingsreserve 874.004 

Toevoeging aan reserve giftenbudget 1.342.083 

Toevoeging aan overige reserves (303.614)

7.5.13 Gebeurtenissen na balansdatum
2020

Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum en voor de datum van openbaarmaking van de jaar-
rekening 2020 plaatsgevonden, anders dan dat begin 2021 de gemeente Huizen, Visio en Novum in 
gesprek	zijn	gegaan	over	de	definitieve	huisvesting	van	de	leerlingen	van	Elan	Breeduit	in	de	VisioSchool.	
Gekeken	is	naar	een	normalisatie	van	de	onderwijssituatie	en	behoud	van	het	maatschappelijk	vastgoed	
voor	een	kwetsbare	doelgroep.	In	gezamenlijk	overleg	is	het	besluit	genomen	om	de	grond	(in	eigendom	
van Novum) en opstallen (in juridisch eigendom van Visio) per 1 augustus 2021 over te dragen aan de 
gemeente Huizen. Hiermee komt de garantiestelling die Novum in geval van opheffen van de Visioschool 
jegens de gemeente Huizen heeft gesteld te vervallen.
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7.6 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	2020	van	Stichting	Novum	(of	
hierna ‘de stichting’) te Amsterdam (hierna ‘de jaarrekening’) 
gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de betreffende jaarrekening een 
getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het ver-
mogen van Stichting Novum per 31 december 2020 en van het 
resultaat	over	2020	in	overeenstemming	met	de	Richtlijn	voor	
de jaarverslaggeving 640 ‘Organisaties zonder winststreven’’.

De jaarrekening bestaat uit:
1. balans	per	31	december	2020;
2. de	staat	van	baten	en	lasten	over	2020;	en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde 

grondslagen	voor	financiële	verslaggeving	en	overige	
toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij	hebben	onze	controle	uitgevoerd	volgens	het	Nederlands	
recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden 
vallen.	Onze	verantwoordelijkheden	op	grond	hiervan	zijn	
beschreven	in	de	sectie	‘Onze	verantwoordelijkheden	voor	de	
controle van de jaarrekening’.

Wij	zijn	onafhankelijk	van	Stichting	Novum	zoals	vereist	in	de	
Verordening	inzake	de	onafhankelijkheid	van	accountants	bij	
assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht rele-
vante	onafhankelijkheidsregels	in	Nederland.	Verder	hebben	
wij	voldaan	aan	de	Verordening	gedrags-	en	beroepsregels	
accountants (VGBA).

Wij	vinden	dat	de	door	ons	verkregen	controle-informatie	vol-
doende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen  
andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, 
omvatten de jaarstukken andere informatie, die bestaan uit:

 — voorwoord;
 — het	bestuurlijk	verslag	(1.	Ontstaansgeschiedenis	en	rol,	 

2. Beleid en communicatie, 3. Bestedingen, 4. Beleggin-
gen,	5.	Financiële	resultaten,	6.	Bestuur	en	Governance);	
en

 — de projectverslagen (8. Projectverslagen binnenland,  
9. Projectverslagen buitenland).

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van 
mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenig-
baar	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 jaarrekening of anderszins, overwogen of de andere 
informatie	materiële	afwijkingen	bevat.
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Met	onze	werkzaamheden	hebben	wij	voldaan	aan	de	vereis-
ten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden 
hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamhe-
den	bij	de	jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen 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	650	‘Fondsenwervende	
organisaties’.	In	dit	kader	is	het	bestuur	verantwoordelijk	voor	
een	zodanige	interne	beheersing	als	het	bestuur	noodzakelijk	
acht	om	het	opmaken	van	de	jaarrekening	mogelijk	te	maken	
zonder	afwijkingen	van	materieel	belang	als	gevolg	van	fou-
ten of fraude.

Bij	het	opmaken	van	de	jaarrekening	moet	het	bestuur	afwegen	
of de stichting in staat is om haar werkzaamheden in continuï-
teit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstel-
sel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de 
continuïteitsveronderstelling,	tenzij	het	bestuur	het	voornemen	
heeft om de stichting te liquideren of de activiteiten te beëindi-
gen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het 
bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor 
gerede	twijfel	zou	kunnen	bestaan	of	de	stichting	haar	activitei-
ten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Het	bestuur	is	verantwoordelijk	voor	het	uitoefenen	van	toezicht	
op	het	proces	van	financiële	verslaggeving	van	de	stichting.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle  
van de jaarrekening
Onze	verantwoordelijkheid	is	het	zodanig	plannen	en	uitvoe-
ren	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	redelijkerwijs	kan	worden	verwacht	dat	
deze,	afzonderlijk	of	gezamenlijk,	van	invloed	kunnen	zijn	op	de	
economische beslissingen die gebruikers op basis van de jaar-
rekening nemen. De materialiteit 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	professioneel-kritisch	
uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeels-
vorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhanke-
lijkheidseisen.	Onze	controle	bestond	onder	andere	uit:

 — het	identificeren	en	inschatten	van	de	risico’s	dat	de	jaarre-
kening	afwijkingen	van	materieel	belang	bevat	als	gevolg	
van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepa-
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len en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het ver-
krijgen	van	controle-informatie	die	voldoende	en	geschikt	
is	als	basis	voor	ons	oordeel.	Bij	fraude	is	het	risico	dat	een	
afwijking	van	materieel	belang	niet	ontdekt	wordt	groter	
dan	bij	fouten.	Bij	fraude	kan	sprake	zijn	van	samenspan-
ning,	valsheid	in	geschrifte,	het	opzettelijk	nalaten	transac-
ties	vast	te	leggen,	het	opzettelijk	verkeerd	voorstellen	van	
zaken	of	het	doorbreken	van	de	interne	beheersing;

 — het	verkrijgen	van	inzicht	in	de	interne	beheersing	die	rele-
vant is voor de controle met als doel controlewerkzaam-
heden	te	selecteren	die	passend	zijn	in	de	omstandighe-
den. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een 
oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne 
beheersing	van	de	stichting;

 — het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grond-
slagen	voor	financiële	verslaggeving,	en	het	evalueren	van	
de	redelijkheid	van	schattingen	door	het	bestuur	en	de	toe-
lichtingen	die	daarover	in	de	jaarrekening	staan;

 — het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde con-
tinuïteitsveronderstelling 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	bedrijfsacti-
viteiten	in	continuïteit	kan	voortzetten.	Als	wij	concluderen	
dat	er	een	onzekerheid	van	materieel	belang	bestaat,	zijn	wij	
verplicht om in onze controleverklaring de aandacht te ves-
tigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaar-
rekening.	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 

omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een orga-
nisatie	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	belaste	personen	
onder	andere	over	de	geplande	reikwijdte	en	timing	van	de	
controle	en	over	de	significante	bevindingen	die	uit	onze	con-
trole	naar	voren	zijn	gekomen,	waaronder	eventuele	significante	
tekortkomingen in de interne beheersing.

Amstelveen, 17 juni 2021

KPMG Accountants N.V.
J.L.C. van Sabben RA
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Ieder kind heeft recht op 
onderwijs. Novum ondersteunt 
projecten gericht op onderwijs 
aan kinderen met een visuele 
(meervoudige) beperking.
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8.1 ALGEMEEN

8.1.1 Leerstoel VU: Leer van de blinde en  
 slechtziende mens
Novum draagt bij aan de leerstoel Leer van de blinde en slecht-
ziende mens bij het Medisch Centrum van de Vrije Universiteit 
(VUmc) in Amsterdam. De reguliere kosten van de leerstoel 
betaalt het VUmc. De extra kosten, zoals reis- en congreskos-
ten en een aantal promotieplaatsen, betaalt Novum.

De leerstoel wordt bezet door oogarts prof. dr. G.H.M.B. van 
Rens.	Professor	Van	Rens	was	tien	jaar	werkzaam	als	bijzon-
der hoogleraar namens de Algemene Nederlandse Vereni-
ging ter Voorkoming van Blindheid. De samenwerking biedt 
het VUmc toegang tot grote databases van Visio met geanoni-
miseerde	patiënteninformatie.	Het	onderzoek	en	onderwijs	van	
de leerstoel richten zich op het in kaart brengen van de behoef-
ten en effecten van revalidatie voor mensen met een visuele 
beperking.	Vanwege	de	beperkte	tijdsinzet	van	de	hoogleraar	
(0,3 fte)	richt	zijn	bijdrage	zich	voornamelijk	op	wetenschap-
pelijk	onderzoek.	

Daarnaast	wordt	er	onderwijs	gegeven	aan	studenten	en	
arts-assistenten	in	opleiding	tot	oogarts.	In	2017	liep	de	finan-
ciering van de leerstoel door Novum af. In overleg met de uni-

versiteit	is	besloten	om	gezamenlijk	de	financiering	met	vier	
jaar te continueren.

8.1.2 Leerstoel Visuele informatieverwerking Erasmus
Visio heeft de samenwerking met de afdeling Neuroweten-
schappen van het Erasmus MC geïntensiveerd met de bijzon-
dere leerstoel Visuele informatieverwerking. De reguliere kos-
ten van de leerstoel betaalt het Erasmus MC. Sinds september 
2013 bekostigt Novum de extra kosten van de projectuitvoe-
ring, zoals reis- en congreskosten en een aantal promotieplaat-
sen. De samenwerking maakt het mogelijk om kennisontwik-
keling en praktijkgericht handelen met elkaar te verbinden.

Zien	doen	we	niet	alleen	met	onze	ogen.	Ook	de	hersenen	zijn	
actief	betrokken	bij	het	doorsturen	en	verwerken	van	de	beel-
den die via de ogen binnenkomen. Wanneer de hersenen de 
beelden niet goed registreren of verwerken, kunnen visuele 
stoornissen ontstaan. 

De	missie	van	de	bijzondere	leerstoel	Visuele	informatie-
verwerking, die bezet wordt door prof. dr. J. van der Steen, 
afdeling Neurowetenschappen van het Erasmus MC, is twee-
ledig:	een	bijdrage	leveren	aan	het	vroegtijdig	diagnosticeren	
van	aandoeningen	waarbij	de	visuele	informatieverwerking	is	
aangedaan én het beoordelen van interventies op hun toepas-

PROJECTVERSLAGEN BINNENLAND8
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baarheid	en	effectiviteit.	Bij	het	onderzoek	wordt	veel	gebruik-
gemaakt van de registratie van oogbewegingen met behulp van 
een eyetracker, waarmee de reactie op visuele stimuli nauw-
keurig kan worden gemeten. Het verwachte eindresultaat is 
het	leveren	van	een	bijdrage	aan	de	vroegdiagnostiek	van	visu-
ele	(ontwikkelings)stoornissen	bij	kinderen	met	een	cerebrale	
visuele	stoornis	(CVI),	het	vroegtijdig	opsporen	van	gezichts-
velduitval door glaucoom en het in kaart brengen van de ach-
teruitgang	in	visueel-motorische	coördinatie	bij	mensen	met	
neurodegeneratieve aandoeningen. 

8.1.3 TopZorg
Op het gebied van visuele revalidatie is Visio de grootste aan-
bieder in Nederland. Visio onderscheidt zich bovendien nati-
onaal en internationaal als een expertiseorganisatie die zorg 
aanbiedt die elders niet te verkrijgen is. Met het programma 
TopZorg wil Visio een deel van deze zorg, namelijk automobi-
liteit en niet aangeboren hersenletsel (NAH), verder ontwikke-
len naar een niveau dat in ziekenhuizen ‘topklinisch’ of bij GGZ 
‘topreferent’ wordt genoemd. 

Het is de bedoeling om aan alle cliënten vanuit de geselec-
teerde regionale centra structureel topklinische zorg beschik-
baar	te	stellen.	Zo	zijn	zij	er	zeker	van	dat	ze	de	modernste,	opti-
male	diagnostiek	en	behandeling	krijgen	voor	hun	zeldzame	of	
complexe visuele problematiek. 

Voor Novum was dit een lastig te beoordelen aanvraag, 
omdat het project zich meer richtte op de inrichting van de 
zorg dan op de zorg zelf. In 2018 heeft Novum daarom een 
externe adviseur ingeschakeld en onderzoek laten doen naar 
de toegevoegde waarde van dit project voor de cliënt. Con-

clusie	was	dat	de	toegevoegde	waarde	er	wel	degelijk	is.	De	
externe adviseur heeft wel een aantal aanbevelingen gedaan 
omtrent	de	projectinvulling	en	organisatie,	die	door	Visio	zijn	
overgenomen. In het najaar van 2020 heeft er een proefvisita-
tie plaatsgevonden door Stichting Topcare. In 2021 wordt het 
traject	afgerond	met	een	definitieve	visitatie	in	de	zomer.	

