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Maar wat heeft Visio Foundation hiermee te maken? 

In de afgelopen jaren heeft Visio Foundation onder 

andere meerdere projecten van Visio Onderwijs 

financieel ondersteund. Soms in volle overtuiging, in 

andere gevallen met twijfels en kritische vragen die 

waar nodig en in overleg hebben geleid tot project-

verbeteringen. We zijn trots op alle medewerkers en 

leerlingen van Visio en blij dat een groot aantal projec-

ten dat Visio Foundation financieel heeft ondersteund, 

niet onopgemerkt is gebleven in de juryrapporten. 

Bij de Visioschool in Haren is de nieuwe buitenspeel-

tuin voor de jury een van de zaken die het meest in 

het oog springt als het gaat om de excellente pres-

taties. Volgens de schoolleider “de mooiste speeltuin 

Voorwoord

“ Als je wat nodig hebt,  
 dan geef je dat aan en 
 dan doen de leerkrachten  
 heel erg hun best om 
 je te helpen.” 

Dit zeggen de leerlingen van de Visioschool in Rotterdam. Deze school voor visueel beperkte leerlingen heeft, 

samen met de Visioscholen in Breda en Haren, op maandag 24 januari vol trots voor zowel het speciaal basis- 

onderwijs als het voortgezet speciaal onderwijs het predicaat Excellente School van de Jury Excellente  

Scholen van de Onderwijsinspectie van het Ministerie van OC&W in ontvangst genomen. Met recht zijn de  

directies van de scholen en de raad van bestuur van Visio ongelooflijk trots op alle medewerkers en leerlingen 

dat ze dit met elkaar bereikt hebben. De ouders van onze leerlingen hebben vaak geen keuze in schoolsoort.  

Als je kind afhankelijk is van deze vorm van speciaal onderwijs, dan is het heel mooi dat je kind naar een  

excellente school kan gaan.

van Nederland, waar slechtziende en blinde leerlin-

gen zelfstandig en zonder begeleiding buiten kunnen 

spelen”. De Visioschool in Breda biedt onderwijs aan 

kinderen met een verstandelijke en visuele beperking, 

en heeft volgens de jury een goede kennisontwikkeling 

doorgemaakt. Visio Foundation heeft de school met 

financiële steun mede in staat gesteld haar kennis te 

vergroten op het gebied van onder andere het bij-

brengen van ICT-basisvaardigheden, mediawijsheid en 

computational thinking. 

Wij nodigen u van harte uit om via dit jaarverslag 

kennis te nemen van andere projecten die Visio 

Foundation in 2021 heeft ondersteund. Als bestuurs-
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lid en bestuur is het niet alleen geweldig om mee te 

kunnen en mogen denken over het natuurlijk prudente 

beheer van de aan ons toevertrouwde gelden, maar 

ook om deze door ondersteuning van projecten vooral 

goed in te zetten ten behoeve van onze doelgroep.

Het afgelopen jaar heeft Visio Foundation samen 

met Visio veelvuldig contact gehad met de gemeente 

Huizen. Zo hebben we ons terrein aan de Amersfoort-

sestraatweg belangeloos beschikbaar gesteld aan de 

GGD als priklocatie voor het zetten van COVID-19-

vaccins. Na het vertrek van de Visio School uit Huizen 

naar de nieuwe locatie in Amsterdam hebben we de 

school naar tevredenheid van alle partijen overge-

dragen aan de gemeente Huizen, waarmee speciaal 

onderwijs binnen de gemeentegrenzen behouden is 

gebleven. Tevens danken we (vertegenwoordigers van) 

de buurt waarin ons bestuursgebouw gelegen is voor 

het prettige en constructieve overleg dat we regelma-

tig met elkaar hebben. 

BEKRACHTIGING VAN DE SAMENWERKING
Per 1 januari 2022 is de naam van Stichting Novum 

gewijzigd in Visio Foundation. Als erkende expertise-

organisatie ZG heeft Visio voor Visio Foundation altijd 

een belangrijke rol gespeeld als het gaat om doegroep-

specifieke kennis en kunde. Met de naamswijziging 

willen Visio en Visio Foundation hun gedeelde missie 

voortaan gezamenlijk uitdragen, om daarmee hun 

boodschap te versterken. Visio Foundation hoopt zo 

ook gemakkelijker te worden gevonden door mensen 

en instellingen die een beroep op ons willen doen om 

bij te dragen aan onze gezamenlijke doelstelling: 

meedoen mogelijk maken voor mensen met een 

visuele beperking door te kijken naar wat wél kan. 

BESTUUR
Ook voor ons bestuurders verliep 2021 volgens het 

nieuwe normaal. We vergaderden voornamelijk digitaal 

en er waren helaas geen projectbezoeken mogelijk. 

Naast de naamswijziging hebben we de statuten, onze 

samenwerkingsovereenkomst met Visio, onze website 

en digitale communicatie geactualiseerd. 

Tot slot wil ik graag van de gelegenheid gebruikmaken 

om mijn medebestuursleden te bedanken voor hun 

inzet bij het realiseren van de doelstellingen van Visio 

Foundation. Ook wil ik mijn waardering uitspreken 

voor alle nieuwe ideeën en initiatieven en de inzet van 

de Visiomedewerkers die dagelijks met de doelgroep 

werken. Dankzij hun inspanningen en gedrevenheid 

worden steeds weer stappen gezet in de kennis-

ontwikkeling en vernieuwing op het gebied van zorg, 

onderwijs, toegankelijkheid en revalidatie.

We kijken uit naar de nieuwe initiatieven en projecten 

in het komende jaar. 

 

Namens het gehele bestuur van Visio Foundation,

Antoin Bruijninckx
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1.1 HET VERTREKPUNT: SAMEN MET 
 PARTNERS IMPACT OP THEMA’S 
Een inclusieve samenleving is een samenleving 

waarin voor iedereen plek is. Dat is nog altijd niet 

vanzelfsprekend. Niet iedereen in ons land krijgt 

gelijke kansen om zich te ontwikkelen en mee te 

doen. Dat geldt ook voor mensen met een beperking. 

Belangrijke begrippen bij een inclusieve samenleving 

zijn participatie, gelijke kansen, toegankelijkheid en 

respect voor de waardigheid en persoonlijke auto-

nomie. Het gaat om een samenleving waarin iedereen 

kan ‘meedoen’ en er ook bij hoort. Dat is waar Visio 

Foundation naar streeft.

Daarom mobiliseert, versterkt en ondersteunt Visio 

Foundation zo veel mogelijk initiatiefnemers en orga-

nisaties die meedoen mogelijk maken voor mensen 

met een visuele beperking. Visio Foundation helpt hen 

met geld, tijd, kennis, een netwerk en erkenning.  

De stichting werkt samen met organisaties die elk hun 

eigen inbreng hebben. Door expertise, geld en krachten 

te bundelen en partners bij elkaar te brengen, kunnen 

we een groter verschil maken en zo op termijn  

positieve structurele verandering teweegbrengen. 

Visio Foundation is een vermogensfonds, dat gericht 

is op het realiseren van maximaal maatschappelijk 

rendement. De stichting werft niet actief fondsen, 

maar is blij met iedere gift. Daardoor kan Visio 

Foundation blijvend ondersteuning bieden aan de 

verschillende initiatieven en initiatiefnemers. 

1.2  STATUTAIRE DOELSTELLING
De statutaire doelstelling van de stichting is het 

zonder winstoogmerk bevorderen van activiteiten ge-

richt op het welzijn van (meervoudig beperkt) slecht-

ziende en blinde mensen binnen en buiten Nederland. 

Om deze doelstelling te bereiken, is het beheer of 

het laten beheren van haar vermogen een belangrijke 

taak van de stichting.

1.3  MISSIE EN DOELEN
Visio Foundation 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 de stichting 

haar vermogen op de lange termijn in reële termen in 

1. Het vertrekpunt

 Visio Foundation 

 streeft naar een 

 samenleving waarin 

 iedereen kan meedoen.
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stand houden. Visio Foundation ondersteunt projecten 

en programma’s in binnen- en buitenland die op de 

lange termijn een wezenlijke bijdrage leveren aan het 

welzijn van de doelgroep. De stichting wil haar doel-

stelling op een transparante en professionele wijze 

realiseren.

1.4 DE RELATIE MET VISIO
Visio Foundation realiseert zijn doelstellingen meest-

al samen met zijn partnerorganisatie Visio. 

Deze partner voert de projecten en programma’s veel-

al 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. De samenwerking tussen 

Visio Foundation en Visio is niet alleen gebaseerd op 

de historische band tussen beide instellingen. Zeker 

zo belangrijk is dat deze organisaties elkaar aanvullen 

in expertise en in hun respectievelijke rol. 

Visio Foundation toetst of de aanvragen die van Visio 

worden ontvangen aan zijn kwaliteitscriteria vol-

doen. Visio voorziet op zijn beurt Visio Foundation 

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 advie-

zen die Visio aandraagt, en de sterke marktpositie van 

Hierin is het volgende vastgelegd:

• Het bestuur stelt jaarlijks een bedrag voor subsi-

dies beschikbaar, dat gelijk is aan 3 procent van het 

vermogen van Visio Foundation (artikel 3.1 van de 

samenwerkingsovereenkomst). De stichting kan dit 

percentage na overleg met Visio incidenteel, dan 

wel voor meerdere jaren, wijzigen (artikel 3.7 van de 

samenwerkingsovereenkomst).

• Visio Foundation financiert in eerste instantie de 

door Visio voorgestelde projecten en programma’s 

als deze voldoen aan de door de stichting gestelde 

criteria. Visio Foundation kan echter ook zelfstandig 

projecten en programma’s van derden financieren,  

als deze een goede aanvulling vormen op de pro-

jecten en programma’s van Visio. De stichting gaat 

daartoe echter pas over nadat ze advies heeft 

ingewonnen bij Visio. De goedgekeurde projecten en 

programma’s die door Visio zijn voorgesteld, worden 

als eerste gefinancierd (artikel 3.6 van de samen-

werkingsovereenkomst).

• Visio zal schenkingen, legaten, erfstellingen en op 

andere wijze verkregen middelen overdragen aan 

Visio Foundation (artikel 2.1 van de samenwerkings-

overeenkomst). 

Visio Foundation en Visio hebben het afgelopen 

jaar regelmatig overleg gehad om te toetsen of de 

samenwerking blijft voldoen aan de huidige gover-

nance-eisen en inzichten. In 2021 is een en ander 

aangepast (zie de paragraaf Governance).  

Visio Foundation zal dat blijven doen en waar nodig 

aanpassingen in gezamenlijk overleg doorvoeren.

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

De samenwerking is geformaliseerd in een samenwerkingsovereenkomst.

deze instelling, vormen voor Visio Foundation aanleiding 

om deze samenwerking krachtig voort te zetten. 
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2.1 BELEIDSAGENDA 2021
De volgende punten stonden in 2021 op de beleids-

agenda:

Programma’s binnenland 

Vanuit de sector Visueel is het Meerjarig deelsec-

torplan 2020-2022 geformuleerd voor expertise-

functie Zintuiglijk Gehandicapten. Hierbinnen zijn 

vijf programmalijnen opgesteld, in samenspraak met 

doelgroep, professionals en belanghebbenden. Voor 

meer informatie zie: https://www.zonmw.nl/nl/onder-

zoek-resultaten/gehandicapten-en-chronisch-zieken/

programmas/project-detail/expertisefunctie-zin-

tuiglijk-gehandicapten-1/meerjarig-deelsector-

plan-2020-2022-visueel/.

Binnen de vijf programmalijnen heeft Visio Foundation 

in 2021 verschillende door Visio aangedragen experti-

seprojecten financieel ondersteund, in aanvulling op 

de reguliere bekostiging. Dankzij deze cofinanciering 

kunnen meer projecten door Visio voor de sector 

Visueel worden gerealiseerd. 

Daarnaast bekostigt Visio Foundation in Nederland 

een aantal leerstoelen en een aantal voorzieningen 

waarvoor onvoldoende reguliere middelen beschikbaar 

zijn. Zo heeft Visio Foundation in 2021 bijgedragen aan 

de bouw van een volledig toegankelijke speeltuin voor 

kinderen met een (meervoudige) visuele beperking. 

Tot slot heeft Visio Foundation een klein potje micro-

aanvragen, waaruit kleine aanvragen (< € 10.000,-) en 

individuele noden kunnen worden ondersteund. Ook is 

er sinds 2021 een fonds TopSport, dat visueel beperk-

te TopSporters financieel ondersteunt om hun droom 

waar te maken.