8.1.4 Leerstoel NAH
In 2016 leefden er in Nederland naar schatting 650.000 
mensen met niet-aangeboren hersenletsel (zie www.volks-
gezondheidenzorg.info). NAH kan ontstaan na een (verkeers)
ongeval of door ziektes zoals hersenbloedingen, -infarcten, 
-tumoren of zuurstoftekort na een hartstilstand. Daarnaast 
waren er in 2016 nog eens circa 1.340.000 mensen met een 
chronische hersenaandoening die geleidelijk is ontstaan, zoals 
MS, de ziekte van Parkinson, de ziekte van Alzheimer en andere 
dementiële aandoeningen (zie www.volks gezondheidenzorg.
info). Traditioneel richt de zorg voor patiënten met NAH zich 
op de motorische, cognitieve en psychosociale gevolgen van 
de hersenaandoening. 

Voor de visuele gevolgen van deze aandoeningen is weinig aan-
dacht,	terwijl	de	geschatte	prevalentie	van	visuele	stoornissen	
ten gevolge van NAH uiteenlopen van minimaal 1 op de 5 tot 
mogelijk	zelfs	1	op	de	2	patiënten	(Berthold-Lindstedt,	Ygge	
en	Borg,	2017;	Kerkhoff,	2000).	Veel	patiënten	met	NAH	krijgen	
daardoor	niet	de	best	mogelijke	zorg,	waardoor	de	mate	van	
participatie	en	welbevinden	achterblijft	ten	opzichte	van	wat	
potentieel	mogelijk	is.	

Dankzij	de	financiële	steun	van	Novum	wordt	een	bijzon-
dere	leerstoel	ingesteld	aan	de	Rijksuniversiteit	Groningen	

https://www.volksgezondheidenzorg.info
https://www.volksgezondheidenzorg.info
https://www.volksgezondheidenzorg.info
https://www.volksgezondheidenzorg.info
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(RUG) voor dit vakgebied. Doel van de leerstoel is het ontwik-
kelen, verbeteren en onderbouwen van diagnostische metho-
den en (cognitieve) training voor mensen met visuele klachten 
door NAH. Daarnaast is het streven de aandacht voor en ken-
nis over onbekende of onbegrepen visuele klachten door NAH 
te vergroten.

De leerstoel wordt ingesteld voor een periode van vier jaar 
en wordt bekleed door dr. J.H.C. Heutink. Dr. Heutink is tevens 
bij	Visio	werkzaam	als	directeur	van	de	afdeling	Kennis,	Exper-
tise en Innovatie (KEI).

8.1.5 iPads voor W&D (Corona)
Door	de	COVID-19-maatregelen	werden	de	bewoners	bij	Visio	
afgesloten van diverse activiteiten en direct contact met familie. 
Het betrof 42 woongroepen, 11 woningen en diverse apparte-
menten in de domeinen W&D Midden en Zuid. Novum heeft 
de aankoop van extra ipads ondersteund. 

8.2	 IK	ZIT	GOED	IN	MIJN	VEL

8.2.1 Ik word begrepen
Voor veel cliënten met een ernstig meervoudige en visuele 
beperking (7.000 tot 8.000 cliënten in Nederland) is het las-
tig 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 rea-
geren, 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 door cliënten van verschillende leeftijden. 

Bij	Visio	Onderwijs	in	Breda	is	door	een	multidisciplinair	team	
van	professionals	vanuit	de	praktijk	een	communicatiepaspoort	
ontwikkeld (zie video ‘Ik word begrepen’). 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 reac-
tie	daarop	gewenst	is.	Het	paspoort	is	in	de	praktijk	een	suc-
ces.	Het	is	echter	niet	vergeleken	met	andere	signaleringslijsten,	
die	op	diverse	locaties	en	bij	andere	instellingen/doelgroepen	
gebruikt worden. Ook is het (nog) niet theoretisch onderbouwd. 
Dit project is bedoeld om het huidige communicatiepaspoort 
te integreren met andere gebruikte communicatiepaspoorten. 
In 2018 heeft een literatuuronderzoek plaatsgevonden en is een 
pilot uitgezet met het nieuw ontwikkelde paspoort. In 2019 is 
een handleiding gemaakt en een en ander verder uitgerold. 
Het project is begin 2020 afgerond. 

https://youtu.be/H9zLV-WF2hI
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8.2.2 Beweegtuin De Vlasborch
Bewoners van instellingen voor ouderenzorg bewegen te 
weinig. Vijftig procent van de bewoners in een zorginstelling 
komt één keer per week buiten en een op de tien zelfs nooit. 
Te weinig bewegen heeft een negatieve invloed op cognitie 
(achteruit gang van de hersenen, dementie), fysieke gesteld-
heid (osteo porose, incontinentie en valincidenten) en gedrag 
(angst, slaapritme). 

Uit onderzoek is gebleken dat mensen met een visuele beper-
king structureel nog minder bewegen dan mensen zonder een 
beperking. Dit geldt ook voor de zestig vaste bewoners en hon-
derd bezoekers van de dagbesteding in De Vlasborch. De Vlas-
borch is een verzorgingshuis en instelling voor dagbesteding 
voor	slechtziende	en	blinde	ouderen	met	een	hoog	leeftijds-
gemiddelde, van wie een deel in een rolstoel zit. Met het reali-
seren van een beweegtuin wil Visio de bewoners van De Vlas-
borch stimuleren om regelmatig op een ongedwongen manier 
en met plezier samen met anderen te bewegen. In 2018 is de 
beweegtuin gerealiseerd en heeft Olga Commandeur, ambas-
sadrice	van	beweegtuinen,	ondersteund	bij	deskundigheids-
bevordering van medewerkers en de activering van de cliënten. 
De beweegtuin wordt inmiddels met veel enthousiasme 
gebruikt door cliënten die tevens elk hun eigen beweegplan 
hebben.	De	beweegtuin	is	ook	toegankelijk	voor	mensen	uit	
de omgeving. 

8.2.3 Pillogame voor blinden
Even een spelletje Candy Crush of WordFeud op de mobiel 
spelen? Bijna iedereen doet spelletjes op de telefoon. Ook 
slechtziende mensen met een matig tot licht verstandelijke 

beperking (IQ tussen de 35 en de 70; circa 28.000 tot 36.000 
personen) willen deze spelletjes kunnen spelen. Helaas blijkt 
dat er juist voor deze mensen geen games op de markt zijn. 

Binnen het project Pillo wordt daarom een spelletje ontwikkeld 
voor en door (cocreatie) visueel beperkte mensen met een ver-
standelijke	beperking	(www.pillo.nl). Pillo is een spelcompu-
ter waarvan de games worden bestuurd met een kussen als 
gamecontroller. Met zeer intuïtieve interacties, zoals knuffe-
len,	knijpen,	draaien	en	schudden,	stelt	het	kussen	iedereen	in	
staat de games te besturen. Inmiddels is in samenspraak met de 
cliënten een eerste ontwerp gemaakt voor een piratenspel. Het 
afgelopen jaar is het spel ontwikkeld met verschillende iteraties 
tot	een	spel	dat	bijna	klaar	is.	Begin	2021	zal	het	spel	in	gebruik	
worden genomen op de verschillende dagbestedingslocaties. 
De	eerste	reacties	in	de	testfase	zijn	positief.	

8.2.4 Weerbaarheidstraining voor volwassenen
Mensen met een visuele beperking krijgen mobiliteitstraining 
aangeboden om te leren veilig en verantwoord aan het ver-
keer deel te nemen. Echter, naar buiten en op pad gaan met 
een stok is voor veel mensen een moeilijke stap, omdat ze 
zich kwetsbaar voelen. Aan de ene kant letterlijk kwetsbaar, 
omdat ze zich als gemakkelijk slachtoffer zien van mensen met 
slechte bedoelingen. Aan de andere kant kwetsbaar, omdat 
ze (nog) niet in balans zijn met zichzelf en het leven met een 
visuele beperking. 

Veel	cliënten	verliezen	zelfvertrouwen	als	ze	te	maken	krijgen	
met een (verder) verlies van hun gezichtsvermogen. Dit pro-
ject beoogt volwassenen met een visuele beperking zelfver-

http://www.pillo.nl
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trouwen te geven om (vaker) op pad te gaan. Op basis van de 
zelfverdedigingsmethode Rots en Water (www.rotsenwater.nl) 
wordt een training ontwikkeld om de fysieke en mentale weer-
baarheid van mensen met een visuele beperking te vergroten. 
In	een	pilot	zijn	reeds	goede	ervaringen	opgedaan.	Door	de	
COVID-19-maatregelen	moesten	fysieke	bijeenkomsten	wor-
den uitgesteld. Het streven is om in het laatste kwartaal van 
2021 dertig professionals binnen Visio te hebben opgeleid en 
de methodiek te hebben geïmplementeerd.

8.2.5 Leesplezier
Een groot deel van de kinderen met een ernstig visuele beper-
king leest niet zo veel of vindt lezen niet net zo leuk als de 
meeste ziende leeftijdsgenootjes. Toch is lezen ook voor deze 
kinderen belangrijk. Kinderen die meer lezen, behalen door-
gaans betere resultaten op school. Kinderen met een ernstig 
visuele beperking die onvoldoende leren lezen, dreigen analfa-
beet te worden. 

De	oorzaken	van	dit	verminderd	leesplezier	liggen	enerzijds	
in	een	gebrek	aan	kennis	over	hoe,	waarom	en	wat	te	lezen	bij	
mensen uit het kindsysteem (onder wie ook professionals) en 
anderzijds	in	een	tekort	aan	leuke	en	geschikte	boeken.	Richt-
lijnen	voor	het	ontwikkelen	van	boeken,	waarin	concepten	echt	
duidelijk	overgebracht	worden,	zijn	niet	algemeen	bekend	en	
vindbaar. 

Dit project richt zich op kinderen met een ernstig visuele 
beperking	in	de	ontwikkelingsleeftijd	van	nul	tot	twaalf	jaar.	Het	
doel	is	dat	zij	met	plezier	boeken	lezen,	die	passen	bij	hun	ont-
wikkelingsleeftijd	en	waarin	concepten	goed	staan	uitgelegd.	
Daarnaast beoogt dit project dat mensen uit het kindsysteem 

het	belang	van	lezen	in	iedere	leeftijdsfase	kennen	en	dat	zij	
geschikte	boeken	goed	weten	te	vinden.	Er	zijn	verschillende	
activiteiten in gang gezet om het lezen te stimuleren. Het pro-
ject zal in 2021 worden afgerond. 

8.2.6 Hey Google
Het is voor de meesten van ons zo logisch en zo eenvoudig: als 
je een spelletje wilt spelen online of offline, dan pak je je tele-
foon, tablet of spelcomputer en ga je los. Maar als je een visu-
ele beperking hebt, zoals bij de cliënten van Visio het geval is, 
dan blijkt dat ineens helemaal niet zo voor de hand te liggen. 
Want er zijn weinig tot geen spelletjes die je letterlijk blind kunt 
spelen. Er is geen rekening mee gehouden dat dit zou moe-
ten kunnen, laat staan dat er spellen zijn die dit als uitgangs-
punt hebben genomen. 

In oktober 2018 is de Nederlandse Google Home op de markt 
gekomen. Google Home is een spraakcomputer zonder beeld-
scherm. De bediening verloopt via opdrachten met je stem en 
het apparaat praat dan terug. Het domein W&D heeft al een 
Google Home beschikbaar gesteld voor gebruik in een aan-
tal	van	zijn	woningen.	Tijdens	een	aantal	bijeenkomsten	met	
zeven	bewoners	van	het	Vooronder	in	Huizen	zijn	de	mogelijk-
heden	van	Google	Home	ontdekt	en	is	gezamenlijk	gekeken	
naar	mogelijke	toepassingen.
Daaruit kwam het volgende naar voren:

 —  De wens van de bewoners is om ook spelletjes te  
kunnen spelen.

 — De bewoners willen graag zelf meewerken aan het  
maken van spelletjes.

http://www.rotsenwater.nl
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Met bovenstaande vraag hebben zestien studenten van de NHL 
Stenden Hogeschool in een tweedaagse cocreatiesessie met 
de bewoners een viertal spelconcepten uitgewerkt. Samen met 
de bewoners is ervoor gekozen om voor drie spelconcepten 
subsidie	aan	te	vragen	bij	Novum.	

In het eerste kwartaal is er een aantal verkennende gesprek-
ken geweest tussen de potentiële ontwerpers van het spel en 
het projectteam. Er is een bureau geselecteerd. Na het opleve-
ren van het eerste spel en een terugblik op het proces, wordt 
ingeschat of dit project in 2021 kan worden uitgevoerd. 

8.2.7 Blindentribune
De toegankelijkheid van sportevenementen is voor mensen 
met een visuele beperking nog niet vanzelfsprekend. Toch 
zijn diverse sportclubs, sportbonden en -organisatoren zich 
er steeds meer van bewust dat iederéén sportevenementen 
moet kunnen meebeleven. Dus ook de doelgroep.

Bij	een	aantal	sportevenementen	en	-clubs	zijn	succesvol	tri-
bunes	voor	blinden	en	slechtzienden	gerealiseerd,	bijvoor-
beeld	bij	Feyenoord,	sc	Heerenveen	en	bij	het	ABN	AMRO	
World	Tennis	Tournament.	Hiervoor	heeft	de	doelgroep	altijd	
veel	belangstelling.	Er	zijn	echter	veel	zaken	waarmee	rekening	
moet worden gehouden voordat een blindentribune gereali-
seerd is, zoals:

 — 	bereikbaarheid	en	toegankelijkheid	van	de	sport- 
evene	menten	en	–clubs;

 — 	begeleiding	in	de	vorm	van	hosts;
 —  extra auditieve ondersteuning: een soort  
Langs-de-Lijn-commentaar.	

Door het realiseren van een kennisplatform, het faciliteren van 
trainingen en het maken van draaiboeken wil Visio een tool 
maken waarmee sportclubs, -bonden en -organisatoren aan de 
slag kunnen gaan. Het project is in 2020 afgerond. 
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8.3	 DE	WERELD	IS	VOOR	MIJ	TOEGANKELIJK

8.3.1 Jongeren aan de Arbeid (JAA)
Door veranderde wetgeving kunnen jongeren met een visu-
ele beperking geen beroep meer doen op de Wajong. Hier-
door dreigt een groep leerlingen tussen wal en schip te val-
len. Het gaat om de groep leerlingen/cliënten die weliswaar 
arbeidsvermogen heeft, maar die niet in staat is een volwaar-
dig diploma te halen op het mbo. Zij kunnen niet meer instro-
men op de sociale werkplaatsen. 

Deze leerlingen en cliënten met een visuele beperking en uit-
stroomniveau	vso-praktijk	zijn	vaak	wel	in	staat	tot	het	beha-
len	van	praktijkverklaringen	voor	diverse	werkprocessen.	De	
opleiding	WoonHulp	is	een	praktijkopleiding,	opgedeeld	in	
werkprocessen, die bedoeld is om personeel in de zorginstel-
ling	te	ondersteunen	met	het	uitvoeren	van	huishoudelijk	werk.	
De opleiding leidt op tot een erkend branchegericht diploma. 
Binnen Visio is een pilot gestart. De opleiding is aangepast aan 
de	doelgroep	en	inmiddels	zijn	er	drie	leerlingen	van	de	school	
in	Rotterdam	in	dit	schooljaar	begonnen	bij	W&D	in	Breda.	Een	
leerling heeft het diploma WoonHulp behaald. Hiermee is de 
erkenning verkregen van de diplomerende instanties SBB en 
Calibris	dat	alle	praktijkonderdelen	uitgevoerd	kunnen	worden	
door leerlingen met een visuele beperking. De pilot is begin 
2020 afgerond.

8.3.2 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 weliswaar hulpmiddelen, zoals gra-

fieken in reliëf en de Visiorekenkist met tastbare materialen, 
waaronder kralensnoeren en getallenstokken. Toch is er meer 
nodig om de doelgroep ingewikkelde formules of statistieken 
te leren begrijpen.

Leerlingen met een visuele beperking gaan tegenwoordig 
steeds	vaker	naar	reguliere	scholen.	Hierbij	is	het	voor	blinde	
leerlingen van belang om met dezelfde lesstof en in eenzelfde 
tempo als hun klasgenoten te kunnen meedoen. Voor leerkrach-
ten	speelt	dat	zij	zo	dicht	mogelijk	bij	hun	reguliere	manier	van	
lesgeven	willen	blijven.	Daarom	is	er	voor	blinde	leerlingen	een	
aanvullende	manier	nodig	om	grafieken	te	analyseren	en	te	
begrijpen.	

In samenwerking met de Technische Universiteit Delft en 
een ervaren app-ontwikkelaar is SenseMath ontwikkeld, een 
audioweergave	voor	grafische	figuren	en	een	3D-print	waar-
mee	grafieken	gevoeld	kunnen	worden.	Uit	resultaten	is	geble-
ken 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 assenstel-
sel.	De	resultaten	hebben	een	enorme	tijdwinst	laten	zien	ten	
opzichte van het huidige materiaal. Er is daarom een vervolg-
aanvraag	bij	Novum	ingediend,	die	is	gehonoreerd.	De	bedoe-
ling van dit project is dat een leerling zelf thuis met de app een 
wiskundige	functie	kan	omzetten	in	een	grafische	figuur	met	
audioweergave en 3D-print. 

De demo-app is 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.	In	
2019	is	een	andere	externe	partij	gevonden	en	in	2020	is	een	
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toegankelijke	app	gerealiseerd,	wel	met	alleen	een	auditieve	
functie. 

8.3.3 Expeditie Robin
Jongeren met een visuele beperking behalen schooldiplo-
ma’s, net als ziende leeftijdsgenoten. Op dit moment is de 
arbeidsdeelname van mensen met een visuele beperking 
echter minder dan 40 procent. Toch heeft de grootste groep 
jongvolwassenen met een visuele beperking een goede oplei-
ding afgerond. De doelstelling van dit project is dat alle jon-
geren met een visuele beperking de competenties ontwikke-
len die zij nodig hebben om volwaardig te participeren in de 
maatschappij. 

Momenteel hangt het al dan niet ontwikkelen van de beno-
digde	competenties	bij	veel	jongeren	met	een	visuele	beper-
king af van aangeboren talenten en eigenschappen. Ook speelt 
de	manier	waarop	zij	door	ouders	en	professionals	gestimu-
leerd worden, een rol. In een eerder project, Expeditie ToP, en 
een	daaraan	gerelateerd	onderwijsproject	van	Visio	en	Barti-
méus,	zijn	de	belangrijkste	benodigde	competenties	in	kaart	
gebracht	om	succesvol	deel	te	nemen	aan	de	maatschappij.	
Er	zijn	aan	ouders	en	professionals	workshops	gegeven	en	er	
is	een	lesmethode	ontwikkeld	met	filmmateriaal.	Ook	is	er	een	
pilot	gedaan,	een	werkboek	samengesteld	en	een	testbatterij	
ontwikkeld,	gericht	op	het	bevorderen	van	autonomie	bij	jon-
geren. Door COVID-19-maatregelen is het project vertraagd, 
maar het zal in 2021 worden afgerond. 

Meer informatie:
 — Film van ouders van Sanne en Bouke	(gebruikt	bij	de	
kick-off	-bijeenkomst)

 — Podcast ‘Kennen en kunnen’
 — Film Keke
 — Film Luna

8.3.4 Visuele ontwikkelingsmijlpalen 
Zowel de lagere orde visuele functies (LOVF: visueelsensorisch 
en oculomotorisch) als de hogere (HOVF: visuele aandacht en 
visuele perceptie) zijn belangrijk voor het zien. Voor kinderen 
in de leeftijd van nul tot zes jaar kunnen alleen de LOVF op 
een betrouwbare manier in kaart worden gebracht. Voor de 
HOVF is er geen onderbouwd referentiekader beschikbaar. 
Hierdoor is er onvoldoende overzicht van een normale ont-
wikkeling en de verwachtingen ten aanzien van een kind op 
een bepaalde leeftijd.

Door	de	beschikbare	wetenschappelijke	kennis	over	de	HOVF	
bij	kinderen	van	nul	tot	zes	jaar	overzichtelijk	in	kaart	te	bren-
gen,	wordt	in	dit	project	de	eerste	stap	gezet	om	inzicht	te	krij-
gen	in	hun	ontwikkelingsstappen	(geschat:	vijftig	aanmeldin-
gen	van	kinderen	per	jaar).	Voorts	wordt	bepaald	op	welke	wijze	
de	ontwikkelingsniveaus	van	de	HOVF	bij	jonge	kinderen	het	
beste	gemeten	kunnen	worden.	Voortschrijdend	inzicht	heeft	
inmiddels laten zien dat de vraagstelling complexer is en een 
vervolgaanvraag moet worden ingediend. 

https://youtu.be/p9-qpTaaHI4
https://intranet.visio.org/nieuws/Pages/podcastkennenenkunnen.aspx
https://youtu.be/2f4FrPnLrFk
https://youtu.be/CVRUHmON7Nw
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8.3.5 Ditbenik
Het is niet vanzelfsprekend voor kinderen met een visuele 
beperking dat zij volledig participeren in de ziende maatschap-
pij. Bartiméus en Visio hebben onderzocht welke vijf kritische 
factoren ten grondslag liggen aan succesvol participeren. Het 
ontwikkelen van de competenties die hierbij horen, is niet voor 
ieder kind met een visuele beperking vanzelfsprekend en vaak 
afhankelijk van kindfactoren en de houding en inzet van het 
kindsysteem. 

Dit project richt zich op kinderen/jongvolwassenen met een 
visuele	beperking	in	de	leeftijd	van	nul	tot	twintig	jaar.	Het	pro-
ject ontwerpt een methode voor mensen uit het kindsysteem 
en de professionals uit de diverse domeinen van Visio, die met 
deze doelgroep werken. Het resultaat van dit project is dat men-
sen uit het kindsysteem en professionals zich beter toegerust 
voelen om samen met deze kinderen aan het ontwikkelen van 
deze	vijf	competenties	te	werken.	En	dat	uiteindelijk	een	groter	
aantal kinderen met een visuele beperking goed participeert 
in	de	maatschappij.	Het	project	is	in	2020	van	start	gegaan.	

8.3.6 Kies exact
Leerlingen die momenteel de NASWB-vakken volgen, geven 
aan dat dit wordt bemoeilijkt door de afwezigheid van mate-
rialen en de juiste begeleiding. De randvoorwaarden voor het 
volgen van de NASWB-vakken zijn daardoor niet optimaal. 
Hierdoor krijgen leerlingen geen gelijke kansen om een wel-
overwogen keuze te maken. 

Dit project beoogt dat aangepaste leermiddelen beschikbaar 
zijn	voor	elke	scholier	met	een	visuele	beperking	in	het	voort-

gezet	onderwijs.	Daarnaast	vindt	er	op	allerlei	manieren	ken-
nisdeling	plaats	met	docenten,	waardoor	zij	beter	toegerust	
zijn	om	leerlingen	met	een	visuele	beperking	te	onderwijzen	
in de exacte vakken. Het doel is dat leerlingen daardoor beter 
in	staat	gesteld	worden	om	deel	te	nemen	aan	het	onderwijs	
in de exacte vakken en zo een weloverwogen keuze kunnen 
maken voor hun toekomstige vervolgopleiding en beroep. Er 
is	een	grote	behoefte	aan	extra	ondersteuning	bij	leerlingen	
en	leerkrachten	in	het	reguliere	onderwijs.	

De	lijst	met	gewenste	materialen,	tutorials	en	tekening-
banden is in de loop van het traject steeds langer geworden. 
Daarom	wordt	naar	alle	waarschijnlijkheid	ook	na	2022	het	werk	
nog voortgezet.

8.4	 MIJN	MOGELIJKHEDEN	EN	BEPERKINGEN	ZIJN	
 GOED IN BEELD

8.4.1 NAH Progress 
Veel mensen met neurodegeneratieve aandoeningen zoals 
MS en de ziekte van Parkinson, krijgen vroeg of laat visuele 
problemen. Dit wordt niet altijd tijdig onderkend, terwijl deze 
groep gebaat is bij goede revalidatiezorg. De komst van twee 
topklinische centra – een voor MS en een voor de ziekte van 
Parkinson – biedt een kans om de zorg voor deze doelgroep te 
verbeteren. Dit kan worden bereikt door een samenwerkings-
verband aan te gaan met Visio.

Visio in Haren heeft de kennis en expertise in huis om de stap 
naar hoogwaardige klinische zorg te maken. Hierdoor kun-
nen mensen met neurodegeneratieve aandoeningen de com-
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plexe	en	specialistische	diagnostiek	en	revalidatie	krijgen	die	
ze nodig hebben. Er is een samenwerkingsverband aangegaan 
met Punt voor Parkinson, het MS Centrum Noord-Nederland 
en	de	geheugenpoli	van	het	UMCG.	Verwijscriteria	zijn	vast-
gelegd	en	screeningsvragenlijsten	ontwikkeld.	Inmiddels	wor-
den	cliënten	gescreend	en	is	er	een	aantal	bij	Visio	aangemeld.	
Wel is gebleken dat een revalidatietraject door sommige cli-
enten als te belastend wordt ervaren. Het visueel functieon-
derzoek	en	het	neuropsychologisch	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. 
Door COVID-19-maatregelen is het project vertraagd, doordat 
er	beperkt	cliëntencontact	mogelijk	was.	

8.4.2 Diagnostiek van visuele stoornissen na NAH
Mensen met visuele problemen door NAH komen bij Visio 
steeds meer in beeld. In 2013 betroffen het 1.032 aanmeldin-
gen, in 2015 waren het er 1.476 (cliënten met NAH in een scree-
ningstraject zijn niet meegenomen). Er is dan ook behoefte aan 
efficiënte en effectieve diagnostiek en behandeling. In de afge-
lopen vier jaar is met steun van Stichting InZicht en Novum door 
Visio de werkwijze DiaNAH ontwikkeld. Dit gebeurde in samen-
werking met Bartiméus en de Rijksuniversiteit Groningen. 