Helaas hebben veel onderzoeksprojecten en program-

ma’s van Visio door de COVID-19-pandemie wederom 

vertraging opgelopen, aangezien het directe cliënten-

contact beperkter mogelijk was. Voor 2021 is het ter 

beschikking gestelde budget voor nationale aanvragen 

besteed. De verwachting is dat Visio in 2022 een 

inhaalslag kan maken voor de nog te realiseren 

projectresultaten.

2. Beleid en 
 communicatie 

Visio Foundation zet zich samen met Visio 

ervoor in dat mensen met een visuele beperking 

in binnen- en buitenland volwaardig kunnen 

meedoen in de samenleving. Daarbij wordt uitge-

gaan van mogelijkheden, niet van beperkingen; 

er wordt gekeken naar wat iemand nog wél kan. 

Visio Foundation en Visio streven naar een 

inclusieve samenleving met plek voor iedereen. 

Een samenleving 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. Visio Foundation wil zijn 

doelstelling op een transparante en 

zorgvuldige wijze realiseren. 

https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/gehandicapten-en-chronisch-zieken/programmas/project-detail/expertisefunctie-zintuiglijk-gehandicapten-1/meerjarig-deelsectorplan-2020-2022-visueel/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/gehandicapten-en-chronisch-zieken/programmas/project-detail/expertisefunctie-zintuiglijk-gehandicapten-1/meerjarig-deelsectorplan-2020-2022-visueel/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/gehandicapten-en-chronisch-zieken/programmas/project-detail/expertisefunctie-zintuiglijk-gehandicapten-1/meerjarig-deelsectorplan-2020-2022-visueel/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/gehandicapten-en-chronisch-zieken/programmas/project-detail/expertisefunctie-zintuiglijk-gehandicapten-1/meerjarig-deelsectorplan-2020-2022-visueel/
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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Programma’s buitenland

Voor de internationale aanvragen heeft Visio Founda-

tion in zijn meerjarenbeleid 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 zullen 

richten: Afrika, het zuidelijk deel van Oost-Europa en 

het Midden-Oosten. 

Om de bestedingen door een lokale partij te laten 

adopteren, ligt de focus op het bieden van capaciteits-

versterking en niet op noodhulp. Dat betekent dat er 

in de focuslanden een vruchtbare bodem moet zijn om 

de resultaten van een door Visio Foundation gefinan-

cierd 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-model (ToC-model). 

Door de COVID-19-pandemie zijn de projecten van 

Visio International vertraagd. Dit heeft ertoe geleid 

dat er minder besteed is aan internationale projecten 

en in 2021 dus ook een relatief lager bedrag is toe-

gekend. In 2021 is wel de evaluatie van alle vier de 

programma’s door een externe partij afgerond om zo 

objectief de effectiviteit ervan te toetsen. Begin 2022 

zullen de resultaten van de evaluaties bekend zijn. 

Deze resultaten zijn richtinggevend voor de toekom-

stige inrichting van de internationale programma’s. 

Meer informatie over de afzonderlijke projecten en 
programma’s is te vinden in hoofdstuk 8. 

Herinrichting van het beleggingsbeleid, 

-statuut en mandaten

Samen met de fiduciair beheerder heeft Visio  

Foundation in 2019 een externe partij, Ortec,  

geselecteerd voor het uitvoeren van een ALM-studie.  

Daarbij worden het vermogens beleid, vermogens-

statuut en de inrichting kritisch bekeken.  

Uit deze studie kwam naar voren dat bij de vigerende 

strategische verdeling en het risicoprofiel een langjarig 

gemiddeld streefrendement van 6 procent niet realis-

tisch is. Dit betekent dat Visio Foundation zal interen 

op het vermogen. 

Aangezien Visio Foundation het substantieel nemen 

van meer risico onverantwoord vindt, is in overleg met 

Visio besloten te accepteren dat het giftenbudget 

naar alle waarschijnlijkheid in de komende vijftien jaar 

geleidelijk in koopkracht daalt naar 80 procent van het 

huidige beschikbare budget. De externe adviseur  

heeft vervolgens aanbevelingen gedaan voor een  

alternatieve invulling van de portefeuille, gericht op 

het verhogen van het rendement en beperking van  

het risico. Er is voor gekozen om de portefeuille te  

diversifiëren door het toevoegen van alternatieve  

beleggingsvormen, die historisch gezien een lage  

correlatie hebben met aandelen- en obligatiemarkten. 

In 2021 is de transitie naar diversificatie afgerond.

Visio Foundation zal de ALM-studies periodiek (iedere 

twee tot drie jaar) herhalen.

Meer informatie over de concrete invulling van de  
portefeuille is te vinden onder paragraaf 4.1.
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Strategisch vastgoedbeleid en -beheer

Voor de panden die in eigendom zijn van Visio Founda-

tion is het exploitatieplan conform planning en begro-

ting uitgevoerd. Door wijzigingen in de bekostiging van 

Visio staat het aantal vierkante meters dat Visio van 

Visio Foundation huurt, onder druk. Hierdoor was de 

toekomst van het terrein aan de Amersfoortsestraat-

weg, en in het bijzonder de Visioschool in Huizen, een 

belangrijk aandachtspunt. 

De Visioschool

Bij de bouw van de school op het terrein aan de 

Amersfoortsestraatweg was de intentie dat Visio voor 

een lange periode gebruik zou maken van de school. 

Door de Wet passend onderwijs liep het aantal leer-

lingen in het speciaal onderwijs terug. Daarom is 

besloten de school in Amsterdam en Huizen te fuse-

ren. Gezien de reisafstand voor veel leerlingen en de 

locatie van de school (midden in de maatschappij) had 

Amsterdam de voorkeur. Visio Foundation heeft in 

het belang van de Visioleerlingen deze keuze onder-

steund. In 2019 kwam de school (deels) leeg te staan. 

De gemeente Gooise Meren was voor stichting Elan 

op zoek naar tijdelijke huisvesting en zo konden de 

leerlingen van Elan Primair tijdelijk worden gehuisvest 

in het Visioschoolgebouw. Omdat in de afgelopen twee 

jaar bleek dat zowel de school als de locatie goed past 

bij de leerlingen van Elan Primair, hebben de gemeente 

Huizen, de gemeente Gooise Meren, stichting Elan,  

Visio en Visio Foundation de handen ineengeslagen. 

Hieruit is een resultaat gekomen waar alle partijen trots 

op zijn. De kinderen van Elan Primair zullen blijvend 

worden gehuisvest in de school, die sinds 2 augustus 

2021 een nieuwe naam heeft: de ElanPrimairschool. 

Marlous Verbeek - wethouder gemeente
Huizen: ‘’Fijn dat de leerlingen van Elan Primair 

door deze overname in hun huidige schoolgebouw 

kunnen blijven. Het is een prachtige locatie, waar 

al bijna honderd jaar onderwijs wordt gegeven aan 

kwetsbare leerlingen. Die geschiedenis wordt nu 

voortgezet in Huizen.’’

Margreeth Kasper de Kroon - voorzitter raad 
van bestuur Visio: “ Visio is blij dat dit prachtige 

gebouw van de architecten van Mecanoo zijn 

onderwijsfunctie behoudt. Het is een gebouw, 

waar de leerlingen en medewerkers van Visio zijn 

gestimuleerd tot leren, een heel fijne plek om te zijn. 

Geweldig dat Elan Primair de komende jaren de 

kans krijgt om dit gebouw te blijven gebruiken.”

Herontwikkeling van het terrein (ex-Visioschool)

In 2019 is door een stedenbouwkundig bureau in 

overleg met omwonenden en de gemeente Huizen een 

conceptschets uitgewerkt voor de herontwikkeling 

van het terrein. In 2021 is dit plan binnen het college 

van de gemeente Huizen besproken. In een schrijven 

in reactie op de plannen heeft het college aangegeven 

dat het ingediende plan wordt afgewezen. 

Het college staat niettemin op zich positief tegen-

over een woningbouwplan op deze locatie, mits aan 
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een aantal criteria wordt voldaan. In dat geval zal de 

gemeente het aangepaste plan welwillend in behan-

deling nemen. De huidige invulling van het terrein 

met een relatief zeer laag bebouwingspercentage in 

vergelijking met wat is toegestaan, wordt op termijn 

te duur voor Visio en Visio Foundation. Vooralsnog zal 

Visio Foundation de gesprekken met zowel de ge-

meente als de omwonenden continueren, maar tevens 

kritisch monitoren of er stappen worden gezet naar 

een voor alle partijen acceptabele oplossing. 

Governance

Visio Foundation en Visio hebben een nauw samen-

werkingsverband. Als erkende expertiseorganisatie ZG 

heeft Visio voor Visio Foundation altijd een belangrijke 

rol gespeeld als het gaat om doelgroepspecifieke 

kennis en kunde. In overleg met zijn belangrijkste 

beneficiant, te weten Visio, heeft Visio Foundation 

onderzocht op welke wijze de samenwerking in de 

toekomst het best kan worden vormgegeven. 

Per 1 januari 2022 heeft Stichting Novum een nieuwe 

naam: Visio Foundation. 

Met de naamswijziging willen Visio en Visio Foundation 

hun gedeelde missie voortaan gezamenlijk uitdragen 

om daarmee hun boodschap te versterken: meedoen 

mogelijk maken voor mensen met een visuele beperking 

door te kijken naar wat wél kan. Tevens zijn statuten 

en de samenwerkingsovereenkomst tussen Visio en 

Visio Foundation in samenspraak met een notaris-

kantoor en accountant geactualiseerd. Daarbij is goed 

bekeken hoe in een samenwerking tussen een 

charitas- en een expertise-instelling het belang van de 

doelgroep voorop blijft staan. 

2.2 MEERJARENBELEID 2022-2024
Visio Foundation 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). 

Visio Foundation wil zijn vermogen op de lange termijn 

in reële termen in stand houden, zodat het jaarlijks te 

besteden bedrag in koopkracht zo veel mogelijk gelijk 

blijft.Daarbij worden de volgende uitgangspunten 

gehanteerd: 

Inkomsten: Visio Foundation is voor zijn 

inkomsten grotendeels afhankelijk van de 

opbrengsten uit zijn vermogen. De stich-

ting voert daarom een conservatief en 

transparant beleggingsbeleid, waarbij verantwoord 

risicobeheer een hoge prioriteit heeft. Via Visio ont-

vangt Visio Foundation incidenteel legaten, schen-

kingen en erfstellingen en op andere wijze verkregen 

middelen. Het is de verwachting dat het in de 

komende jaren steeds moeilijker wordt om de beoogde 

gemiddelde langetermijnrendementsdoelstelling van 

Antoin Bruijninckx - voorzitter Visio Foundation: 
“Deze naamswijziging volgt logisch uit de lange verbondenheid tussen Visio en Stichting Novum, nu Visio 

Foundation. Zo versterken Visio en Visio Foundation elkaar en kunnen we nog meer doen voor onze doelgroep, 

blinden en slechtzienden in Nederland en daarbuiten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan fondsenwerving. En we zijn 

gemakkelijker te vinden voor mensen en instellingen die een beroep op ons willen doen om bij te dragen aan 

onze gezamenlijke doelstelling: meedoen mogelijk maken. Eenieder die daar kennis en financiële steun bij kan 

gebruiken, nodigen we van harte uit contact met ons op te nemen.”

Margreeth Kasper de Kroon - voorzitter raad van bestuur Visio: 
“Sinds de oprichting van Visio is onze missie ongewijzigd: met specialistische expertise mensen met een 

visuele beperking ondersteunen bij het leven van een zo zelfstandig mogelijk bestaan, samen met de mensen 

om hen heen. Visio maakt meedoen mogelijk op alle levensgebieden. Wij stimuleren mensen om hun mogelijk-

heden te ontdekken. Te kijken naar wat wél kan! We kunnen dat al tweehonderd jaar doen, mede dankzij de 

rechtsvoorgangers van Visio Foundation. Visio Foundation ondersteunt financieel de ontwikkeling van nieuwe 

diensten en methodieken. De samenleving verandert immers continu en daarmee ook de hulpvragen van onze 

cliënten en leerlingen. Samen met Visio Foundation maken we meedoen mogelijk.”
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6 procent ter dekking van de uitgaven en de inflatie 

te halen. Visio Foundation is met Visio in overleg om 

in de komende jaren actiever fondsen te werven. Zo 

wil de stichting het vermogen in reële termen in stand 

houden en jaarlijks een in koopkracht gelijkblijvend 

bedrag beschikbaar kunnen stellen voor projecten en 

meerjarige programma’s voor de doelgroep. 