De	DiaNAH-testbatterij	bestaat	uit	verschillende	digitale	tests,	
die op een grote tablet worden afgenomen. Deze testbatte-
rij	kan	specifiek	worden	gebruikt	voor	de	screening	van	visu-
eleperceptiestoornissen op de niveaus mid-level en hogere 
orde. De test wordt reeds actief gebruikt voor individuele diag-
nostiek binnen achttien instellingen van Visio en is daarnaast 

ook aanwezig binnen Bartiméus. Voor individuele diagnostiek 
met DiaNAH en een goede interpretatie van individuele sco-
res van mensen met NAH is het nu van belang dat de DiaNAH-
test	batterij	wordt	verbeterd	en	geoptimaliseerd.	Voor	opti-
male	diagnostiek	bij	een	individu	zijn	goede	normgegevens	
of	referentiewaarden	zeer	belangrijk.	Een	score	op	een	test	
krijgt	namelijk	pas	betekenis	wanneer	deze	geplaatst	kan	wor-
den in een referentiekader. Dat wil zeggen, wanneer er een ver-
gelijking	kan	worden	gemaakt	met	een	representatieve	steek-
proef uit de normale bevolking. 

Het project heeft tot doel normgegevens te verzamelen en 
deze	te	koppelen	aan	de	testbatterij	voor	een	betere	interpre-
tatie van scores van mensen met NAH. Het project is in 2020 
afgerond. 

8.4.3 Perimetrische screening op basis van 
 oogvolgbewegingen
Een intact gezichtsveld is uitermate belangrijk voor het dage-
lijks functioneren. Kennis over de aanwezigheid en aard van 
een gezichtsvelddefect is dan ook een van de meest essenti-
ele gegevens in de revalidatie en van uitermate groot belang 
in de oogheelkundige diagnostiek. Standaard automatische 
perimetrie (SAP) – de huidige gouden standaard voor gezichts-
veldmetingen – kan niet betrouwbaar worden toegepast bij 
voor Visio belangrijke doelgroepen, zoals ouderen (> tachtig 
jaar), mensen met motorische problematiek (zoals bij de ziekte 
van Parkinson) en mensen met aandachtsproblemen en/of ver-
traagde informatieverwerking (ten gevolge van NAH). 

Het UMCG heeft onlangs een nieuwe, zeer eenvoudige en 
slechts	vijf	minuten	durende	screeningstest	voor	het	gezichts-
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veld ontwikkeld (de Eye Movement Correlogram (EMC)-test). 
Het doel van dit project is na te gaan of door het inzetten van 
de EMC-test de diagnostiek en revalidatie kunnen worden ver-
beterd	van	mensen	bij	wie	het	afnemen	van	SAP	onmogelijk	is.	
Dit project focust op toepassing in de doelgroepen ouderen en 
mensen met aandachts- of informatieverwerkingsproblematiek. 
Mede door dit project zal de samenwerking tussen Visio en het 
UMCG verder geïntensiveerd worden. Het project is begin 2020 
van start gegaan. Door COVID-19-maatregelen is het project 
vertraagd, doordat er beperkt proefpersonencontact moge-
lijk	was.	

8.4.4 Ontwikkeling meetinstrument hogere orde visuele 
 functies (fase 1)
Cerebraal visuele stoornissen (CVI) worden gekenmerkt door 
stoornissen in de hogere orde visuele functies (HOVF). Het 
bestaande neuropsychologische testinstrumentarium is ech-
ter ontoereikend om stoornissen in de HOVF valide te meten. 
In een beoogd langetermijnproject wordt hiervoor een weten-
schappelijk gefundeerd, gevalideerd en genormeerd neuro-
psychologisch diagnostiekinstrument ontwikkeld. Met dit 
neuropsychologische diagnostiekinstrument kunnen diagnos-
tiek en uiteindelijk ook de behandeling doelmatiger verlopen. 

De huidige subsidieaanvraag betreft fase 1 van dit project. De 
aanvraag heeft als doel om op basis van een systematische lite-
ratuurreview	een	stevige	wetenschappelijke	basis	te	leggen.	
Hier	kan	dan	op	worden	voortgebouwd	bij	de	ontwikkeling	van	
het neuropsychologische diagnostiekinstrument. Andere doel-
stellingen	zijn	het	operationaliseren	van	de	HOVF	en	het	inven-
tariseren van de benodigde kennis en expertise. Daarnaast het 

vormen van klankbordgroepen en het aangaan van een samen-
werkingsrelatie met een universitaire partner. De tweede stap 
van	deze	eerste	fase	is	het	schrijven	en	indienen	van	een	pro-
jectplan met een subsidieaanvraag voor de volgende fase(n) 
van dit project. 

In 2019 is er een systematisch literatuuronderzoek uitge-
voerd	en	is	er	een	fundament	gelegd	voor	het	te	schrijven	
wetenschappelijk	artikel.	Er	is	een	vervolgaanvraag	ingediend	
en deze is gehonoreerd.

8.4.5 DAVI clean
Aandoeningen die slechtziendheid bij kinderen tot gevolg heb-
ben, zijn vaak gecompliceerd (CVI), zeldzaam en/of erfelijk. 
Tachtig procent van de oorzaken van slechtziendheid bij enkel-
voudig beperkte kinderen en 50 procent van de oorzaken bij 
meervoudig beperkte kinderen zijn erfelijk. Oogartsen verza-
melen data over de oorzaak van de aandoening. Dit betreft 
zowel gegevens over zwangerschapsduur en geboortegewicht 
als over vastgestelde aanlegstoornissen (van oog en hersenen). 
Bij de huidige werkwijze moeten de gegevens na het onder-
zoek vernietigd worden of zeer summier vermeld in de medi-
sche brief. Waardevolle informatie wordt dan weggegooid. 

Met een database voor en door oogartsen (DAVI = Database 
Visio) kan informatie behouden en beschermd worden. Het 
doel is om samen met academische ziekenhuizen een data-
base te vullen met gecodeerde data van cliënten en hun ouders, 
zodat	oogartsen	de	database	kunnen	raadplegen	bij	nieuwe	
casuïstiek en deze kunnen inzetten wanneer er een interventie 
beschikbaar komt voor een bepaalde doelgroep of wanneer er 
nieuwe	behandelingen	zijn	voor	genetische	aandoeningen.	De	
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zorg voor de cliënten met complexe problematiek zal hiermee 
verbeteren. Kinderartsen, genetici en kinderoogartsen zoeken 
wereldwijd	in	databases	om	de	diagnose	zo	exact	mogelijk	te	
kunnen stellen en leggen hun bevindingen liefst digitaal vast. 
Het	definitieve	programma	is	gekozen.	Gestart	is	met	het	ver-
zamelen van de informatie voor de database. 

8.4.6 Korte screening visuele klachten bij NAH
In Nederland komen er jaarlijks 130.000 nieuwe patiënten met 
niet-aangeboren hersenletsel (NAH) bij. NAH kan ontstaan 
door een (verkeers)ongeval of door ziektes zoals hersenbloe-
dingen, -infarcten, -tumoren of zuurstoftekort na een hartstil-
stand. Veel patiënten met NAH worden in de (sub)acute fase 
behandeld in een tweedelijnsrevalidatie-instelling. Daar wordt 
gedurende een korte maar zeer intensieve periode gewerkt 
aan herstel. Revalidatie-instellingen leggen daarbij traditioneel 
de focus op de motorische, cognitieve en psychosociale gevol-
gen van NAH. De visuele gevolgen blijven vaak onderbelicht. 

Dit probleem wordt erkend door de revalidatieartsen, die regel-
matig	mensen	verwijzen	naar	derdelijnsrevalidatie-instellingen	
zoals	Visio	(en	Bartiméus).	Zij	zeggen	behoefte	te	hebben	aan	
een	screenende	vragenlijst	of	een	ander	eenvoudig	toe	te	pas-
sen instrument, dat hen ondersteunt in hun (differentieel)diag-
nostisch besluitproces. 

Doel	van	dit	project	is	een	dergelijk	instrument	te	ontwik-
kelen	en	te	onderbouwen	(valideren),	waarbij	gebruik	wordt	
gemaakt van de resultaten van eerder onderzoek. Uitgangs-
punt is dat het instrument een korte (digitale) screeningsvragen-
lijst	is,	die	eenvoudig	in	de	zorgpraktijk	kan	worden	toegepast.

De gewenste startdatum was december 2019 met een loop-
tijd	van	24	maanden.	Door	COVID-19-maatregelen	is	het	pro-
ject met een jaar vertraagd. 

8.4.7 Screenende vragenlijst VVB
In Nederland verblijven in 2020 naar verwachting circa 30.000 
cliënten met een verstandelijke en visuele beperking in een 
verstandelijkgehandicapteninstelling (VG-instelling) (bron: Van 
Splunder). Hiervan verblijven circa 1.000 cliënten bij gespecia-
liseerde instellingen zoals Visio en Bartiméus. Het percentage 
50-plussers binnen de totale VG-populatie is toegenomen van 
16.000 (15 procent) in 2002 tot 28.000 (25 procent) in 2020. 
Hiermee is het aandeel van leeftijdsafhankelijke visusstoornis-
sen ook toegenomen. 

Deze	cliënten	verblijven	vaak	al	in	een	reguliere	VG-instelling.	
Mensen	met	een	(zware)	verstandelijke	beperking	en	een	visu-
ele	beperking	waarbij	onvoldoende	rekening	gehouden	wordt	
met de visuele problematiek, laten vaak onbegrepen gedrag 
zien. Met de juiste diagnostiek, aanpassingen in de leefomge-
ving en passende bejegening door verzorgenden kan dit voor-
komen	worden.	Zo	krijgt	deze	kwetsbare	groep	mensen	de	zorg	
die	zij	nodig	hebben.	Er	is	een	richtlijn	ketenzorg	VVB	vastge-
steld	per	1	juli	2019.	Deze	richtlijn	beoogt	een	tool	te	leveren	die	
de	instellingen	ondersteunt	in	de	opsporing	van	een	mogelijke	
visuele	beperking	bij	cliënten	met	een	verstandelijke	beper-
king.	Bij	aanvang	is	gebleken	dat	de	huidige	projectscope	en	
-aanpak herzien moeten worden. Het project is stopgezet en 
er zal nagedacht worden over een passend vervolg. 
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8.4.8 Implementatie ETNAH
Een cliënt met NAH en een visueel probleem wordt op iedere 
locatie anders onderzocht door de ergotherapeut. In voor-
gaande projecten is een richtlijn opgesteld voor ergothera-
peutische diagnostiek bij NAH. Deze richtlijn is getest op bruik-
baarheid door middel van een pilot en vervolgens bijgesteld. 
In dit project wordt de standaarddiagnostiek, zoals opgesteld 
in de richtlijn, geïmplementeerd. 

Er	worden	een	standaardwerkwijze	en	scholing	ontwikkeld	met	
een mentor-leerlingstructuur. Er zal een nulmeting plaatsvin-
den. Acht maanden na de scholing wordt er een effectmeting 
gedaan	bij	ergotherapeuten	en	wordt	de	tevredenheid	bij	cliën-
ten gemeten. Ook zal een controlegroep van cliënten gevraagd 
worden	ter	vergelijking	van	de	impact	van	de	ergotherapeuti-
sche standaarddiagnostiek. 

De	gewenste	startdatum	is	1	januari	2020	met	een	looptijd	
van	vijftien	maanden.	Door	COVID-19-maatregelen	is	het	pro-
ject vertraagd. 

8.4.9 Aandacht voor kinderen met visuele selectieve 
 aandachtstoornissen
Een visuele selectieve aandachtstoornis (VSAS) wordt in de 
praktijk herkend als meest voorkomende functiestoornis onder 
het paraplubegrip Cerebral Visual Impairment (CVI). Kinderen 
met VSAS ervaren beperkingen in verschillende visuele situa-
ties waarin overzicht en waarneming van details een rol spelen. 
Het diagnostisch onderzoek naar VSAS is momenteel afhanke-
lijk van observaties en interpretaties van de onderzoeker. Het 
vereist van het kind een bepaalde taakwerkhouding, concen-
tratie, taal- en motorische vaardigheden. 

Om	deze	reden	is	het	nog	niet	mogelijk	om	VSAS	te	diagnosti-
ceren	bij	kinderen	onder	de	zes	jaar.	Ook	is	het	lastig	om	VSAS	
te	diagnosticeren	bij	kinderen	met	comorbide	problematiek	op	
het gebied van motoriek, taal en/of aandacht. Het is bovendien 
nog	onduidelijk	in	hoeverre	kinderen	met	VSAS	te	differentië-
ren	zijn	van	kinderen	met	algehele	aandachtproblematiek.	
Het	huidig	onderzoek	beoogt	meer	inzicht	te	krijgen	in	de	
groep kinderen met VSAS, met behulp van verschillend test-
materiaal, waaronder de eyetracker. 

De gewenste startdatum was december 2019 met een loop-
tijd	van	26	maanden.	Door	COVID-19-maatregelen	(wervings-
proces van de proefpersonen) is het project vertraagd. 

8.4.10 Zicht op de dubbelzintuiglijke beperking
Mensen met een dubbelzintuiglijke beperking ervaren in meer 
of mindere mate beperkingen in zicht én gehoor. De correlatie 
tussen een beperking in de visus of geluidsdetectie en het zelf-
gerapporteerd dagelijks functioneren is laag. Echter, bij een 
forse beperking in meerdere visuele en/of auditieve functies 
kunnen door het gebrek aan compensatie ernstige problemen 
ontstaan, zoals vergaande problemen in de informatieverwer-
king, communicatie, energiebalans en/of mobiliteit. 

Hoewel in eerder onderzoek 20-57 procent van volwassenen 
tussen	vijftig	en	negentig	jaar	met	een	visuele	beperking	een	
gehoorbeperking rapporteerde, is de aard van het gebrek aan 
samenwerking	of	compensatiemogelijkheden	tussen	de	diverse	
visuele en auditieve functies nog grotendeels onbekend. Ook is 
er momenteel nog geen goed beeld van de ervaren beperking 
bij	combinaties	en	gradaties	van	functieverliezen	zoals	visus,	
gezichtsveld, contrastzien, geluidsdiscriminatie, richtinghoren 



67

8 — PROJECTVERSLAGEN BINNENLAND

en spraakverstaan, alsook de invloed ervan op gebieden zoals 
informatieverwerking, communicatie, energiebalans en mobi-
liteit. Daarnaast vindt er in de visuele revalidatie geen stan-
daardscreening plaats ten aanzien van de combinatie van ver-
liezen	in	deze	functies.	De	doelen	van	dit	project	zijn	als	volgt:

 — 	De	samenwerking	tussen	de	belangrijkste	visuele	en	audi-
tieve	functies	verduidelijken	en	risicoprofielen	vaststellen	
op de bovengenoemde gebieden. 

 — 	Verbetering	van	diagnostiek	en	aansluiting	bij	behande-
ling	bij	de	dubbelzintuiglijke	beperking	door	het	ontwikke-
len van nieuwe intake-, screening- en diagnostische strate-
gieën,	die	beter	aansluiten	bij	interventies	binnen	de	visuele	
revalidatie. 

De	gewenste	startdatum	was	januari	2020	met	een	looptijd	
van vier jaar. Door COVID-19-maatregelen is het project later 
van start gegaan. 

8.4.11 Diagnostiek ToP voor vmbo basis beroepsonderwijs
Slechtziende en blinde leerlingen hebben dromen en wensen 
over wat ze later willen worden. Maar wat is er mogelijk en 
wat is realistisch? Een geobjectiveerde loopbaanassessment 
kan belangrijke informatie opleveren voor het maken van keu-
zes voor de toekomst voor de jongere, ouders en ondersteu-
nende professionals van Visio. Met dit geobjectiveerde rapport 
hebben de jongere en zijn ouders iets in handen om zo veel 
mogelijk zelfstandig goede afspraken te kunnen maken over 
de begeleiding in vervolgonderwijs of in een baan. Er is inmid-
dels een assessment voor de groep jongeren die uitstroomt 
naar dagbesteding en jongeren met niveau vmbo-t en hoger. 

Deze aanvraag gaat over het ontwikkelen van een loopbaan-
assessment	voor	de	tussengroep	in	het	vmbo-onderwijs.	De	
gewenste	startdatum	is	januari	2020	met	een	looptijd	van	één	
jaar. Door COVID-19-maatregelen is het testen van de testbat-
terij	met	leerlingen	en	ouders	enigszins	vertraagd.

8.5 IK ONTVANG DE JUISTE PROFESSIONELE ZORG

8.5.1 Monoculair filteren
Veel vage klachten die mensen ervaren als gevolg van een 
groot verschil in de beeldkwaliteit van beide ogen, een sto-
rende oogmotiliteit als gevolg van neurodegeneratieve aan-
doeningen, dan wel de verwerking als gevolg van een vorm 
van niet-aangeboren hersenletsel lijken te ontstaan door een 
onderling verschil in de verwerking van beide ogen. Mensen 
hebben vaak last van verminderde beeldkwaliteit door het vor-
men van dubbelbeelden, een waas of moeite met focussen. 

Uit literatuur komt naar voren dat het onderdrukken van het 
beeld van het aangedane oog of het vertragen van het beeld in 
het goede oog, de symptomen kan verminderen of zelfs geheel 
kan	laten	verdwijnen.	Dit	onderdrukken	of	vertragen	kan	bereikt	
worden	met	speciale	grijsfilters.	Het	is	onduidelijk	of	onder-
drukken of vertragen een betere oplossing biedt. Verder is het 
onduidelijk	of	cliënten	over	een	langere	periode	baat	hebben	
bij	het	gebruik	van	een	monoculair	filter,	doordat	cliënten	over	
het algemeen niet over een langere periode gevolgd worden. 

In dit onderzoek wordt bekeken of het vertragen de voorkeur 
geniet boven het onderdrukken. Aan het einde van het onder-
zoek zal een e-learningmodule ontwikkeld worden, waardoor 
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onderzoekers	in	staat	zullen	zijn	om	het	onderzoek	zelfstandig	
binnen Visio uit te voeren.

Het project beoogde te starten in januari 2020, met een 
verwachte looptijd van twee jaar. Door de invloed van de 
COVID-19-maatregelen heeft het project enige vertraging 
opgelopen,	maar	het	streven	is	er	om	de	oorspronkelijke	plan-
ning aan te houden. 

8.5.2 3D-2D
Veel schoolgaande kinderen en jongeren met een visuele 
beperking (2.500 – 3.000 schoolgaande kinderen in Nederland) 
hebben moeite met het begrijpen van een getekende 2D-af-
beelding van een 3D-object. Een voorbeeld hiervan is een 
getekende kubus, waarvan de ‘onzichtbare’ ribben door mid-
del van stippellijnen zijn aangegeven. Dit vraagt van een blinde 
leerling het vermogen om zich te verplaatsen in een ziend per-
soon, 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	begrijpen	van	tactiele	tekeningen,	zullen	zij	moeilijk	kunnen	
meedoen	met	vakken	waarbij	deze	tekeningen	gebruikt	wor-
den.	Het	gaat	dan	bijvoorbeeld	om	biologie,	aardrijkskunde	
en wiskunde.

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 complexiteit. Hier-
mee leren kinderen om het principe van 3D naar 2D te genera-
liseren naar andere concepten die in 2D worden aangeboden. 
De set wordt gemaakt in samenwerking met onder andere Bar-

timéus en wordt beschikbaar gemaakt voor geïnteresseerden 
binnen en buiten Visio.

De set was in 2020 gereed. 

Zie voor meer informatie: Lancering	leerweg	2D-3D	(YouTube)

8.5.3 Aanleren van diepe woordkennis
Voor kinderen met een ernstig visuele beperking (circa 600 
kinderen in de leeftijd van vijf tot tien jaar) zijn sommige con-
cepten 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 gestructureerde, goed onderbouwde 
methode om concepten aan te leren. Diepe woordkennis omvat 
het goed kennen van een woord, het kunnen uitleggen wat 
het woord inhoudt en het vermogen om het woord in verschil-
lende	situaties	te	gebruiken.	Hierbij	gaat	het	niet	zozeer	om	de	
labels of de hoeveelheid woorden die iemand kent (woorden-
schat), maar om het leggen van onderlinge betekenisrelaties 
tussen woorden. 

In dit project wordt een methode ontwikkeld, uitgepro-
beerd, verbeterd en vervolgens geïmplementeerd in het clus-
ter-1-onderwijs	en	de	vroegbegeleiding	voor	het	aanleren	van	
diepe woordkennis en taalbegrip aan kinderen met een visu-
ele beperking. De methode is een aanvulling op, dus geen ver-

https://youtu.be/ZUenrNoyQg4
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vanging	van,	het	huidige	woordenschatonderwijs.	Het	project	
is iets vertraagd en zal in 2021 worden afgerond. 
Zie voor meer informatie:

 — Concept-ontwikkeling	bij	kinderen	met	een	visuele	
beperking	(YouTube)

 — Kennen	&	Kunnen	op	Kennisdag	2018	(YouTube)

8.5.4 Tour des lumières
Voldoende licht is een voorwaarde voor het zelfstandig functi-
oneren in huis, op het werk of op school. Voor mensen met een 
visuele beperking is het niet vanzelfsprekend dat een ruimte 
zodanig verlicht is dat zij alle taken naar behoren kunnen uit-
voeren. Het is daarom van groot belang dat slechtziende men-
sen goed worden geïnformeerd over een optimale verlichting. 
In de huidige revalidatiepraktijk wordt verlichtingsadvies gege-
ven op basis van de hulpvragen die een cliënt stelt tijdens het 
intakegesprek. 

Een 3D-lichtlabonderzoek geldt als gouden standaard. Loca-
ties	waar	een	dergelijk	onderzoek	kan	plaatsvinden,	zijn	echter	
schaars. Dit leidt er vervolgens toe dat veel cliënten ver moeten 
reizen 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. De 
betrouwbaarheid	en	validiteit	van	deze	methode	zijn	echter	nog	
niet	vastgesteld.	Bovendien	moet	nog	blijken	of	de	adviezen	
die uit het verlichtingsonderzoek voortvloeien, ook daadwerke-
lijk	leiden	tot	een	verbetering	in	het	uitvoeren	van	activiteiten.	
Inmiddels	zijn	op	de	verschillende	locaties	van	Visio	2D-licht-
labs	geïnstalleerd.	In	2019	en	2020	zijn	metingen	gedaan.	Door	

COVID-19-maatregelen	zijn	onvoldoende	cliënten	gezien	om	
te besluiten of het 2D-lichtlab een bruikbaar instrument is voor 
verlichtingsonderzoek. In 2021 zal het project worden afgerond. 

8.5.5 Altijd en overal mobiliteitstraining
Slechtziende en blinde mensen (visual impaired people (vip’s)) 
willen steeds meer dienstverlening van Visio ontvangen op 
een zelfgekozen tijd en locatie. Dus ook buiten kantooruren. 
Binnen dit project worden onderdelen van mobiliteitstraining 
geplaatst op een online platform, te weten het Visiokennis-
portaal of het externe kennisportaal eduVIP. 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 verkeers-
regels moet ik mij als vip houden? 

De verwachting is dat navigatieapps snel verbeterd en dooront-
wikkeld	worden.	Die	kennis	wil	Visio	online	delen.	Hiermee	krij-
gen	cliënten	meer	regie	en	kunnen	zij	zelfstandig	bepalen	waar	
en	wanneer	zij	(onderdelen	van)	de	mobiliteitstraining	volgen.	
De trainingsinformatie wordt aangeboden in tekst-, audio- en 
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	en	2020	is	een	aantal	filmpjes	
gemaakt. Het project zal in 2021 worden afgerond. 

8.5.6 Zicht op goed leven
In Nederland leven ongeveer 10.000 mensen met een ernstig 
meervoudige beperking (EMB), van wie circa 75 procent een 

https://www.youtube.com/watch?v=tUtzKBUnqNM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=tUtzKBUnqNM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=49PZEuz7kGY&feature=youtu.be
http://www.kennisportaal.visio.org
http://www.kennisportaal.visio.org
http://www.eduvip.nl
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visuele beperking heeft. Voor veel cliënten met een ernstig 
meervoudige en visuele beperking is het lastig om duidelijk te 
maken hoe ze zich voelen, wat ze willen en wat ze nodig heb-
ben. Het op de juiste wijze interpreteren van hun verbale en 
non-verbale signalen en hier adequaat op reageren, vraagt 
tijd en deskundigheid.

Mensen met EMB kunnen zelf geen direct antwoord geven als 
dit	soort	vragen	aan	hen	wordt	gesteld.	Ze	zijn	volledig	afhan-
kelijk	van	de	manier	waarop	anderen	hun	signalen	interprete-
ren.	Karin	de	Geeter	en	Kirsten	Munsterman	(2017)	hebben	vijf	
gebieden	beschreven	die	de	menselijke	basisbehoeften	adres-
seren.	Deze	vijf	gebieden	zijn	binnen	de	verstandelijkgehandi-
captensector inmiddels omgezet naar een algemeen bekend 
model,	namelijk	het	LACCS-model.	Het	oorspronkelijke	LACCS- 
programma was niet geschikt voor mensen met een visuele 
beperking en diende te worden aangepast. In 2019 is het pro-
gramma aangepast en is er scholing ontwikkeld. In 2020 is het 
project uitgerold, maar door de COVID-19-maatregelen ver-
traagd. Het zal begin 2021 worden afgerond. 