Uitgaven: Visio Foundation stelt jaarlijks 

een bedrag van 3 procent van zijn ver-

mogen ter beschikking voor projecten en 

programma’s in binnen- en buitenland. 

De stichting besteedt maximaal 1 procent aan beheer 

en administratie (met name vermogensbeheerkosten) 

en gaat uit van een gemiddelde inflatie van 2 procent 

per jaar. 

Visio Foundation initieert en coördineert zelf geen  

projecten en programma’s, maar ondersteunt hulp-

vragen vanuit (het systeem rondom) de doelgroep 

financieel. Dit betreft projecten die hetzij de (positie 

van de) doelgroep versterken, hetzij de wereld voor 

de doelgroep toegankelijk maken. Visio Foundation 

wil daarbij altijd complementair zijn aan de reguliere 

financiering. Omdat het werkveld breed en complex 

is, legt Visio Foundation de beoordeling van de aan-

vragen 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 giften-

beleid voor de toekomst.

Non-profit en profit: Visio Foundation 

heeft tot op heden alleen initiatieven 

ondersteund van non-profitorganisaties. 

De grens tussen profit en non-profit vervaagt. Steeds 

meer profitinstellingen zetten zich in voor maatschap-

pelijke doelen, waaronder die voor blinde en slecht-

ziende mensen. Visio Foundation wil de raakvlakken 

onderzoeken en bekijken in hoeverre gezamenlijk kan 

worden opgetrokken. 

Binnenlandse aanvragen: De ZG-sec-

tor heeft doelgroepspecifieke kennis en 

deskundigheid nodig om alle hulpvragen te 

kunnen beantwoorden. In 2019 is beslo-

ten om de verdeling van de ZG- instellingsgelden (IB) 

voor expertise en de kwaliteitstoetsing bij ZonMw te 

beleggen. Dit betekent dat instellingen hun experti-

sefunctie alleen nog gezamenlijk in consortia kunnen 

invullen. Inmiddels zijn er door de sector Visueel vijf 

programmalijnen benoemd, waarbinnen expertise-ont-

wikkeling moet passen. Visio Foundation moedigt 

deze ontwikkeling van het delen van kennis binnen de 

ZG-sector aan en volgt op de voet welke rol als chari-

tasinstelling daar het best bij kan worden ingenomen. 

Buitenlandse aanvragen: 
Voor de buitenlandse projecten en pro-

gramma’s heeft Visio Foundation samen 

met Visio een omslag gemaakt naar een 

meer programmatische aanpak. De stichting heeft 

daartoe het ToC-model omarmd. Een externe partij zal 

deze aanpak de komende tijd evalueren op doelmatig-

heid en effectiviteit. 

Vastgoed: Voor Visio Foundation is er 

zonder een expliciete vraag van Visio geen 

reden om zelf een vastgoedportefeuille 

aan te houden. 

Samenwerking Visio: De samenwerking 

met Visio biedt Visio Foundation uit-

stekende mogelijkheden, niet alleen uit 

historisch besef, maar ook en vooral met 

het oog op de toekomst. Visio Foundation zal in deze 

samenwerking blijven investeren. 

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 door 

Visio Foundation geen kosten van beheer en admini-

stratie toegerekend aan de projecten en programma’s. 

Toch zal Visio Foundation de komende jaren kritisch 

blijven kijken naar de prijs-kwaliteitverhouding van 

zijn leveranciers en zijn eigen kosten. De stichting zal 

deze kosten periodiek evalueren.

Governance: Visio Foundation geeft de 

buitenwereld graag inzicht in zijn beleid en 

activiteiten. Dit doet de stichting onder andere met 

een transparante verslaglegging en met het naleven 

van de governancecodes. Daarnaast ziet de stichting 

toe op een evenwichtige bestuurssamenstelling.

2.3 BELEIDSAGENDA 2022
Op de beleidsagenda 2022 staan de volgende punten:

• Door gewijzigd gebruik van Visio wordt gewerkt 

aan de toekomstige invulling van het terrein aan de 

Amersfoortsestraatweg in Huizen.

• De evaluatieresultaten van de internationale 

programma’s en het werken met het ToC-model, 

opgeleverd door een externe adviseur, worden begin 

2022 bekend en zullen hun weerslag krijgen op het 

internationale beleid. 
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• De naamswijziging wordt benut door meer naar 

buiten te treden en een netwerk van betrokkenen 

en stakeholders op te bouwen c.q. een heroriëntatie 

van de positie om niet actief fondsen te werven. 

• Er zal bekeken worden of input van externe inhouds- 

en ervaringsdeskundigen kan bijdragen aan het ver-

der richting geven en kaderen van nationale aanvra-

gen in aanvulling op het meerjarig deelsectorplan. 

• De mogelijkheden om missiegerelateerd te investe-

ren worden onderzocht. 

2.4 RISICOBELEID
In 2021 hield Visio Foundation rekening met de volgen-

de risico’s:

2.4.1 Financiële risico’s

Door risico’s op de financiële markten kunnen de 

beleggingsresultaten tegenvallen. Visio Foundation 

houdt er rekening mee dat op de lange termijn de doel-

stelling 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 Visio Foundation eerlijk en open in zijn communica-

tie. Er zijn interne gedragscodes en procedures opge-

steld om een zo transparant en betrouwbaar mogelijke 

bedrijfsvoering te garanderen. Deze codes en procedu-

res worden jaarlijks geëvalueerd.

2.4.3 Vastgoedrisico’s

Op het vastgoed dat Visio Foundation door schen-

kingen en erfstellingen in eigendom heeft gekregen, 

loopt de stichting 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 uitzonde-

ring op dit beleid vormen de locaties die Visio huurt, 

waaronder (een deel van) het terrein aan de Amers-

foortsestraatweg in Huizen. 

2.5 COMMUNICATIE MET BELANGHEBBENDEN
2.5.1 Fondsenwerving

Visio Foundation werft geen fondsen. Wel ontvangt de 

stichting incidenteel schenkingen, legaten en erfstel-

lingen, die zijn nagelaten aan (de rechtsvoorgangers 

van) Visio. De ontvangen middelen worden in de jaar-

rekening verantwoord als baten vanaf het moment dat 

ze door Visio Foundation zijn aanvaard. Visio Foundati-

on heeft de fiscale status van Algemeen Nut Beogen-

de Instelling (ANBI).

2.5.2 Externe communicatie

Visio Foundation wil graag verantwoording afleggen 

aan de maatschappij, in het bijzonder aan de doel-

groep en anders geïnteresseerden. Een van de midde-

len daarvoor is de website www.visiofoundation.org. 

Daarop zijn onder andere het jaarverslag en een over-

zicht van de door de stichting ondersteunde projecten 

en programma’s te vinden.

2.5.3 Communicatie met de doelgroep en aanvragers

Door de nauwe samenwerking met Visio onderhoudt 

Visio Foundation direct en indirect contact met de 

doelgroep en de mensen die dagelijks met de doel-

groep werken. Daarnaast neemt Visio Foundation deel 

aan het overleg met de andere fondsen die zich inzet-

ten voor mensen met een visuele beperking. 

 Risicomanagement   
 en de hoogte van 
 het bedrag dat voor   
 subsidies beschikbaar 
 is, staan altijd hoog 
 op de agenda.

https://visiofoundation.org/
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3. Bestedingen 

Om voor een subsidie van Visio Foundation 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 project te evalueren en daarover te 

rapporteren.

3.1 CRITERIA VOOR TOEKENNING
Alle projecten en programma’s die Visio Foundation 

ondersteunt, moeten bijdragen aan de versterking van 

de positie van de doelgroep en aan het vullen van een 

leemte die wordt ervaren door de doelgroep of door de 

mensen die met en/of voor de doelgroep werken. Daar-

naast gelden de volgende criteria:

• Professionaliteit: het voorstel omvat een heldere 

probleemanalyse, 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) realistisch zijn en dus een reële kans van 

slagen hebben.

• Efficiëntie en effectiviteit: de gelden die Visio 

Foundation toekent, moeten zo efficiënt en effectief 

mogelijk worden besteed. De balans tussen inspan-

ning, input, inzet van middelen en de (te verwach-

ten) uitkomsten en opbrengsten moet gunstig zijn in 

relatie tot het aantal mensen dat baat heeft bij de 

betreffende aanvraag.

• Realisatie: Visio Foundation ondersteunt geen pro-

ject en/of programma dat al (bijna) gerealiseerd is of 

exploitatietekorten heeft.

3.1.1 Aanvragen in Nederland

• Geen reguliere financiering: binnenlandse projecten 

en programma’s voor de doelgroep worden alleen 

gefinancierd als – en voor zover – ze niet voor regu-

liere financiering in aanmerking komen.

• Innovatie of aanvulling: de projecten en program-

ma’s moeten bij voorkeur bijdragen aan vernieuwin-

gen in de revalidatie, het onderwijs, de zorg of de 

toegankelijkheid, of daarop een aanvulling vormen. 

Er moet (op termijn) zicht zijn op reguliere bekos-

tiging; Visio Foundation financiert projecten en 

programma’s niet structureel.

• Gewoon waar het kan, speciaal waar het moet: 

in Nederland is de ZG-sector een relatief kleine, ge-

varieerde en complexe doelgroep (300.000 mensen) 

met een grote diversiteit aan hulpvragen. De impact 
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van een zintuiglijke beperking raakt immers alle as-

pecten van het leven, niet zelden levenslang. Gezien 

de omvang van de doelgroep dient zo veel moge-

lijk gebruik te worden gemaakt van de bestaande 

infrastructuur, technologie, voorzieningen et cetera. 

De projecten en programma’s moeten hierop een 

aanvulling of aanpassing zijn. 

3.1.2 Aanvragen buiten Nederland

• Duurzame capaciteitsversterking: internationale 

programma’s mogen nooit lokale initiatieven ver-

dringen, maar moeten 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 waar-

uit deze hulpvraag voortgekomen is. Visio Foundati-

on ondersteunt geen ‘missionarisprojecten’.

• Onderscheidend: een project of programma moet 

onderscheidend en eindig zijn.

Lokale en internationale partner(s)

• Institutionele duurzaamheid: een lokale partner 

heeft een bewezen staat van dienst, is ingebed in de 

lokale infrastructuur, heeft een zeker gezag en een 

effectief netwerk.

• Leiderschap: het management en de organisatie 

moeten de organisatorische capaciteiten hebben 

om de veranderingen en bijbehorende activiteiten te 

kunnen doorvoeren.

• Samenwerking: Visio Foundation ondersteunt bij 

voorkeur programma’s waarbij verschillende hulpor-

ganisaties samenwerken, die elk vanuit hun specia-

lisme een bijdrage leveren. 

Landen en regio’s

• Meedoen mogelijk maken: de maatschappij waar-

binnen een lokale partner functioneert, heeft een 

inclusieve visie op mensen met een beperking.

• Middeninkomensland: in het gebied is een infra-

structuur en een positieve ontwikkeling gaande.

• Stabiliteit en veiligheid: het land en de regio 

hebben voldoende politieke en economische sta-

biliteit. Er is een gerede kans dat een geëigende 

partij (bijvoorbeeld de overheid) de bekostiging van 

de verandering in zorg, revalidatie en/of onderwijs 

voor haar rekening neemt. Er is geen sprake van een 

negatief reisadvies door het Ministerie van Buiten-

landse Zaken.

• Taal: professionals van de lokale partner(s) spreken 

bij voorkeur de Engelse taal.

• Schaalvoordelen: bij voorkeur werken we in een 

regio waarbinnen programma’s elkaar kunnen ver-

sterken.

3.2 AANVRAAGPROCEDURE
3.2.1 Aanvraagformulier

Het aanvraagformulier weerspiegelt de criteria voor 

toekenning van een bijdrage. De aanvrager moet een 

aantal specifieke vragen beantwoorden:

• Welke maatschappelijke verandering wil hij 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 en/of het 

programma?

• Wat is de context waarbinnen het project en/of het 

programma moet plaatsvinden?

• Wat zijn de middelen en activiteiten die noodzake-

lijk 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 indicato-

ren gemeten?