8.5.7 The next step
Homonieme hemianopsie verwijst naar gezichtsvelduitval in de 
linker- ofwel rechterhelft van het gezichtsveld, waarbij de uit-
val voor beide ogen gelijk is. Mensen met hemianopsie erva-
ren met name moeilijkheden op het gebied van lezen, zoeken 
en mobiliteit. Ze hebben baat bij training die gericht is op het 
verbeteren van het scangedrag om zo te compenseren voor 
hun gezichtsvelduitval. 

Er	zijn	binnen	Visio	verschillende	van	deze	scantrainingen	
beschikbaar.	Er	zijn	echter	geen	mogelijkheden	om	het	scange-
drag	tijdens	trainingsoefeningen	objectief	te	meten.	De	thera-
peut	kan	hooguit	proberen	zelf	te	observeren	hoe	de	cliënt	kijkt,	
maar	zelfs	dat	is	bij	veel	oefeningen	en	activiteiten	niet	moge-
lijk	(zoals	bij	fietsen	of	scootmobiel	rijden).	Door	eerder	onder-
zoek is gebleken dat verschillende technieken, zoals mobiele 
eyetracking	en	virtual	reality,	veelbelovend	zijn	om	wel	objec-
tief het scangedrag in kaart te brengen. 

Doelstelling van dit project is om met deze nieuwe tech-
nieken	bij	mensen	met	hemianopsie,	goedziende	mensen	
en goedziende mensen met gesimuleerde hemianopsie, de 
samenhang te onderzoeken tussen scangedrag (hoe iemand 
de	omgeving	bekijkt)	en	verschillende	activiteiten	(mobiliteit,	
zoeken, lezen). De toepassing van deze kennis over doelmatig 
en doelgericht scangedrag zal de revalidatie voor mensen met 
hemianopsie verbeteren. In 2019 is het onderzoek in de stei-
gers gezet. Door de COVID-19-maatregelen en wisseling van 
de wacht is het project in 2020 vertraagd gestart. 

8.5.8 Non-verbale communicatie
Veel van onze non-verbale communicatie is visueel. Voor 
mensen met een visuele beperking is het goed opvangen van 
non-verbale communicatie, het interpreteren van deze signa-
len en het adequaat reageren op de non-verbale feedback niet 
vanzelfsprekend, omdat zij deze visuele input missen. Het goed 
kunnen signaleren en interpreteren van non-verbale commu-
nicatie van gesprekspartners is essentieel voor het adequaat 
reageren in gesprekken en daarmee voor goede sociale inter-
actie met anderen. Wanneer iemand geen goede sociale en 



71

8 — PROJECTVERSLAGEN BINNENLAND

communicatieve vaardigheden ontwikkelt, leidt dit tot vermin-
derd zelfvertrouwen en meer moeite bij het participeren.

Dit project richt zich in eerste instantie op kinderen en jonge-
ren	met	een	visuele	beperking	in	de	leeftijd	van	nul	tot	twintig	
jaar (3000 kinderen). Het doel is om deze kinderen van jongs 
af aan te leren om met gebruik van hun zintuigen non-verbale 
communicatiesignalen te herkennen en juist te interpreteren. 
Door	inzichtelijk	te	maken	welke	non-verbale	communicatie	
er in de ziende wereld veel gebruikt wordt, kunnen kinderen 
met een visuele beperking leren deze signalen met hun zintui-
gen waar te nemen en hier adequaat op te reageren. Verwacht 
wordt dat kinderen die een training hebben gevolgd, non-ver-
bale signalen beter weten te herkennen en te interpreteren met 
behulp van hun zintuigen, dan kinderen die de training niet 
hebben gevolgd. Het projectteam is gevormd en gaat vanaf 
2020	van	start.	Door	COVID-19-maatregelen	en	tijdelijke	uit-
val van een van de projectmedewerkers heeft het project ver-
traging opgelopen. 

8.5.9 Mediawijsheid 
Het is inmiddels gemeengoed dat leerlingen en cliënten met 
een licht verstandelijke beperking gebruikmaken van internet 
en sociale media. Naast alle positieve aspecten die dit met zich 
meebrengt, is er ook een aantal minpunten dat samenhangt 
met gebruik van sociale media. Deze punten gelden voor men-
sen met een verstandelijke beperking sterker dan voor men-
sen met een normaal cognitief niveau. De eerste groep men-
sen is minder weerbaar en minder goed in staat om informatie 
op waarde te schatten. Daardoor doen zich geregeld proble-
men voor. Dit gaat van pesten via WhatsApp tot chantage met 

naaktfoto’s en van het niet herkennen van een phishing mail 
tot het publiceren van privégegevens op Facebook.

Bij	aanvang	van	dit	project	was	de	intentie	een	standaardtrai-
ning te ontwikkelen, die leerlingen en cliënten bewuster maakt 
van	wat	er	op	internet	kan	gebeuren	en	hoe	zij	daarop	kunnen	
reageren. Echter, in de eerste fase is gebleken dat het media-
wijs	maken	van	mensen	met	een	licht	verstandelijke	beperking	
maatwerk is. Cliënten dienen in kleine groepjes of individu-
eel	een	mediawijsheidstraining	te	ontvangen.	Het	project	is	
daarom herzien en de focus kwam te liggen op het trainen van 
de	persoonlijk	begeleiders.	Binnen	Visio	wonen	en	dagbeste-
ding	zijn	inmiddels	buiten	het	project	om	digicoaches	opge-
leid	die	medewerkers	ondersteunen	bij	vragen	over	de	digitale	
wereld. De digicoaches kunnen deze vragen verder oppakken 
en dit project kan worden stopgezet.

8.5.10 Sprekende ogen
Het zich niet kunnen uiten door onvoldoende 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 beperkingen. Voor een aantal cli-
enten met een visuele beperking, die gebruikmaken van een 
AAC-systeem, blijkt echter soms dat de visuele mogelijkhe-
den niet toereikend zijn bij de voorgestelde instelling 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 



72

8 — PROJECTVERSLAGEN BINNENLAND

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 ernstige meervoudige beperking te vergroten. Een eer-
ste pilot liet veelbelovende resultaten zien. Dit project beoogt:

 —  de diagnostiek en trainingscomponenten te verbeteren en 
uit	te	breiden;	

 —  scholing te ontwikkelen om het product eyetrackertraining 
uniform aan te kunnen bieden. 

Het	project	is	gestart	in	2020	met	een	looptijd	van	drie	jaar.	
Door de COVID-19-maatregelen heeft het project vertraging 
opgelopen. 

8.5.11 Practice-based kijktraining voor  
 basisschoolleerlingen
Leerlingen met een visuele beperking zijn vaak vermoeider aan 
het eind van een schooldag dan goedziende leerlingen. Het 
verwerken van de lesstof verloopt grotendeels visueel, wat hun 
meer tijd, aandacht en energie kost. Daarom is het van belang 
dat visueel beperkte leerlingen leren om efficiënter gebruik 
te maken van de visuele restfuncties. Ze moeten waar nodig 
compensatievaardigheden aanleren, zodat het proces van kij-
ken zo optimaal mogelijk verloopt. 

Kijktrainingen	maken	deel	uit	van	de	standaardrevalidatiezorg.	
Dit project streeft ernaar om door middel van literatuuronder-
zoek,	taakanalyse	en	toetsing	in	de	praktijk	te	komen	tot	een	
onderbouwde,	geprotocolleerde	kijktraining	op	het	gebied	van	
kijkstrategie	(zoekgedrag	en	tekst	verwerken).	

Het project is in 2020 van start gegaan en in de steigers 
gezet.

8.5.12 Teken mee
Door zelf te tekenen leren kinderen al op jonge leeftijd een 
verband te leggen tussen ‘iets doen’ en ‘voelen dat er iets ont-
staat’. Het is bekend dat tekenen bij kinderen het ruimtelijk 
inzicht en begrijpen van ruimtelijke relaties vergroot. Ook biedt 
het openingen naar een andere manier van zichzelf uitdrukken. 
Voor de begeleider geeft het inzicht in de conceptvorming en 
beleving van de leerlingen. 

Op dit moment wordt het leren tekenen nog niet gestructu-
reerd	aangeboden	of	aangeleerd	bij	de	blinde	leerlingen/cli-
enten. Binnen dit project wordt een leerweg opgezet om de 
tekenvaardigheid te stimuleren en tot ontwikkeling te brengen. 
De doelgroep betreft blinde tot zeer slechtziende kinderen in 
de	leeftijd	van	vier	tot	veertien	jaar	(rond	de	350	leerlingen	bij	
Visio	en	Bartiméus	in	het	speciaal	onderwijs	en	de	ambulante	
onderwijskundige	begeleiding).	

Het	project	is	gestart	in	2020	met	een	looptijd	van	drie	jaar	
en iets vertraagd door de COVID-19-maatregelen.
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8.6	 TECHNOLOGIE	BIEDT	MIJ	KANSEN

8.6.1 Supertoegankelijk – Advisio
Een toegankelijk design kan ervoor zorgen dat zo veel mogelijk 
gebruikers het product kunnen gebruiken. Vaak wordt bij het 
ontwerp van het product of de dienst onvoldoende rekening 
gehouden met mensen met een visuele beperking. 

Met	het	project	Advisio	beoogt	Visio	bedrijven	en	leveranciers	
te	adviseren	over	toegankelijk	design.	De	impact	hiervan	is	dat	
producten	uiteindelijk	toegankelijk	worden	voor	alle	gebrui-
kers	(inclusive	design).	Hoewel	bedrijven	hier	steeds	meer	voor	
openstaan,	is	de	praktijk	weerbarstig.	Daarom	is	samenwerking	
met	de	TU	Delft	gezocht	en	worden	nog	proactiever	bedrijven	
benaderd. 

Op	de	lange	termijn	beoogt	dit	project	een	gedragsver-
andering	of	bewustwording	te	creëren	bij	bedrijven	om	hun	
designproces voortaan zo in te richten dat het ontwerp inclu-
sief	is	en	dus	ook	toegankelijk	voor	mensen	met	een	visuele	
beperking. 

8.6.2 Digitale agenda
Mensen met een verstandelijke beperking of een cognitieve 
stoornis hebben baat bij structuur. Een vaste, regelmatige, 
voorspelbare of controleerbare indeling van activiteiten op 
een dag geeft hun rust en een gevoel van veiligheid. Momen-
teel wordt de weekagenda traditioneel, dus niet digitaal, aan-
geboden. Deze wijze schiet voor (bijna alle) cliënten tekort. Zij 
kunnen bijvoorbeeld niet (goed) onthouden wat er gezegd is. 

Cliënten vragen regelmatig wie er die dag werkt, wat er op het 
menu	staat	en	wanneer	zij	naar	een	bepaalde	activiteit	moe-
ten, zoals sport of fysiotherapie. Dit geldt in toenemende mate 
voor	verstandelijk	beperkte	cliënten	die	tevens	een	autistische	
stoornis hebben. De verwachting is dat een digitale manier van 
aanbieden cliënten meer het gevoel van eigen regie geeft. De 
cliënt kan dan op elk gewenst moment de agenda raadplegen. 

Er is samen met cliënten begonnen met een inventarisatie 
van bestaande oplossingen. Daar is een pakket van eisen uit 
voortgekomen. Er is gekeken naar leveranciers van bestaande 
apps,	die	een	vergelijkbaar	doel	hebben.	Echter,	de	toeganke-
lijkheid	van	deze	apps	is	voor	de	doelgroep	onvoldoende.	Ver-
volgens is besloten om zelf een app te bouwen met een extern 
bedrijf.	Het	eerste	prototype	is	inmiddels	gemaakt.	In	2020	
zou een eerste versie gebouwd worden, die uitgetest kon wor-
den door de doelgroep zelf. Door de COVID-19-maatregelen 
heeft de uitvoering van dit plan vertraging opgelopen. Ook is 
gebleken dat een app bouwen en onderhouden meer vraagt 
dan was voorzien. 

8.6.3 ICT4Music
Uit onderzoek blijkt dat 16 tot 25 procent van de Nederlan-
ders musiceert. Hieruit kan de voorzichtige conclusie worden 
getrokken dat van de 320.000 slechtziende en blinde men-
sen in Nederland zo’n 51.000 mensen musiceren. Musiceren 
valt of staat met de toegankelijkheid van (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/bewerken of maken van (blad)muziek. 
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Door de snelle ontwikkelingen op het gebied van informatie- 
en	communicatietechnologie	(ICT)	zijn	er	tegenwoordig	veel	
meer	mogelijkheden	qua	software	en	apps.	Hierbij	valt	te	den-
ken aan apps die bladmuziek vergroten of voorlezen en apps 
die	geprinte	bladmuziek	direct	omzetten	in	een	toegankelijk	
digitaal	formaat.	Ook	is	er	toegankelijke	software	waarmee	zelf	
muziek	kan	worden	gecomponeerd.	Kortom,	er	zijn	veel	regu-
liere (‘design for all’) ICT-oplossingen op de markt, die toe-
gankelijk	zijn	voor	de	doelgroep.	Een	moeilijkheid	is	om	uit	de	
veelheid	aan	applicaties	te	filteren	welke	het	beste	te	gebrui-
ken	zijn	door	de	doelgroep.