 - Wat zijn de risico’s? 

 - Wat is de planning?

 - Hoe is de duurzaamheid van het project en/of  

 het programma geborgd? 

Visio Foundation verzoekt de aanvrager tevens te 

vermelden bij welke instanties de aanvraag nog meer 

is ingediend.

3.2.2 Door of met Visio

Visio Foundation realiseert haar doelstellingen bij 

voorkeur in samenwerking met haar partnerorganisa-

tie Visio. De aanvragen komen in de meeste gevallen 

via Visio binnen. Als Visio Foundation rechtstreeks 

wordt benaderd en de aanvraag binnen haar doelstel-

ling past, vraagt ze eerst het advies van Visio voordat 

ze over de aanvraag beslist. Dit advies betreft vooral 

de vraag of deze projecten 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 doelstelling 

passen.

3.2.3 Beoordeling subsidieaanvragen

Tweemaal per jaar beoordeelt het bestuur de subsidie-

aanvragen. Conform de samenwerkingsovereenkomst 

worden het eerst gefinancierd de door Visio Foundati-

on goedgekeurde projecten en programma’s die door 

Visio zijn voorgesteld.
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3.3  EVALUATIEPROCEDURE
Voor de evaluatie van projecten en programma’s 

heeft Visio Foundation 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 planning en begroting, en de eventuele contex-

tuele risico’s. Als een project of programma afwijkt 

van de oorspronkelijke planning, worden tussentijdse 

rapportages opgevraagd en wordt om een verklaring 

verzocht. Visio Foundation wil daarmee niet alleen 

leren van de projecten en programma’s die wél ge-

slaagd zijn, maar ook van de projecten en programma’s 

die niet (geheel) slagen. Verder stimuleert de stichting 

aanvragers om hun doelstellingen zo scherp mogelijk 

te formuleren en hun objectief meetbare indicatoren 

zo betrouwbaar en valide mogelijk te definiëren.

Vervolgens kunnen de resultaten en de bijdrage wor-

den gemeten die het project of programma aan het 

welzijn van de doelgroep levert.

3.4  SUBSIDIEVERZOEKEN IN 2021
In 2021 ontving Visio Foundation 32 subsidieaanvra-

gen. 27 aanvragen zijn (deels) gehonoreerd, twee zijn 

er ingetrokken en drie zijn er afgewezen. 24 van de 

goedgekeurde aanvragen waren Nederlandse projecten 

en programma’s. 3 aanvragen betroffen buitenlandse 

projecten en programma’s.

In 2021 was volgens de begroting een bedrag van 

€ 3.264.615 (exclusief vrijval) beschikbaar voor de doel-

stellingen. Uiteindelijk is € 3.170.021 toegekend. 

Er is € 2.844.434 aan projecten en programma’s in Ne-

derland en € 325.587 aan internationale projecten 

en programma’s toegekend.

3.5  BETALINGEN AAN PROJECTEN EN 
 PROGRAMMA’S IN 2021
In 2021 heeft Visio Foundation voor een totaal van 

€ 3.064.190 betalingen aan projecten en programma’s 

gedaan: € 2.046.894 aan Nederlandse en € 1.017.296 

aan internationale projecten en programma’s. Deze 

projecten en programma’s variëren van wetenschap-

pelijk onderzoek tot het inzetten van ervaringsdes-

kundigen. Ook lopen ze uiteen van het ontwikkelen 

van apps als lesmateriaal tot het bouwen van een 

webwinkel die beheerd kan worden door mensen met 

een meervoudige beperking. 

Meer informatie op project- en programmaniveau is te 

vinden in hoofdstuk 8 Projectverslagen.

27
Gehonoreerde

aanvragen

3
Buitenlandse

projecten en

programma’s

24
Binnenlandse

projecten en

programma’s

= +



18 Jaarverslag 2021 |

4. Beleggingen

4.1 BELEGGINGSBELEID EN STATUUT
Visio Foundation streeft al jaren een solide beleg-

gingsbeleid na. Dit beleid moet gericht zijn op het zo 

veel mogelijk veiligstellen van de financiële onder-

steuning voor projecten en programma’s. Ook is het 

behoud van het vermogen in koopkracht op de lange 

termijn belangrijk. Voor de inflatie houdt Visio Foun-

dation een langjarig gemiddelde van 2 procent van het 

vermogen aan. Voor de programma- en projectuitga-

ven 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 vermogen 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;

• 36 procent obligaties;  
minimaal 20 procent – maximaal 50 procent;

• 34 procent alternatieven:  
minimaal 0 procent – maximaal 50 procent;

• 5 procent liquiditeiten;  
minimaal 0 procent – maximaal 20 procent.

De resultaten zullen vooral per assetklasse vergeleken 

worden: 

• Aandelen (25 procent): 
MSCI AC World Index Net Total Return EUR;

• Obligaties (36 procent): 
FTSE Euro Broad Investment-Grade Bond Index;

• Alternatieven (34 procent):  
50 procent MSCI AC World Index en 50 procent FTSE  

Euro Broad Investment-Grade Bond Index;

• Liquiditeiten (5 procent):   

3 maands Euribor.

4.2 BELEGGINGSRESULTATEN
Op 31 december 2021 was de verdeling van de porte-

feuille als volgt:

• 25 procent aandelen;

• 31,3 procent obligaties;

• 39,1 procent alternatieven;

• 4,6 procent liquiditeiten.

Het brutorendement op de totale portefeuille bedroeg 

+11,58 procent over 2021 (de samengestelde bench-

mark bedroeg +9,22 procent). Hieruit blijkt dat de 

diversificatie van 34 procent van de portefeuille naar 

alternatieven op basis van de ALM-studie in 2019 goed 

heeft uitgepakt. In de samengestelde benchmark is 

dat deel (34 procent) van de portefeuille met aandelen 

en obligaties ingevuld. Oftewel de benchmark gaat 

uit van een strategische verdeling van 42 procent aan-

delen, 53 procent obligaties en 5 procent liquiditeiten. 

Sinds de inceptie in 2011 bedraagt het rendement op 

de totale portefeuille +6,25% procent (de samenge-

stelde benchmark bedroeg +7,02 procent). 

VERDELING VAN DE 

PORTEFEUILLE

aandelen

obligaties

alternatieven

liquiditeiten

25%

31,3%

39,1%

4,6%
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5. Financiële 
 resultaten

5.1 FINANCIEEL RESULTAAT 2021
De jaarrekening 2021 is opgesteld in overeenstem-

ming met richtlijn 640 van de Raad voor de Jaarver-

slaggeving. Het resultaat voor het boekjaar 2021 is 

uitgekomen op € 9.845.678. Van de totale uitgaven is 

ruim 75% procent gespendeerd aan de doelstellingen. 

Het resultaat is positiever dan verwacht, doordat het 

rendement op de portefeuille (te weten 11,58 procent) 

hoger was dan begroot. Dit komt ten goede van de 

algemene reserve. In de begroting was uitgegaan van 

3,3 procent. De jaarrekening is te vinden in hoofdstuk 

7, inclusief een goedkeurende controleverklaring.

5.2 BEGROTING 2022
Voor 2022 is 3 procent van het gemiddelde vermogen 

over de afgelopen drie jaar begroot voor doeluitgaven, 

dat wil zeggen € 3.456.429,-. De kosten van beleggin-

gen, beheer en administratie, en de algemene kosten 

zullen in 2022 op een vergelijkbaar niveau liggen als 

in 2021, dat wil zeggen rond de 0,8 procent. Verwacht 

wordt dat het resultaat van de inkomsten minus de 

uitgaven, te weten € 363.203,-, onvoldoende is om het 

vermogen in reële termen in 2022 in stand te houden. 

Het Centraal Planbureau heeft namelijk in zijn ramin-

gen (per 21 september 2021) voor 2022 een afgeleide 

nationale consumentenprijsindex geprognosticeerd 

van 1,8 procent. Op een vermogen van € 121.215.757 per 

31 december 2021 is dat een bedrag van € 2.181.884,-. 

Er kan nu al voorzichtig geconcludeerd worden dat 

Visio Foundation in 2022 zal interen op zijn vermogen. 

De stichting heeft in de afgelopen jaren een buffer 

opgebouwd. Over de periode van mei 2011 (datum 

Resultaat 
boekjaar 2021

€ 9.845.678,-

herinrichting vermogensbeheer) tot en met 31 decem-

ber 2021 is een gemiddeld rendement op het vermogen 

behaald van 6,25 procent per jaar. Daarnaast is de 

afgeleide nationale consumentenprijsindex over deze 

periode lager geweest dan het langjarig gemiddelde 

van 2 procent. 
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6.1 BESTUUR 
Het bestuur is het hoogste orgaan binnen Visio 

Foundation; het draagt verantwoordelijkheid voor de 

beleidsagenda en het toezicht op het beheer van de 

stichting. 

De voorbereiding en uitwerking van de beleidsagenda 

zijn verdeeld over een aantal commissies, waarin de 

bestuursleden van Visio Foundation zitting hebben. 

Zij hebben het bestuur geadviseerd en beleid geïmple-

menteerd binnen de vastgestelde mandaten. 

6.1.1 Bestuurssamenstelling

In de statuten van Visio Foundation (artikel 4, lid 1) 

is bepaald dat het bestuur bestaat uit minimaal vier 

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 deskundigheid van de bestuursle-

den, passend bij missie en beleid. Het bestuur kiest uit 

zijn midden de voorzitter, de secretaris en de penning-

meester.

Per 31 december 2021 was het bestuur als volgt 

samengesteld:

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

datum aantreden 5 oktober 2016; tweede keer  

benoemd tot 5 oktober 2024; 

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

datum aantreden 1 januari 2016; tweede keer  

benoemd tot 1 jan 2024; 

• de heer drs. A.T.M. Bruijninckx (voorzitter):  

datum aantreden 28 maart 2019; eerste keer  

benoemd tot 28 maart 2023; herbenoembaar;

• 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 (lid):  

datum aantreden 1 november 2020; eerste keer  

benoemd tot 1 november 2024; herbenoembaar. 

6.1.2 Bestuursvergaderingen

Het bestuur vergaderde (virtueel) in 2021 vijfmaal.  

Ook de raad van bestuur van Visio was als adviseur 

(virtueel) bij bijna alle vergaderingen aanwezig.  

In de bestuursvergaderingen kwamen niet alleen de 

6. Bestuur en
 organisatie

Het bestuur streeft 

naar een zo evenwichtig  

en deskundig mogelijke   

samenstelling.
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punten aan de orde die op de beleidsagenda stonden, 

maar ook de aanvragen en evaluaties, het (meerjaren)- 

beleidsplan en de begroting voor 2022, de manage-

mentrapportages, de jaarstukken over 2020 en de 

verslagen van de commissies.

6.1.3 Werving van nieuwe bestuursleden

De procedure voor de werving van nieuwe bestuurs-

leden is vastgelegd in een benoemingsreglement. 

Nieuwe bestuursleden worden door middel van een 

open procedure geworven. Voor iedere vacature wordt 

een profielschets opgesteld, waarbij rekening wordt 

gehouden met de aanwezige en gewenste competen-

ties. In de statuten is vanaf 1 januari 2021 bepaald dat 

de maximale zittingsperiode van bestuursleden acht 

jaar bedraagt. Bestuursleden worden voor vier jaar 

benoemd, waarna ze eenmaal herbenoemd kunnen 

worden. 

6.1.4 Vergoeding van bestuursleden

De vergoeding die Visio Foundation aan zijn bestuurs-

leden toekent, is een afgeleide van het algemeen 

niveau van de regeling van de minister van Financiën 

van 22 november 2004, houdende de vaststelling van 

de maximumbedragen in het kader van het Vacatie- 

geldenbesluit 1988 (Regeling maximumbedragen 

vacatiegeld 2004). 

Dit bedrag is sinds 2011 niet meer aangepast aan de 

inflatie. De vergoeding omvat alle persoonlijke onkos-

ten die met het voorbereiden en bijwonen van een ver-

gadering samenhangen, zoals eventueel noodzakelijke 

reiskosten, kosten voor het gebruik van privételefoon, 

computer en dergelijke. De vergoeding weerspiegelt 

slechts in beperkte mate de daadwerkelijk bestede 

uren en de kwaliteit van de inbreng. In de jaarrekening 

zijn de uitbetaalde vergoedingen in 2021 opgenomen.