Dit project beoogt 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 al veel informatie op het Visiokennisportaal over muziek 
maken. 

Het project wordt in 2021 afgerond. 

8.6.4 Programmeren voor leerlingen met een  
 visuele beperking
Om als leerling succesvol te kunnen deelnemen aan de maat-
schappij van de toekomst, is het noodzakelijk om passende 
competenties op te doen. Programmeren wordt net zo belang-
rijk als taal en rekenen. Om die reden hebben de TU Delft, 
Saxion Hogeschool in Deventer en Visio de handen ineenge-
slagen. Zij willen dat ook leerlingen met een visuele beper-
king leren programmeren en wel op een leuke en uitdagende 
manier. 

Het doel van het project is dat alle slechtziende en blinde leer-
lingen	uit	het	reguliere	basisonderwijs	(circa	500	kinderen)	en	
normaal	lerende	kinderen	uit	het	speciaal	onderwijs	van	Visio	
(circa	124	kinderen)	in	staat	zijn	om	op	een	leuke	en	uitdagende	
manier	te	leren	programmeren.	Hierbij	leren	zij	zo	veel	moge-
lijk	op	eenzelfde	manier	als	hun	goed	ziende	leeftijdsgenoten.	
Om	dit	doel	te	realiseren,	wordt	een	toegankelijke	en	begrij-
pelijke	leerlijn	programmeren	ontwikkeld	met	lesmethodes	en	
lesmateriaal, die gebruikt gaan worden binnen het reguliere en 
speciaal	onderwijs.

In 2017 is gestart met de ontwikkeling van lessen (inclusief 
materialen, lesvormen en een handleiding voor docenten) op 
basis van de kerndoelen. Verschillende programmeermateria-
len	uit	de	reguliere	markt	zijn	getest	op	hun	geschiktheid	voor	
de doelgroep. 

Afgelopen	jaar	zijn	in	verschillende	groepen	van	de	onder-
bouw	de	eerste	lessen	uitgeprobeerd.	Deze	lessen	zijn	hierna	
geëvalueerd en verbeterd. Ze zullen nogmaals op leerlingen 
worden uitgetest. 

8.6.5 Kennisportaal XXL
De doelgroep verwacht steeds vaker dat ze informatie of 
dienstverlening van Visio kan ontvangen op een tijd en plek 
die voor de doelgroep passend is. Cliënten komen liever niet 
naar een locatie van Visio toe en zijn bij voorkeur niet afhanke-
lijk van (beperkte) openingstijden of van de beschikbaarheid 
van specifieke professionals. 

Dit	sluit	aan	bij	de	landelijke	trend	dat	mensen	steeds	meer	
eigen regie willen hebben en graag zelf op zoek gaan naar ant-

https://kennisportaal.visio.org/nl-nl/thema/muziek-en-ict/overig
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woorden op hun hulpvraag. Dit project heeft tot doel om alle 
kennis	en	expertise	die	aanwezig	zijn	binnen	Visio,	beschikbaar	
te stellen op het kennisportaal XXL. Het project beoogt om 
kennis goed en vindbaar openbaar te maken. Zo kunnen geïn-
teresseerden	zelfstandig	kennis	en	informatie	vinden	bij	een-
voudige hulpvragen, zoals: hoe werkt de nieuwste update van 
Windows?	Of:	hoe	vertel	ik	aan	mijn	klasgenoten	dat	ik	slecht-
ziend ben? Het kennisportaal XXL kan deze informatie in tekst-, 
audio-	of	filmbestanden	toegankelijk	en	vindbaar	maken.	Ook	
professionals binnen en buiten Visio kunnen dit platform raad-
plegen	en	gebruiken	tijdens	trainingen.	Inmiddels	staan	er	625	
documenten, video’s en podcasts op het kennisportaal. Aan 
zowel de cliëntenraad als aan de lezers van de nieuwsbrieven is 
meerdere keren feedback gevraagd over de website. Dit heeft 
geleid	tot	inhoudelijke	en	technische	verbeteringen.	In	2020	is	
het project afgerond. 

8.6.6 Projectnaam: Scribit
Stel je voor, iedereen op school heeft het over dat hilarische 
filmpje op YouTube. Je gaat op zoek en vindt het filmpje. Je 
hoort wat er gebeurt, maar bij de clou van het verhaal blijft 
het stil. Het beeld zegt kennelijk álles, maar jij bent blind… 
Er zijn mogelijkheden om video’s toegankelijk te maken voor 
blinde en slechtziende mensen. Net als ondertiteling voor men-
sen met gehoorproblemen is er voor mensen met een visuele 
beperking de mogelijkheid om audiodescriptie toe te voegen 
aan beelden. Met audiodescriptie (AD) hoor je een stem die, 
tussen de dialogen door, precies vertelt wat er op het scherm 
gebeurt. 

Visio, Vereniging Bartiméus Sonneheerdt (VBS) en Stichting Bar-
timéus,	in	cofinanciering	met	KPN	Mooiste	Contact	Fonds,	heb-
ben in een consortium het Scribitplatform gerealiseerd. Op het 
Scribitplatform	vinden	vrijwillige	beeldbeschrijvers	en	YouTube-
kijkers	met	een	visuele	beperking	elkaar.	De	hoeveelheid	con-
tent	en	het	aantal	actieve	beschrijvers/bekijkers	van	video’s	
hebben dit jaar de geplande aantallen ruim overtroffen. Al na 
een	half	jaar	waren	er	rond	de	389	beeldbeschrijvers	(doel	was	
100), 744 gebruikers (doel was 250) en meer dan 500 beschre-
ven video’s. Vanuit het Bartiméus Fonds is de lobby gestart 
om	de	toegankelijkheid	van	online	video’s	te	verbeteren.	Deze	
lobby heeft afspraken opgeleverd met OCW, NPO en Beeld & 
Geluid	over	het	toegankelijk	maken	van	hun	materiaal.	Gedu-
rende	het	Scribitproject	is	de	doelgroep	continu	betrokken	bij	
het ontwikkelen en verbeteren van website en app. Daarnaast 
is	de	doelgroep	betrokken	bij	workshops	en	promotieactivitei-
ten.	Wat	de	bijdrage	van	Visio	betreft,	is	het	project	afgerond.	

8.6.7 Virtual reality-ervaringsbril
Alle cliënten van Visio ervaren dat hun eigen omgeving en de 
maatschappij als geheel een visuele beperking soms moeilijk 
kunnen begrijpen. Een oogaandoening en de impact daarvan 
op het dagelijks functioneren zijn moeilijk onder woorden te 
brengen. Het zelf laten ervaren van een visuele beperking is de 
enige mogelijkheid om dit duidelijk te maken. Visio gebruikt 
daarvoor veelvuldig zogeheten ervaringsbrillen, voornamelijk 
bij voorlichting aan het cliëntsysteem. Het maken van deze bril-
len is tijdsintensief. Bovendien wordt de visuele beperking wel-
iswaar sterk benaderd, maar niet volledig nagebootst. 
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Nieuwe technologie, zoals virtual reality (VR) of augmented rea-
lity	(AR),	biedt	in	potentie	veel	meer	mogelijkheden	om	een	
ziende	persoon	de	werkelijke	visus	van	een	cliënt	nauwkeuriger	
te laten ervaren. Deze brillen kunnen niet alleen gebruikt wor-
den door het cliëntsysteem, maar ook door de betrokken pro-
fessionals. Dit project wil een bril (hardware) ontwikkelen met 
bijbehorende	software	om	de	gebruiker	de	visus	van	een	cliënt	
op	een	zo	realistisch	mogelijke	manier	te	laten	ervaren.	Daarbij	
zal gebruik worden gemaakt van reeds bestaande technologie. 
In een pilotproject is onderzocht met welke nieuwe technieken 
(virtual reality en/of augmented reality) een moderne ervarings-
bril gerealiseerd kan worden. Het eindresultaat was een wer-
kend prototype. Het prototype is getest en de reacties waren 
positief. Nu wordt gewerkt aan een ervaringsbril die ingezet 
kan	worden	in	de	praktijk,	waardoor	op	een	gebruiksvriende-
lijke	manier	het	zichtprofiel	(gezichtsscherpte	en	gezichtsveld)	
van een individuele cliënt kan worden weergegeven voor fami-
lie en/of andere betrokkenen. 

8.6.8 Microaanvragen
Hoewel Nederland rijk is aan vangnetten, zijn er altijd situaties 
waarin mensen met een visuele beperking buiten de boot drei-
gen te vallen. In 2011 hebben Stichting Novum en Koninklijke 
Visio een klein fonds opgericht om ervoor te zorgen dat deze 
mensen de noodzakelijke revalidatie of hulp(middelen) krij-
gen. Daarnaast ondersteunt het fonds kleine, eenmalige pro-
jecten, die vooral voor de doelgroep van grote betekenis kun-
nen zijn. Er zijn in 2020 veertien aanvragen ingediend, waarvan 
er negen (deels) zijn gehonoreerd. 

Het fonds is bedoeld voor kleine, vaak individuele aanvragen. 
Alleen	medewerkers	van	Koninklijke	Visio	kunnen	microaan-
vragen	indienen	voor	hun	cliënten.	Zo	zijn	er	in	2020	bijdragen	
gegeven aan cliënten voor een iPhone, de ziektekostenverze-
kering en extra begeleiding voor een vakantie. Voor enkele 
kinderen	zijn	de	eigen	bijdragen	aan	het	schoolkamp/uitwis-
selingsprogramma en de boeken betaald, omdat de ouders 
dit zelf niet konden. 

Ook	zijn	in	2020	kleinere	initiatieven	ondersteund.	Er	is	bij-
voorbeeld	een	bijdrage	gegeven	aan	het	tot	stand	komen	van	
het boek Lekker in je lijf voor visueel beperkte kinderen. Het 
boek	geeft	seksuele	voorlichting	aan	kinderen.	Maar	ook	zijn	
financieel	ondersteund	de	RAAK	Stimuleringsprijs,	het	pro-
ject	Houd	de	lijn	vrij!	en	de	stichting	Beter	Zien	Anders	Kij-
ken (BZAK). Deze stichting zet zich in voor migranten met een 
visuele	beperking.	Vaak	wordt	deze	groep	vrijgesteld	van	de	
plicht	tot	inburgering,	omdat	het	bestaande	taalonderwijsaan-
bod daar niet op is ingesteld. 
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Zorg en onderwijs aan visueel beperkte 
mensen vraagt doelgroep specifieke kennis. 
Het toegankelijk maken van de samenleving 
ook. Novum ondersteunt projecten gericht 
op kennisontwikkeling
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9.1 Vervolgaanvraag ontwikkelen internationale modules 
In 2019 is gestart met het uniformiseren van internationale 
modules om daarmee de kwaliteit van de trainingen te verbe-
teren.	De	module	van	low	vision	is	bijna	gereed	en	de	modules	
van	rekenen	en	wiskunde	en	vroegbegeleiding	zijn	in	ontwikke-
ling. Het onderwerp vroegbegeleiding bleek zo veelomvattend 
dat de keuze is gemaakt te werken aan drie subonderdelen: ori-
entatie en mobiliteit, visuele ontwikkeling en ouderbegeleiding. 
Door de COVID-19-pandemie heeft de ontwikkeling van alle 
modules vertraging opgelopen. 

Daarnaast bleken online workshops/webinars, waarin een 
bepaald thema behandeld wordt, heel zinvol. Visio International 
is hiermee gestart, omdat Visiotrainers door de gevolgen van 
de COVID-19-pandemie geen trainingen in de landen zelf kon-
den verzorgen. Dit in nauwe samenwerking met lokale trainers.

9.2 Verbeteren internationale trainingsvaardigheden 
Het merendeel van de trainingen binnen de internationale pro-
gramma’s van Visio wordt gegeven door medewerkers van Visio 
die	deel	uitmaken	van	de	expertisepool.	Dit	zijn	inhoudelijke	
experts met een interesse en passie om, naast hun werk in zorg-
verlening	of	onderwijs,	binnen	Visio	kennis	uit	te	wisselen	met	
buitenlandse professionals. Het systeem rouleert, zodat alle 
geïnteresseerde	collega’s	de	mogelijkheid	krijgen	internatio-

naal	actief	te	zijn.	Gemiddeld	zitten	er	dertig	medewerkers	in	
de	expertisepool	gedurende	vier	tot	vijf	jaar.	Daarnaast	zijn	er	
twaalf medewerkers actief in Europese projecten. Afgelopen 
jaar is Visio International begonnen met het uitwerken van een 
professionele	en	gestandaardiseerde	werkwijze	voor	het	opzet-
ten en borgen van internationale trainingen. De module Trai-
nen in een internationale context wordt begin 2021 afgerond. 