6.1.5 Gedragscodes FIN en Visio Foundation

Het bestuur onderschrijft de code Normen Goed 

Bestuur van de Vereniging van Fondsen in Nederland 

(FIN) door de jaarlijkse Verklaring van Naleving van 

deze code te ondertekenen (ingangsdatum 1 januari 

2018). Daarnaast heeft Visio Foundation 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 verstrengeld raken met de belangen van Visio 

Foundation. Zelfs de schijn van een dergelijk conflict of 

belangenverstrengeling wil de stichting hiermee ver-

mijden. Jaarlijks wordt aan de bestuursleden gevraagd 

een Verklaring omtrent het Gedrag over te leggen. 

6.1.6 Evaluatie van eigen functioneren en organisatie

Periodiek evalueert het bestuur de eigen organisatie 

en het eigen functioneren. 

6.1.7 Nevenfuncties

De heer drs. P.P.A. Bronger RBA CEFA
Hoofdfunctie: 
expert portfoliomanager en sectorhead Macro, 

Hedge Funds & Alternative Alpha Team, APG. 

Nevenfuncties:

• docent Investment Management, Vrije Universiteit  

Amsterdam;

• penningmeester Stichting Stuim (Schweigman&);

• klantenraad Syntrus Achmea Real Estate & Finance;

• 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;

• penningmeester bestuur Partos. 

 

De heer drs. A.T.M. Bruijninckx 

Hoofdfunctie: 

adviseur en consultant; oprichter en aandeelhouder ID 

Professionals bv. 

Nevenfuncties:

• voorzitter raad van commissarissen Koninklijke 

Tichelaar bv;

• lid Board of Directors Amret MFI, Cambodja;

• lid Board of Directors Incred Financial Services Ltd, 

India;

• lid Raad van Commissarissen, ABN AMRO Groenbank 

bv.

Mevrouw drs. H.M.T. de Wit
Hoofdfunctie: 

bestuurder Centrum voor Consultatie en Expertise 

(CCE).

Nevenfuncties:

• lid raad van toezicht Sint Maartenskliniek,  

Ubbergen (tot 1 februari 2021); 

• lid raad van toezicht Zorggroep Almere, Almere.

De heer drs. A.C. Zwaan MBA
Hoofdfunctie: 

directeur-bestuurder Coöperatie Medisch 

Specialistisch Bedrijf St. Antonius Ziekenhuis. 
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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 

Visio Foundation wat de dagelijkse werkzaamheden 

betreft. De financieel-administratieve en ambtelijke 

ondersteuning die Visio aan Visio Foundation verleent, 

is vastgelegd in een overeenkomst tot verrekening 

van kosten voor gemene rekening. Alle kosten die voor 

gemene rekening worden gemaakt, worden verdeeld 

volgens een vooraf vastgestelde verdeelsleutel.

6.2.2  Salariskosten

De werknemers die werkzaamheden verrichten voor 

Visio Foundation en Visio zijn in loondienst van Visio. 

Hun salaris is gebaseerd op de FWG 3.0-systematiek 

cao Gehandicaptenzorg. Deze loonkosten zijn terug te 

vinden in de jaarrekening.
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7. Jaarrekening

31-12-2021 31-12-2020

Materiële vaste activa (7.4.1-7.4.2)  2.599.685  2.730.789 

Financiële vaste activa (7.4.2)  115.360.974  104.442.312

VASTE ACTIVA 117.960.659 107.173.101

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa (7.4.4)  3.248.976  3.361.022

Liquide middelen (7.4.6)  6.532.314  7.502.644

VLOTTENDE ACTIVA  9.781.290  10.863.666

TOTAAL ACTIVA  127.741.949  118.036.767

31-12-2021 31-12-2020

EIGEN VERMOGEN (7.4.7-7.4.10)   

Bestemmingsreserve  95.293.015  90.136.449

Overige reserves  25.922.742  21.233.630

EIGEN VERMOGEN  121.215.757  111.370.079

VOORZIENING GROOT ONDERHOUD (7.4.11)  300.289  288.220

LANGLOPENDE SCHULDEN (7.4.12)  1.402.689  1.574.786

KORTLOPENDE SCHULDEN 
EN OVERLOPENDE PASSIVA (7.4.13)  4.823.214  4.803.682

TOTAAL PASSIVA   127.741.949   118.036.767 

7. I BALANS PER 31 DECEMBER 2021 (NA RESULTAATBESTEMMING)

7.1.1 ACTIVA 7.1.2 PASSIVA
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Werkelijk 2021 Begroting 2021 Werkelijk 2020

BATEN

Baten uit erfstelling, legaten en giften (7.5.1)   1.120   50.000  11.470

Baten uit beleggingen (7.5.2)  13.769.793  4.530.871  3.652.652

Opbrengst verkoop grond en school 1.784.530

SOM DER BATEN  15.555.443  4.580.871  3.664.122

LASTEN

Besteed aan doelstellingen (7.5.3)

Aanvullende faciliteiten

Dienstverlening en zorg  19.787  3.264.615  17.174

Innovatie en onderzoek  2.584.067  -  1.403.840

Internationale projecten  320.787  -  642.265

Vordering gemeente Huizen 1.784.530

TOTAAL  4.709.171  3.264.615  2.063.279

Kosten van beleggingen (7.5.4)  789.127  809.309  799.734

Kosten van beheer en administratie (7.5.5)  178.192  204.398  198.319

Bezoldiging bestuurders (7.5.6)  33.275  32.225  32.400

SOM DER LASTEN  5.709.765  4.310.547  3.093.732

SALDO VAN BATEN EN LASTEN  9.845.678  270.324  570.390

Toevoeging/onttrekking aan (7.5.7):

Bestemmingsreserve  5.061.972  -  874.004

Reserve giftenbudget  94.594  -  1.342.083

Overige reserves  4.689.112  -  (1.645.697)

STAND PER 31 DECEMBER  9.845.678  -  570.390

7.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021  

7.2.1   BATEN EN LASTEN

In overleg met Gemeente Huizen 

en Koninklijke Visio is besloten 

om het speciaal onderwijs in 

gemeente Huizen te behouden. 

Met gesloten beurs is daarom de 

school en grond overgedragen 

aan de gemeente Huizen en is 

de vordering van de gemeente 

Huizen op Visio en Visio 

Foundation komen te vervallen.
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7. 3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA EN RESULTAATBEPALING       
 

Visio Foundation, voorheen Stichting Novum, statutair gevestigd in Amsterdam, is 

opgericht op 18 april 1984. Het nummer van de Kamer van Koophandel is 41203622. 

            

De statutaire doelstelling van Stichting Novum is het zonder winstoogmerk 

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

meervoudig beperkte slechtziende en blinde mensen in Nederland en daarbuiten; 

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

van de stichting, ter bereiking van haar doel.      

        

7.3.1 VERSLAGGEVINGPERIODE        

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslagperiode van een jaar. Het 

boekjaar valt samen met het kalenderjaar.      

        

7.3.2 TOEGEPASTE STANDAARDEN       

De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn ‘640 Organisaties zonder winst-

streven’. De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en 

passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten, voor zover 

niet anders vermeld.         

     

7.3.3 VERGELIJKENDE CIJFERS        

De vergelijkende cijfers van het voorgaande boekjaar zijn, waar nodig , slechts qua 

rubricering voor vergelijkingsdoeleinden aangepast.     

 

7.3.4 CONTINUÏTEIT         

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.  

 

7.3.5 ALGEMEEN         

Activa en passiva worden tegen historische kostprijs opgenomen, 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 onder-

neming zullen toevloeien en het actief een kostprijs of een waarde heeft waarvan 

de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Activa die hier niet aan voldoen 

worden niet in de balans verwerkt, maar worden aangemerkt als niet in de balans 

opgenomen 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 economi-

sche voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag waartegen de afwikke-

ling zal plaatsvinden op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld. Onder ver-

plichtingen worden mede voorzieningen begrepen. Verplichtingen die hier niet aan 

voldoen worden 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 reali-

teit met betrekking tot het actief of de verplichting. Dergelijke transacties geven 

evenmin aanleiding tot het verantwoorden van resultaten. Bij de beoordeling of er 

sprake is van een belangrijke verandering in de economische realiteit wordt uitge-

gaan van de economische voordelen en risico’s die zich naar alle waarschijnlijkheid 

in de praktijk zullen voordoen en niet op basis van voordelen 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 nagenoeg alle rechten op economische voordelen 

en alle of nagenoeg alle risico’s met betrekking tot het actief of de verplichting 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 

voorzieningen 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 worden in de staat van baten en lasten opgenomen wanneer een 

vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermeerde-

ring van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden 
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waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt 

wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met 

een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft 

plaatsgevonden waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. De 

opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking 

hebben. De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, de functionele valuta van 

de stichting.          

    

7.3.6 GEBRUIK VAN SCHATTINGEN 

De opstelling van de jaarrekening vereist dat de leiding van de stichting oorde-

len vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de 

toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van de activa en ver-

plichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken 

van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden 

voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de 

periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor 

herziening gevolgen heeft.        

      

7.3.7 FINANCIËLE INSTRUMENTEN

Financiële instrumenten omvatten financiële vaste activa (effecten), overige vor-

deringen, liquide middelen, crediteuren en overige te betalen posten. Financiële 

instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde. Na de 

eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier 

gewaardeerd. De stichting maakt geen gebruik van derivaten. 

7.3.8     LANGLOPENDE EN KORTLOPENDE SCHULDEN EN

  OVERIGE FINANCIËLE VERPLICHTINGEN

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden 

na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de 

effectieve rentemethode. De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de 

langlopende schulden worden opgenomen onder kortlopende schulden. 

Financiële instrumenten die op grond van de economische realiteit worden aan-

gemerkt als een financiële verplichting worden gepresenteerd onder de schulden. 

Rente, dividenden, 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 onder-

neming beschikt over een deugdelijk juridisch instrument om het financiële actief 

en de financiële verplichting gesaldeerd af te wikkelen en de stichting het stellige 

voornemen heeft om het saldo als zodanig netto of simultaan af te wikkelen.

 

7.3.9 MATERIËLE VASTE ACTIVA     

De gebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen hun kostprijs, verminderd 

met de cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen. De kost-

prijs bestaat uit de verkrijgings- of vervaardigingsprijs en overige kosten om de 

activa op hun plaats en in de staat te krijgen noodzakelijk voor het beoogde 

gebruik. Er wordt op gebouwen en woningen lineair afgeschreven op basis van een 

geschatte levensduur van 40 jaar. De voorzieningen op het terrein worden afge-

schreven op basis van een geschatte levensduur van 20 jaar. Op de verbouwing 

van de directeursvilla wordt lineair afgeschreven op basis van de periode van het 

huurcontract, in casu 5 jaar.         

      

Op het terrein wordt niet afgeschreven.       

       

Buiten gebruik gestelde activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere 

opbrengstwaarde.         

     

Onderhoudsuitgaven worden slechts geactiveerd indien zij de gebruiksduur van het 

object verlengen. De dotatiatie van de onderhoudsvoorziening wordt gevormd op 

basis van de gemiddelde uitgaven over de komende tien jaar, de onderhoudsuitga-

ven van het huidig jaar komen ten laste van de voorziening. Zie hiervoor de grond-

slag onder het hoofd Voorziening groot onderhoud (zie paragraaf 7.3.17).   

           

7.3.10 BIJZONDERE WAARDEVERMINDERINGEN      

Voor materiële vaste activa wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er aanwij-

zingen zijn dat deze activa onderhevig zijn aan bijzondere waardeverminderingen. 

Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief 

geschat. De realiseerbare waarde is de hoogste van de bedrijfswaarde en de op-

brengstwaarde. Als het niet mogelijk is de realiseerbare waarde te schatten voor 

een individueel actief, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroom-

genererende eenheid waartoe het actief behoort.      
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Wanneer de boekwaarde van een actief of een kasstroomgenererende 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 waardeverminderingsverlies van een kasstroom-

genererende eenheid, wordt het verlies allereerst toegerekend aan goodwill die 

is toegerekend aan de kasstroomgenererende eenheid. Een eventueel resterend 

verlies wordt toegerekend aan de andere activa van de eenheid naar rato van hun 

boekwaarden.          

    

7.3.11 VERVREEMDING VAN VASTE ACTIVA      

Voor verkoop beschikbare vaste activa worden gewaardeerd tegen de boekwaarde 

of lagere opbrengstwaarde.        