9.3 Vertaalproducten
Visio ontwikkelt kennisproducten om de kwaliteit van leven van 
mensen met een visuele beperking te verbeteren. Visio wil ken-
nisproducten en diensten vertalen van het Nederlands in het 
Engels, zodat ook deze kennis met buitenlandse partners uitge-
wisseld en naar een hoger niveau getild kan worden. In overleg 
met	buitenlandse	partners	zijn	er	zes	kennisproducten	geselec-
teerd.	De	geselecteerde	producten	zijn:	

 — 	Sportportretten	(filmpjes)	rondom	judo,	paardrijden,	skiën	
en	voetbal;	

 — Visual	assessment	scale;
 — Curriculum	computational	thinking;
 — CVI	in	the	picture	-	handboek;
 — InZicht	Hemianopsietraining;
 — Active learning theorie- en werkboek.

PROJECTVERSLAGEN BUITENLAND9
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In	2021	wordt	de	vertaling	van	deze	producten	afgerond	en	zijn	
ze ook voor de internationale partnerorganisaties beschikbaar. 

9.4 Communicatie Visio International 
De aanwezige informatie over Visio International op internet 
was sterk verouderd en had betrekking op projecten die al jaren 
geleden	zijn	afgerond.	Het	kleine	Engelstalige	gedeelte	van	de	
Visiowebsite	was	bovendien	moeilijk	te	vinden	voor	externe	
organisaties uit binnen- en buitenland. Door de slechte vind-
baarheid en de verouderde informatie konden geïnteresseerde 
partijen	niet	gemakkelijk	een	compleet	beeld	van	de	expertise	
van	Visio	wereldwijd	krijgen.	Daardoor	was	er	een	aanzienlijke	
kans dat Visio als potentiële samenwerkingspartner over het 
hoofd werd gezien. Ook binnen Visio zelf was er weinig ken-
nis over het werk van Visio International, met als risico een ver-
tekend	beeld	bij	de	medewerkers	van	Visio	van	de	internatio-
nale activiteiten. 

In 2019 en 2020 is een Engelstalige website gemaakt met 
geactualiseerde informatie over alle internationale program-
ma’s, het programma Europa en overige activiteiten van Visio 
International. 

9.5 Botswana
Ons programma `Thuto le Pono Boswa – onderwijs en zicht is 
jouw recht, jouw erfdeel’ is bedoeld om het onderwijs en de 
zorg voor slechtziende kinderen van nul tot en met vijftien jaar 
te verbeteren. Bij de start van het programma in 2016 was er in 
Botswana nauwelijks kennis over onderwijs aan kinderen die 
slechtziend zijn. Bovendien werd er nauwelijks onderscheid 
gemaakt tussen blinde en slechtziende kinderen. Tot op de 
dag van vandaag krijgen slechtziende kinderen vaak automa-

tisch braille aangeleerd, omdat men gelooft dat ze uiteinde-
lijk volledig blind worden.

Het	Ministerie	van	Onderwijs	heeft	voor	de	jaren	2011–2020	
beleid	geformuleerd	dat	gericht	is	op	passend	onderwijs	voor	
kinderen	van	drie	tot	vijftien	jaar.	Op	basis	van	een	memoran-
dum of understanding tussen de Thuto Le Pono Boswa Founda-
tion	en	de	ministeries	van	Onderwijs	en	Gezondheidszorg	en	
in samenwerking met het Ministerie van Sociale Zaken draagt 
TLPB	bij	aan	de	invulling	van	dat	beleid	voor	kinderen	met	een	
visuele	beperking.	Daarbij	wordt	nauw	samengewerkt	met	
twee	scholen	voor	speciaal	onderwijs	en	enkele	reguliere	scho-
len met speciale voorzieningen voor kinderen met een visu-
ele beperking. Momenteel zitten we in het laatste jaar van de 
tweede fase van het programma dat zich tot doel stel dat alle 
kinderen	met	een	visuele	beperking	tussen	nul	en	vijftien	jaar	
passende	zorg	en	onderwijs	ontvangen	en	de	revalidatie	krij-
gen die ze nodig hebben. 

De maatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie 
hebben een negatief effect gehad op de implementatie van 
het programma. Veel activiteiten die gepland waren voor 2020, 
zijn	doorgeschoven	naar	2021.	

9.6 De Palestijnse Gebieden
Op de Westbank volgen veel visueel beperkte kinderen speci-
aal onderwijs, terwijl ze met wat hulpmiddelen en extra onder-
steuning regulier onderwijs zouden kunnen volgen. Ook zijn er 
kinderen met een visuele en aanvullende beperking, die met 
extra ondersteuning meer mogelijkheden zouden hebben. Het 
programma Jusur heeft tot doel kinderen en jongeren van nul 
tot achttien jaar met een visuele (meervoudige) beperking toe-

https://www.visio.org/en-gb/home/visio-international/
https://www.visio.org/en-gb/home/visio-international/
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gang te geven tot (regulier) onderwijs en revalidatie. Het pro-
gramma wil daartoe een brug slaan tussen alle betrokkenen. 
Dat zijn de kinderen zelf en hun ouders, maar ook BASR (het 
revalidatiecentrum dat dit programma in de Westbank coör-
dineert), de ministeries van Onderwijs, Gezondheidszorg en 
Sociale Zaken, enkele speciale scholen voor kinderen met een 
visuele beperking, centra voor kinderen met een meervou-
dige beperking en het low vision centrum van de AN-Najah 
Universiteit. 

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 resource-
centra	(of	expertisecentra).	Hier	wordt	niet	alleen	onderwijs	
geboden	aan	kinderen	met	een	visuele	en	verstandelijke	beper-
king, maar ontvangen hun ouders en leerkrachten ook onder-
steuning. Daarnaast zet het programma in op verbetering van 
de	samenwerking	tussen	oogzorg,	revalidatie	en	onderwijs.	Ver-
der beoogt dit programma om het overheidsbeleid te beïnvloe-
den en is er een nationaal trainersteam opgeleid dat collega’s 
die een kind met een visuele beperking in hun klas of revalida-
tie	krijgen	kan	trainen/coachen.

Door de COVID-19-pandemie konden de activiteiten niet 
geheel volgens plan worden uitgevoerd. Er zijn wel work-
shops voor ouders gegeven en digitale empowermenttrainin-
gen	voor	de	jeugd.	Daarnaast	zijn	er	vier	trainingen	(waarvan	
drie online) gegeven aan professionals die werken met meer-
voudige beperkte kinderen. De Al Shurooq school heeft een 
aangepast	lesprogramma	gemaakt	om	tijdens	de	pandemie	
haar	leerlingen	toch	te	kunnen	blijven	lesgeven.	Ouders	zijn	als	

gevolg	van	COVID-19,	meer	betrokken	geraakt	bij	het	onder-
wijs	en	de	revalidatie	van	hun	kinderen,	omdat	deze	veel	meer	
tijd	dan	voorheen	thuis	doorbrachten.	

9.7 Oeganda
Veel jongeren met een visuele beperking kunnen in Oeganda 
geen werk vinden. Ook maken veel jongeren niet de over-
stap van basisschool naar middelbaar onderwijs. Samen met 
de Faculty of Special Needs and Rehabilitation van de Kyam-
bogo University (KyU) heeft Visio International het programma 
All we see is possibility ontwikkeld voor jongeren vanaf dertien 
jaar met een visuele beperking. Het doel van het programma 
is het vergroten van de participatie van deze jongeren in de 
samenleving.

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 programma richt zich (in eerste 
instantie) op de enige tien middelbare scholen in heel Oeganda 
die	diensten	bieden	aan	deze	doelgroep.	Negen	scholen	zijn	
reguliere scholen met een toegeruste resource room voor 
VI-leerlingen en de tiende school is een speciale school voor 
blinde en slechtziende leerlingen.

Door de COVID-19-pandemie konden de activiteiten op 
scholen	niet	volgens	het	plan	worden	uitgevoerd.	Wel	zijn	
resource room teachers en verschillende vakdocenten getraind 
in wiskunde, seksuele voorlichting en ADL. Omdat veel leerlin-
gen als gevolg van COVID-19 thuiszaten en met name visueel 
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beperkte	meisjes	extra	kwetsbaar	zijn	voor	ongewenste	intimi-
teiten	en	zwangerschap,	zijn	er	door	het	land	heen	ook	scho-
lingen voor ouders georganiseerd over ADL en seksualiteit. 
Daarnaast	zijn	oogheelkundige	professionals	getraind.	Alle	trai-
ningen waren samenwerkingen tussen Oegandese trainers en 
trainers van Visio op afstand. Om de overgang van basis naar 
middelbaar	onderwijs	te	verbeteren,	zijn	nu	ook	twintig	basis-
scholen (speciaal of met een VI-unit) in beeld gebracht. Boven-
dien	zijn	leerkrachten	getraind	in	oogscreening	en	het	toegan-
kelijk	maken	van	hun	lesmateriaal	voor	kinderen	met	een	visuele	
beperking. 

9.8 Zuid-Afrika
Zuid-Afrika is een middeninkomensland, waar in 1994 een 
einde kwam aan de apartheid. De effecten ervan zijn nog 
steeds zichtbaar in de samenleving. Culturele kwesties, zoals 
religieuze en traditionele overtuigingen, stigma’s, sociaal-eco-
nomische factoren en uiteenlopende verwachtingen, belem-
meren allemaal het optimale gebruik van de oogzorg. De voor-
zieningen voor mensen met een visuele beperking zijn in het 
hele land beperkt en er is een gebrek aan getrainde profes-
sionals in het veld. Het aantal visueel beperkte kinderen dat 
is geregistreerd in de landelijke database is laag, met name 
slechtziende kinderen. Dit is opvallend, want wereldwijd is de 
doelgroep van slechtziende mensen ongeveer zes keer groter 
dan die van blinde mensen. 

Hoewel	er	beleid	geformuleerd	is	voor	zorg	en	onderwijs	aan	
visueel beperkte kinderen in Zuid-Afrika, ontbreekt het vaak 
aan	kennis	om	dit	te	implementeren	en	toegankelijk	te	maken.	
Samen met de Nkosinathi Foundation wil Novum via het pro-
gramma Bona Ubuntu de kennis op het gebeid van screening, 
detectie, visueel functieonderzoek en begeleiding van kinde-
ren	tussen	nul	en	negen	jaar	vergroten.	Daardoor	krijgen	visu-
eel beperkte kinderen passende vroegbegeleiding en onder-
steuning op het gebied van oriëntatie, mobiliteit en revalidatie. 
Het programma spitst zich toe op de Eastern Cape.

Het resultaat hiervan is dat meer kinderen:
 — gestimuleerd worden in hun ontwikkeling en een goede 
basis	krijgen;

 — 	op	de	juiste	leeftijd	op	school	kunnen	starten;
 — 	(speciaal	of	inclusief)	onderwijs	en	ondersteuning	ontvan-
gen,	die	voldoen	aan	hun	specifieke	behoeften;

 — 	een	positiever	zelfbeeld	hebben;
 — 	het	gevoel	hebben	een	leven	van	onafhankelijkheid	en	
waardigheid	te	leiden;

 — 	gelijke	toegang	en	kansen	hebben	om	uit	te	blinken	op	
school, thuis en in hun gemeenschap.
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Dit wordt bereikt door de kinderen zelf, maar ook hun zorg-
verleners, ouders, professionals en de gemeenschap waarin 
zij	leven,	in	hun	kracht	te	zetten.	Door	de	COVID-19-pandemie	
konden de activiteiten in 2020 beperkt of aangepast uitgevoerd 
worden.	Bijvoorbeeld:

 —  In plaats van fysieke trainingen zijn er online trainin-
gen gegeven, onder andere in screening en detectie via 
WhatsApp. 

 —  Honderdzeventien docenten van VI-studenten uit heel Zuid-
Afrika namen deel aan een of meer online workshops, die 
door	Visio	zijn	verzorgd.	

 —  Ouders kregen een meer expliciete rol in de ondersteuning 
van de kinderen en werden via WhatsApp en per telefoon 
gecoacht.	Zij	kregen	via	een	uitleensysteem	materialen	thuis	
om actief aan de ontwikkeling van hun kind te werken. 

 —  Er werd een grote bewustmakingscampagne gehouden, 
bestaande uit posters, kleurplaten, Facebookposts en 
radio-interviews.

 — 	Naast	tassen	zijn	er	heel	veel	mondkapjes	gemaakt	door	
de ouders uit het naaiatelier.
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Novum ondersteunt projecten in 
Zuid-Afrika, Uganda, Botswana en 
de Palestijnse gebieden.
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