 

7.3.12 FINANCIËLE VASTE ACTIVA (EFFECTEN)     

Het effectenbezit wordt gewaardeerd tegen reële waarde (beurskoers) per 31 decem- 

ber of indien geen beurskoers beschikbaar is, een door derden opgegeven koers. 

Voor waardering tegen beurskoers is de collectieve methode toegepast. De niet 

gerealiseerde koersverschillen worden verantwoord via de staat van baten en laten. 

           

7.3.13 VORDERINGEN         

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde, inclu-

sief transactiekosten (indien materieel). Na eerste verwerking vindt waardering 

plaats tegen geamortiseerde 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 voorzieningen wegens oninbaarheid. 

Voorzieningen worden bepaald op basis van individuele boordeling van de inbaarheid 

van de vorderingen.         

  

7.3.14 LIQUIDE MIDDELEN        

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien liquide 

middelen niet ter vrije 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.

 

7.3.15 BESTEMMINGSRESERVES      

De beperkte bestedingsmogelijkheid van de bestemmingsreserve is door het be-

stuur 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, erfstellingen en eventuele opbrengsten van 

onroerende goederen, anders dan huuropbrengsten of gebruiksvergoedingen. Het 

vorenstaande is de minimumvereiste voor de mutatie.     

  

7.3.16 VOORZIENINGEN         

Een voorziening wordt in de balans opgenomen, wanneer er sprake is van: 

• een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die het gevolg is van een  

gebeurtenis in het verleden; en

•  waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt; en

• het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die verplichting een uitstroom van 

middelen nodig is.         

     

Indien (een deel van) de uitgaven die noodzakelijk zijn om een voorziening af te 

wikkelen waarschijnlijk geheel of gedeeltelijk door een derde worden vergoed bij 

afwikkeling van de voorziening, wordt de vergoeding als afzonderlijk actief gepre-

senteerd. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de 

uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen en verliezen 

af te wikkelen. 

 

7.3.17 VOORZIENING GROOT ONDERHOUD     

Een voorziening wordt gevormd voor verwachte kosten van periodiek groot 

onderhoud aan panden, installaties en dergelijke op basis van een meerjarig 

onderhoudsplan. De uitgaven van groot onderhoud worden verwerkt ten laste van 

de onderhoudsvoorziening voor zover deze is gevormd voor de beoogde kosten. 

Indien de kosten van groot onderhoud uitgaan boven de boekwaarde van de voor het 

desbetreffende actief aangehouden voorziening, worden de (meer)kosten 

verwerkt ten laste van de staat van baten en lasten. 

De voorziening heeft overwegend een langdurig karakter.
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7.3.18 VERPLICHTINGEN         

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden 

na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de 

effectieverentemethode. 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.       

 

7.3.19 GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING     

Tot 1 januari 2021 vond resultaatbepaling van baten uit nalatenschappen plaats 

in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld en zijn 

aanvaard door de stichting. Op basis van de recente RJ uiting 2021 – 03 past de 

stichting de grondslag voor het verwerken van baten uit nalatenschappen aan ter 

verduidelijking van het moment waarop de omvang van een bate uit nalatenschap 

betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Nalatenschappen worden verwerkt in het verslagjaar waarin de akte van verdeling, 

dan wel als er geen akte van verdeling is, de rekening en verantwoording is 

ontvangen. Alleen indien de akte van verdeling of de rekening en verantwoording 

voor balansdatum is ontvangen, wordt de bate uit de nalatenschap in het verslag-

jaar verwerkt. De organisatie verwerkt uitbetalingen in de vorm van voorschotten 

in het verslagjaar waarin ze worden ontvangen als baten uit nalatenschappen.

De stelselwijziging wordt prospectief toegepast en heeft geen impact op het 

eigenvermogen en het resultaatsbepaling van de stichting per ultimo 2021. 

Gezien de prospectieve toepassing zijn de vergelijkende cijfers niet aangepast.   

         

7.3.20 ALGEMENE KOSTEN BEHEER EN ADMINISTRATIE    

Kosten van beheer en administratie zijn die kosten die de organisatie maakt in 

het kader van de (interne) beheersing en administratievoering, en worden niet 

toegerekend aan de doelstelling of de werving van baten, aangezien de stichting 

een zuivere categoriale verdeling van de kosten meer inzichtelijk vindt.   
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7.4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

7.4.1 SPECIFICATIE MATERIËLE VASTE ACTIVA         

31-12-2021 31-12-2020

Terreinen    121.265  124.495 

Terreinenvoorzieningen  112.500   135.000 

Gebouwen locatie Huizen   2.365.920  2.471.294 

 2.599.685  2.730.789

 

TERREINEN
TERREIN-

VOORZIENINGEN GEBOUWEN TOTAAL 2021 TOTAAL 2020

Aanschafwaarde 

Saldo 1 januari 2021  124.495  450.000  4.025.904  4.600.399  4.600.399 

Aankopen  -  -  -  - - 

Desinvesteringen  3.230  - -  3.230 - 

Saldo 31 december 2021  121.265  450.000  4.025.904  4.597.169  4.600.399 

Afschrijvingen

Saldo 1 januari 2021  -  315.000  1.554.610  1.869.610  1.741.736 

Afschrijvingen  -  22.500  105.374  127.874  127.874 

Desinvesteringen  -  -  - 

Saldo 31 december 2021  -  337.500  1.659.984  1.997.484  1.869.610 

BOEKWAARDE 31 DECEMBER 2021  121.265  112.500   2.365.920   2.599.685  2.730.789 

De activa worden aangehouden voor 

realisatie van de doelstellingen van Visio 

Foundation. De activa zijn secundair te-

vens als belegging aan te merken aange-

zien de stichting tracht de kosten van de 

activa zoveel mogelijk terug te verdienen. 

Medio 2021 is 8.154 m2 grond geleverd 

aan de gemeente Huizen om de 

niet uit de balans blijkende verplichting 

inzake vergoeding bij (gedeeltelijke) 

leegstand van de gebouwde school te 

vereffenen. 

  

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.  

     

     

  

7.4.2 VERLOOP MATERIËLE VASTE ACTIVA
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7.4.3 EFFECTEN          

31-12-2021 31-12-2020

Waarde per 1 januari  104.442.312  95.591.329 

Bij: aankopen/inschrijvingen  15.614.575  37.052.083 

 120.056.887  132.643.412 

Af: verkopen en lossingen tegen aankoopwaarde  13.216.349  27.995.131 

Subtotaal  106.840.538  104.648.281 

 

Mutaties niet-gerealiseerde koersverschillen boekjaar beleggingen 8.520.436  (205.969)

Beleggingen  

WAARDE PER 31 DECEMBER  115.360.974  104.442.312 

7.4.4 VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA        

    
31-12-2021 31-12-2020

Debiteuren  32.799  29.510 

Interest obligaties  198.527  212.958 

Koninklijke Visio  3.015.722  3.108.846 

BTW  1.926  5.596 

Overige vorderingen  -  4.110 

Nalatenschappen met vruchtgebruik bij derden  2  2 

 

WAARDE PER 31 DECEMBER  3.248.976  3.361.022 

De effecten worden ter belegging aangehouden.     

        

   

Het saldo vorderingen is gestegen ten opzichte van voorgaand jaar door 

de vordering op Koninklijke Visio.    

 

In de overige vorderingen zijn geen bedragen begrepen met een looptijd  

langer dan één jaar.       
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7.4.5 NALATENSCHAPPEN MET VRUCHTGEBRUIK BIJ DERDEN      

31-12-2021 31-12-2020

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

PASSIVA

7.4.7 MUTATIES IN DE RESERVES         

Bestemmings- 
 reserves

Overige 
reserves 31-12-2021 31-12-2020

Stand per 1 januari  90.136.449  21.233.630  111.370.079  110.799.689 

Mutaties  -  -  -  - 

Toevoeging via resultaatbestemming  5.156.566  4.689.112  9.845.678  570.390 

STAND PER 31 DECEMBER   95.293.015  25.922.742   121.215.757   111.370.079  

De nalatenschappen met vruchtgebruik 

worden gewaardeerd tegen € 1 per nalatenschap. 

 

Na het overlijden van de vruchtgebruik(st)er worden 

de vrijkomende bedragen aan de bestemmings-

reserves toegevoegd.     

       

       

      

De liquide middelen zijn terstond opeisbaar.   

        

7.4.6 LIQUIDE MIDDELEN          

31-12-2021 31-12-2020

ABN AMRO Bank nv  6.532.314  7.502.644 

      

STAND PER 31 DECEMBER   6.532.314    7.502.644 
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7.4.8 BESTEMMINGSRESERVES     

31-12-2021 31-12-2020

Stand per 1 januari  88.605.984  87.731.980 

Toevoeging via resultaat  5.061.972  874.004 

STAND PER 31 DECEMBER   93.667.956   88.605.984 

De bestemmingsreserve is gevormd op basis van door het bestuur aangegeven 

doelstellingen. Met de keuze voor een bestemmingsreserve brengt de Stichting 

haar beleid tot uitdrukking om de kosten te dekken uit het rendement van het 

belegde vermogen en zo de overige inkomsten zo veel mogelijk direct ten goede te 

laten komen aan de doelstelling.     

De reserve berekend vanaf 1 januari 2012 wordt jaarlijks per 1 januari gecorrigeerd 

voor inflatie, inkomsten uit giften en erfstellingen en eventuele opbrengsten van 

onroerende goederen, anders dan huuropbrengsten of gebruiksvergoedingen. 

Het vorenstaande is de minimumvereiste voor de mutatie.   

De reserve dient per 31 december 2021 een minimale grootte te hebben van  

€ 93.667.956. Indien deze reserve wordt berekend vanaf 1 januari 2008 

(invoering ANBI-wetgeving) dan zou deze reserve een minimale grootte hebben 

van € 120.073.781

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.         

         

         

 

7.4.9 RESERVE GIFTENBUDGET       

31-12-2021 31-12-2020

Stand per 1 januari  1.530.465  188.382 

Toevoeging via resultaat  94.594  1.342.083 

Onttrekking via resultaat  -  - 

STAND PER 31 DECEMBER    1.625.059    1.530.465  
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7.4.10 OVERIGE RESERVES         

31-12-2021 31-12-2020

Stand per 1 januari  21.233.630  22.879.327 

Toevoeging via resultaat  4.689.112  1.645.697-

Onttrekking via resultaat  -  - 

STAND PER 31 DECEMBER   25.922.742   21.233.630 

7.4.12 LANGLOPENDE SCHULDEN         

      

7.4.11 VOORZIENING GROOT ONDERHOUD        

31-12-2021 31-12-2020

Stand per 1 januari  288.220  149.011 

Toevoeging  438.600  430.000 

Onttrekking  426.531  290.791 

STAND PER 31 DECEMBER    300.289    288.220  

31-12-2021 31-12-2020

Projectverplichtingen met looptijd langer dan 1 jaar    1.450.310   1.574.786 

STAND PER 31 DECEMBER     1.450.310     1.574.786   

Het deel dat binnen één jaar wordt afgelost, 

is gepresenteerd onder kortlopende schulden. 

De langlopende schulden hebben geen looptijd 

langer dan 5 jaar.    
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7.4.13 KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA      

              
31-12-2021 31-12-2020

Crediteuren  17.342  15.893 

Overige schulden

 - Onderhoudskosten  20.787  35.000 

 - Beheerloon en performance fee beleggingen  40.850  39.250 

 - Accountantskosten  25.765  22.445 

 - Projecten  4.614.645  4.629.718 

 - Waarborgsom en serviceskosten  47.404  50.061 

 - Rente  8.800  11.250 

 - Diversen -  65 

STAND PER 31 DECEMBER         4.823.214      4.803.682    

Het verloop van de langlopende en kortlopende schulden inzake projecten was in het verslagjaar als volgt:    

31-12-2021 31-12-2020

Stand per 1 januari  6.204.504  5.143.547 

Nieuwe aangegane verplichtingen  3.170.021 -

Uitgaven boekjaar  3.064.190  2.138.245 

Vervallen verplichtingen  245.380  288.881 

STAND PER 31 DECEMBER          6.064.955      6.204.504 

De door het bestuur afgegeven schriftelijke toezegging inzake vergoeding bij (gedeeltelijke) leegstand van de gebouwde school is medio dit jaar vereffend met de levering 

van de grond onder de school. De totale verplichting van € 1.865.645 is hiermee vervallen.         

      

Kortlopende schulden hebben een looptijd korter 

dan een jaar.    

 

7.4.14 NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
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7.5  TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021     

BATEN
7.5.1 BATEN UIT ERFSTELLING, LEGATEN EN GIFTEN             

 WERKELIJK 
2021

 BEGROTING 
2021

 WERKELIJK 
2020

Legaten  1.000  49.000  11.350 

Giften 120  1.000    120  

 

  1.120    50.000   11.470 

Niet-gerealiseerde
koersverschillen per 1-1-2021

Niet-gerealiseerde
koersverschillen per 31-12-2021

Gerealiseerde 
koersverschillen in 2021

Realisatie 
koersverschillen in 2021

Hypotheken en leningen   124.642    183.746    -   59.104  

Aandelen  5.705.678  13.744.716  3.102.151  11.141.189

Obligaties   3.450.151   3.872.445   7.167     429.461 

STAND PER 31 DECEMBER    9.280.471  17.800.907     3.109.318    11.629.754 

7.5.2 BATEN UIT BELEGGINGEN   

 WERKELIJK 
2021

 BEGROTING 
2021

 WERKELIJK 
2020

Dividend   884.278   1.850.000    810.999  

Interest obligaties  430.191   980.000    630.949  

(Niet)-gerealiseerde koersverschillen   11.629.754  848.000  1.402.542

Interest (excl. interest obligaties)   (25.533)  (8.000)  (41.232)

Materieel vaste activa   851.103  860.871  849.394

STAND PER 31 DECEMBER    13.769.793    4.530.871    3.652.652 

De baten uit beleggingen in het boekjaar 2021 zijn 

hoger dan de begroting en 2020. Dit wordt met 

name veroorzaakt doordat de beurskoersen in 2021 

fors zijn gestegen na de koersdaling als gevolg van 

COVID-19.     

    

Het bedrag is als volgt te specifieren.      
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 VRIJVAL 
2021

 KOSTEN 
2021

  AANGEGANE 
 VERPLICHTING 

2021 VOOR 2022

  TOTAAL 
 WERKELIJK 

2021
  BEGROTING

2021
   WERKELIJK 

2020
 VRIJVAL 

2020
 KOSTEN 

2020

  AANGEGANE 
 VERPLICHTING 

2020 VOOR 2021

- Microaanvragen  (30.213)   -   50.000  19.787  3.264.615  22.782  (27.218)  -   50.000 

- Garantie Cruyff Court  -  -  -  -  -  (5.608)  (5.608)  -  -

(30.213) - 50.000 19.787 3.264.615 17.174 (32.826)     -      50.000  

LASTEN
7.5.3 BESTEED AAN DOELSTELLINGEN   

 VRIJVAL 
2021

 KOSTEN 
2021

  AANGEGANE 
 VERPLICHTING 

2021 VOOR 2022

  TOTAAL 
 WERKELIJK 

2021
  BEGROTING

2021
   WERKELIJK 

2020
 VRIJVAL 

2020
 KOSTEN 

2020

  AANGEGANE 
 VERPLICHTING 

2020 VOOR 2021

- Jongeren aan de arbeid  -  -  -  -  -  (36.917)  (36.917)  -  - 

- Ik word begrepen  -  -  -  -  -  (17.499)  (17.499)  -  - 

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

- Paasgeschenk  -  -  -  -  -  17.764  (7.236)  -  25.000 

- Kennisportaal XXL  -  -  -  -  -  (92.291)  (92.291)  -  - 

- Website  -  -  -  -  -  (47)  (47)  -  - 

- 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 

- 3 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 

DOELSTELLING: INNOVATIE EN ONDERZOEK
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 VRIJVAL 
2021

 KOSTEN 
2021

  AANGEGANE 
 VERPLICHTING 

2021 VOOR 2022

  TOTAAL 
 WERKELIJK 

2021
  BEGROTING

2021
   WERKELIJK 

2020
 VRIJVAL 

2020
 KOSTEN 

2020

  AANGEGANE 
 VERPLICHTING 

2020 VOOR 2021

- 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 zorgonderwijs  -  - -  -  -  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  (820)  - -  (820)  -  34.963  -  -  34.963 

- Kom je buiten spelen  -  - -  -  -  100.000  -  -  100.000 

- Bartiméus Fonds  -  - -  -  -  42.500  -  42.500 

- Bewustwordingscampagne  -  -  20.000  20.000  -  -  -  -  - 

- Stichting InZicht 2021 en 2022  -  -  500.000  500.000  -  -  -  -  - 

- Pilot Parelduiken in een zee van gegevens  -  -  25.000  25.000  -  -  -  -  - 

- Sporten zo kan het ook 2.0  -  -  179.856  179.856  -  -  -  -  - 

- Raak 2.0 (Oogvereniging)  -  -  55.000  55.000  -  -  -  -  - 

- Stepped-care voor depressie en angst bij 18+  -  -  417.477  417.477  -  -  -  -  - 

- Sociaal netwerk van jeugdigen  -  -  95.242  95.242  -  -  -  -  - 

- Praktische vaardigheden in het reguliere onderwijs  -  -  201.791  201.791  -  -  -  -  - 

- Van toegankelijke naar inclusieve verkiezingen  -  -  36.888  36.888  -  -  -  -  - 

- Het ervaren van aflopende tijd  -  -  78.292  78.292  -  -  -  -  - 

- Diagnostiek bij NAH 2.0  -  -  173.963  173.963  -  -  -  -  - 

- Haalbaarheidsstudie MAC met Hololens  -  -  80.554  80.554  -  -  -  -  - 

- Mobiele eyetracking 2.0  -  -  70.325  70.325  -  -  -  -  - 

- Tactiel Profiel voor (verworven) doofblindheid  -  -  212.294  212.294  -  -  -  -  - 

- Kennisbasis bij ouderen  -  -  79.624  79.624  -  -  -  -  - 

- Training kijkstrategie  -  -  158.838  158.838  -  -  -  -  - 

- Kansen voor activering  -  -  61.109  61.109  -  -  -  -  - 

- e-Visio  -  -  180.870  180.870  -  -  -  -  - 

- VoiceLab -  -  83.075  83.075  -  -  -  -  - 

- Technologische kennis delen en gebruiken -  -  34.236  34.236  -  -  -  -  - 

- Fonds TopSport -  -  50.000  50.000  -  -  -  -  - 

- TopZorg, visuele Revalidatie in Oprichting TRIO tweede fase  (5.604)  - -  (5.604)  -  -  -  -  - 



38 Jaarverslag 2021 |

 VRIJVAL 
2021

 KOSTEN 
2021

  AANGEGANE 
 VERPLICHTING 

2021 VOOR 2022

  TOTAAL 
 WERKELIJK 

2021
  BEGROTING

2021
   WERKELIJK 

2020
 VRIJVAL 

2020
 KOSTEN 

2020

  AANGEGANE 
 VERPLICHTING 

2020 VOOR 2021

- Hey Google (10.823) - - (10.823) - - - - -

- Korte screening visuele klachten NAH (110.388) - - (110.388) - - - - -

- Altijd & overal mobiliteit  (1.813)  -  -  (1.813)  -  -  -  -  - 

- Digitale agenda  (7.802)  -  -  (7.802)  -  -  -  -  - 

- Beweegtuin Vlasborch  (3.908)  -  -  (3.908)  -  -  -  -  - 

- Ontwikkelingsmijlpaal  (2.204)  -  -  (2.204)  -  -  -  -  - 

- Leesplezier (1.851) - - (1.851) - - - - -

- Mediawijsheid (65.154) - - (65.154) - - - - -

 (210.367)  -  2.794.434   2.584.067  -   1.403.840  (213.599)     -   1.617.439 

 VRIJVAL 
2021

 KOSTEN 
2021

  AANGEGANE 
 VERPLICHTING 

2021 VOOR 2022

  TOTAAL 
 WERKELIJK 

2021
  BEGROTING

2021
   WERKELIJK 

2020
 VRIJVAL 

2020
 KOSTEN 

2020

  AANGEGANE 
 VERPLICHTING 

2020 VOOR 2021

- Visio International Internationale netwerken  (1.671)  - -  (1.671)  -  23.220  (24.980)  -  48.200 

- Visio International secretariële ondersteuning -  - -  -  -  (19.452)  (19.452)  -  - 

- Verbeteren trainingsvaardigheden -  - -  -  -  (2.378)  (2.378)  -  - 

- Vertalingen kennisproducten  (1.924)  - -  (1.924)  -  -  -  -  - 

- Oeganda -  -  161.151  161.151  -  -  -  -  - 

- Internationale modules -  - -  -  -  82.675  -  -  82.675 

- Vertalingen van kennisproducten -  - -  -  -  14.536  -  -  14.536 

- Botswana - -  116.236  116.236 -  108.300  -  -  108.300 

- Oeganda - - -  - -  24.652  -  -  24.652 

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

- Audiovisuele materialen voor Visio International - - -  - -  137.920  -  -  137.920 

- Leertraject impactmanagement - - -  - -  39.008  -  -  39.008 

- Evaluatie Internationale programma's  (1.205) - -  (1.205) -  50.000  -  -  50.000 

DOELSTELLING: INTERNATIONALE PROJECTEN
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De projectlasten zijn iets lager dan de begroting maar hoger dan voorgaand jaar. Dit wordt veroorzaakt hoge toekenningen en door enkele vrijvallen. Het verschil tussen de begroting en de gerealiseerde projectkosten 

exclusief vrijval is via resultaatsbestemming toegevoegd aan de reserve giftenbudget.              

 VRIJVAL 
2021

 KOSTEN 
2021

  AANGEGANE 
 VERPLICHTING 

2021 VOOR 2022

  TOTAAL 
 WERKELIJK 

2021
  BEGROTING

2021
   WERKELIJK 

2020
 VRIJVAL 

2020
 KOSTEN 

2020

  AANGEGANE 
 VERPLICHTING 

2020 VOOR 2021

- Ontwikkeling en borging kwaliteit experitse-pool - - -  - -  65.980  -  -  65.980 

- Internationale lidmaatschappen  - -  48.200  48.200 -  -  -  - 

  (4.800)  -   325.587   320.787  -    642.265   (46.810)     -    689.075  

TOTAAL BESTEED AAN DOELSTELLINGEN  (245.380)  -  3.170.021      2.924.641  3.264.615   2.063.279    (293.235)     -   2.356.514 

Bestedingspercentage doelstellingen in vergelijking met 
totaal van de baten - - - 21% 71%  56%  -  -  - 

Bestedingspercentage doelstellingen in vergelijking met 
totaal van de lasten  - -  48.200  75% 76%  67%  -  - -

TOTALE LASTEN  -  -   3.925.235   4.310.547   3.093.732    -    -     -   - 
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7.5.4 KOSTEN VAN BELEGGINGEN                

 WERKELIJK 
2021

 BEGROTING 
2021

 WERKELIJK 
2020

Beheerloon  164.041  167.504  172.865 

Facilitair beheer  22.831  22.831  22.383 

Afschrijvingskosten  131.103  127.874  127.874 

Gebouwgebonden verzekering en belastingen  23.724  31.700  38.022 

Energie en schoonmaak  8.828  20.800  8.590 

Dotatie voorziening onderhoud  438.600  438.600  430.000 

STAND PER 31 DECEMBER    789.127   809.309     799.734  

De kosten van beleggingen zijn gelijk aan de 

begroting en voorgaand jaar. Enerzijds wordt 

dit veroorzaakt doordat het beheerloon lager 

is dan voorgaand jaar. Tevens is de gebouw-

gebonden verzekering lager dan voorgaand 

jaar doordat voorgaand jaar een eenmalige 

post was opgenomen voor de brand- en 

aansprakelijkheidsverzekering. Anderzijds is 

de dotatie voorziening onderhoud hoger, 

wat wordt veroorzaakt door een nieuw lange-

termijnonderhoudsplan.    

      

 
Het netto resultaat van de beleggingen is als volgt:

NETTORESULTAAT VAN BELEGGINGEN     

 WERKELIJK 
2021

 BEGROTING 
2021

 WERKELIJK 
2020

Opbrengsten   13.769.793    4.530.871   3.652.652  

Kosten   789.127   809.309   799.734  

STAND PER 31 DECEMBER     12.980.666     3.721.562       2.852.918   

7.5.5 KOSTEN VAN BEHEER EN ADMINISTRATIE                

  
 WERKELIJK 

2021
 BEGROTING 

2021
 WERKELIJK 

2020

Bureaukosten  146.760  144.400  137.968 

Algemene kosten  13.848  34.200  40.220 

Verzekeringen en belastingen  666  898  825 

Overige uitgaven  16.918  24.900  19.306 

STAND PER 31 DECEMBER     178.192     204.398     198.319   

De kosten van beheer en administratie 

zijn iets lager dan voorgaand jaar en en 

de begroting. Dit wordt met name ver-

oorzaakt doordat de advies- en juridische 

kosten lager uitvielen.   
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7.5.6 BEZOLDIGING BESTUURDERS                 

      
 WERKELIJK 

2021
 BEGROTING 

2021
 WERKELIJK 

2020

BESTUURSVERGOEDING      33.275     32.225       32.400    

Aan de bestuurders zijn geen leningen, voorschot-

ten en/of garanties verstrekt. De vergoedingen zijn 

gebaseerd op de regeling vacatiegeld.   

De stichting heeft geen personeel in dienst.

 (2020: geen)    

In hoofdstuk 6 van het bestuursverslag is onder 

meer nadere informatie opgenomen over de neven-

functies van de bestuursleden. 

Het bestuur van de stichting heeft besloten het 

resultaat over het boekjaar toe te voegen aan de 

bestemmingsreserves en overige reserves. 

De resultaatsbestemming is reeds verwerkt in de 

jaarrekening.    

      

7.5.7 RESULTAATSBESTEMMING                 

            
2021

Saldo van baten en lasten  9.845.678

Toevoeging aan bestemmingsreserve  5.061.972 

Toevoeging aan reserve giftenbudget  94.594 

Toevoeging aan overige reserves  4.689.112

7.5.8 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM       

Na balansdatum hebben er geen gebeurtenissen plaatsgevonden die van invloed zijn op de jaarrekening 2021. 

Huizen, 31 mei 2022

        

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

Mevrouw drs. A.D. Brouwer (secretaris)        

De heer A.T.M Bruijninckx (voorzitter)        

De heer drs. A.C. Zwaan         
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7.6  CONTROLE VERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT     
            

Aan: het bestuur van Stichting Visio Foundation

VERKLARING OVER DE IN DE JAARSTUKKEN OPGENOMEN JAARREKENING

ONS OORDEEL

Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting Visio Foundation (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 vermogen van Stichting Visio Foundation per 

31 december 2021 en van het resultaat over 2021 in overeenstemming met de 

Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 ‘Organisaties zonder winststreven’.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2021;

2. de staat van baten en lasten over 2021; 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 Visio Foundation zoals vereist in de Verordening 

inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en an-

dere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder heb-

ben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is 

als basis voor ons oordeel.

VERKLARING OVER DE IN DE JAARSTUKKEN OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE

De jaarstukken omvat andere informatie, naast de jaarrekening en onze controle-

verklaring daarbij. Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening 

dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële 

afwijkingen bevat.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons 

begrip, verkregen vanuit de controle van de jaarrekening of anderszins, overwogen 

of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse 

Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze con-

trolewerkzaamheden 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 de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 

‘Organisaties zonder winststreven’. 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 fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting 

in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van 

genoemd verslaggevingsstelsel 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 beëindigen of als beëindiging het enige 

realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden 

waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in 

continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
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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 uitvoeren van een controleop-

dracht 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 ze-

kerheid, 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 

jaarrekening 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 oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met 

de Nederlandse controlestandaarden ethische voorschriften en de onafhankelijk-

heidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

 

• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van 

materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risi-

co’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van con-

trole-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 samenspanning, valsheid in geschrifte, 

het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voor-

stellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle 

met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de om-

standigheden. 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 grondslagen voor financiële  

verslaggeving, en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het  

bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;

• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstel-

ling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie 

vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel 

zou kunnen bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan 

voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang 

bestaat, zijn wij verplicht om in onze controleverklaring de aandacht te vestigen 

op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen 

inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn  

gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze  

controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er 

echter toe leiden dat een organisatie haar continuïteit niet langer kan handhaven;

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de 

daarin opgenomen toelichtingen; en

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende 

transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de met governance belaste personen onder andere over de 

geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen 

die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante 

tekortkomingen in de interne beheersing.

Amstelveen, 31 mei 2022

KPMG Accountants N.V.

J. L.C. van Sabben RA
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8. Projectverslagen
 binnenland 2021

Ik zit goed in mijn vel

1 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 is daarom een spelletje ont-

wikkeld voor en door (cocreatie) visueel beperkte men-

sen met een verstandelijke beperking (www.pillo.nl). 

Pillo is een spelcomputer waarvan de games worden 

bestuurd met een kussen als gamecontroller. Met zeer 

intuïtieve interacties, zoals knuffelen, knijpen, draaien 

en schudden, stelt het kussen iedereen in staat de 

games te besturen. Het spel is in 2021 in gebruik ge-

nomen op de verschillende dagbestedingslocaties. De 

eerste reacties zijn positief. Het project is afgerond.

Bij deze projecten staat het persoonlijk 

leven van mensen met een visuele 

beperking centraal, evenals de factoren 

die van invloed zijn op dat persoonlijk 

leven. Het gaat erom dat zij zelf keuzes 

kunnen maken in wat zij belangrijk 

vinden. De projecten en activiteiten binnen 

deze programmalijn hebben betrekking 

op thema’s als eigen kracht, psychisch 

welbevinden, zelfvertrouwen en zelfred-

zaamheid, positieve gezondheid en fysiek 

welbevinden, energiemanagement, zin-

geving, sociale vaardigheden en relaties.

http://www.pillo.nl
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2 WEERBAARHEIDSTRAINING VOOR 
 VOLWASSENEN
Mensen met een visuele beperking krijgen mobiliteits-

training aangeboden om te leren veilig en verantwoord 

aan het verkeer 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 raken hun zelfvertrouwen kwijt als ze te 

maken krijgen met (verder) verlies van hun gezichts-

vermogen. Dit project beoogt volwassenen met een  

visuele beperking zelfvertrouwen te geven om (vaker) 

op pad te gaan. Op basis van de zelfverdedigings-

methode Rots en Water (https://www.rotsenwater.

nl/) wordt een training ontwikkeld om de fysieke en 

mentale weerbaarheid van mensen met een visuele 

beperking te vergroten. In een pilot zijn reeds goede 

ervaringen opgedaan. Het streven was om in het 

laatste kwartaal van 2021 dertig professionals binnen 

Visio te hebben opgeleid en de methodiek te hebben 

geïmplementeerd. Door de COVID-19-maatregelen 

moesten fysieke bijeenkomsten worden uitgesteld.

3  LEESPLEZIER
Een groot deel van de kinderen met een ernstige visu-

ele beperking 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 doorgaans betere resultaten 

op school. Kinderen met een ernstig visuele beperking 

die onvoldoende leren lezen, dreigen analfabeet 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. Richtlijnen voor het ont-

wikkelen van boeken, waarin concepten echt duidelijk 

overgebracht worden, zijn niet algemeen bekend en 

vindbaar. 

Dit project richt zich op kinderen met een ernstige 

visuele beperking in de ontwikkelingsleeftijd van nul 

tot twaalf jaar. Het doel is dat zij met plezier boeken 

lezen, die passen bij hun ontwikkelingsleeftijd 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 ver-

schillende activiteiten in gang gezet om het lezen te 

stimuleren. Het project is in 2021 afgerond. Voor meer 

informatie zie: www.visio.org/leesplezier.

4  HEY GOOGLE
Het is voor de meesten van ons zo logisch en zo een-

voudig: als je een spelletje wilt spelen online of offli-

ne, dan pak je je telefoon, tablet of spelcomputer en 

ga je los. Maar als je een visuele 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 moeten kunnen, laat staan dat er spellen zijn die 

dit als uitgangspunt hebben genomen. 

In oktober 2018 is de Nederlandse Google Home op de 

markt gekomen. Google Home is een spraakcomputer 

zonder beeldscherm. De bediening verloopt via op-

drachten met je stem en het apparaat praat dan terug. 

Voor iemand met een visuele beperking is het appa-

raat heel gemakkelijk te bedienen. Uit onderzoek bij 

de bewoners van het Vooronder in Huizen kwam naar 

voren dat bewoners niet alleen zelf spelletjes willen 

kunnen spelen, maar ook graag meewerken aan de 

ontwikkeling daarvan. 

Naar aanleiding van deze wens hebben zestien 

studenten van de NHL Stenden Hogeschool in een 

https://www.rotsenwater.nl/
https://www.rotsenwater.nl/
http://www.visio.org/leesplezier
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tweedaagse cocreatiesessie met de bewoners een 

viertal spelconcepten uitgewerkt. Samen met de be-

woners is ervoor gekozen om voor drie spelconcepten 

subsidie aan te vragen bij Visio Foundation. In 2021 zijn 

drie spelconcepten gerealiseerd en deze worden nu 

binnen de woonlocaties in gebruik genomen. 

5 VERTAALPRODUCTEN
Visio ontwikkelt kennisproducten om de kwaliteit 

van leven van mensen met een visuele beperking te 

verbeteren. Deze kennisproducten zijn veelal alleen in 

het Nederlands beschikbaar. Dit verhindert Visio om 

over de kennisproducten internationaal van gedachten 

te wisselen met vergelijkbare organisaties. Gezien de 

wens om meer samen te werken met andere landen 

in de EU en de toenemende globalisering betekent dit 

een kans om de expertisefunctie te versterken. 

Om deze reden heeft Visio een aanvraag gedaan om 

kennisproducten en diensten te vertalen van het 

Nederlands in het Engels, zodat ook met buitenlandse 

partners kennis uitgewisseld en naar een hoger niveau 

getild kan worden. In overleg met de afnemers zijn de 

volgende zes kennisproducten geselecteerd: 

 

 

Inmiddels zijn de vertaalproducten gerealiseerd en ook 

voor de internationale partnerorganisaties beschik-

baar gesteld. 

6 PSYCHOLOGISCHE BEHANDELING VOOR  
 VOLWASSENEN BINNEN VISUELE  
 REVALIDATIE 
 
Onomkeerbaar visusverlies gaat vaak gepaard met 

psychische klachten. Ongeveer een derde van deze 

groep volwassenen ervaart depressieve en/of angst-

klachten, waarbij 5-7 procent wordt gediagnosticeerd 

met een depressieve stoornis en 7 procent met een 

angststoornis. Visusverlies wordt ook geassocieerd 

met mentale vermoeidheid, verminderd sociaal con-

tact, gevoelens van eenzaamheid en sociale isolatie. 

In dit project worden met behulp van interviews er-

varingen met en wensen voor psychologische behan-

deling bij volwassenen met een visuele beperking in 

kaart gebracht. Daarnaast wordt in samenspraak met 

de GGZ bekeken welke behandeltrajecten beschikbaar 

zijn en worden eventuele omissies in kaart gebracht. 

Dit wordt gedaan om ervoor te zorgen dat deze doel-

groep wat de psychische klachten betreft niet tussen 

wal en schip valt. Hierdoor ontstaat een toeleiding 

naar passende zorg voor volwassenen met een visuele 

beperking, binnen óf buiten de visuele revalidatiezorg. 

7  SPORTEN, ZO KAN HET OOK
Al jaren blijkt uit vragen van cliënten en hun omge-

ving, en van externe professionals, dat er behoefte 

is aan voorlichting over de mogelijkheden van slecht-

zienden en blinden om te kunnen sporten. Het gaat 

dan om ouderen, kinderen, mensen met een visuele en 

auditieve beperking en mensen met een verstandelijke 

beperking. Het beeld dat mensen hebben van visueel 

beperkte sporters is dat zij niets kunnen zien en dat er 

voor hen weinig of geen sportieve mogelijkheden zijn. 

Er is veel kennis binnen Visio aanwezig over sporten 

voor blinde en slechtziende mensen en alle mogelijk-

heden die er zijn. Vorig jaar is, met steun van Visio 

Foundation , het project Sporten, zo kan het ook af-

gerond. De resultaten van dit project hebben tot een 

enorm succes geleid. Veel cliënten en ouders van 

cliënten, sportleraren en coaches, trainers en 

studenten hebben het Visiokennisportaal bezocht om 

de geplaatste video’s te bekijken en tipkaarten 

te downloaden. Zie: https://kennisportaal.visio.org/

sporten. 

Dit project heeft tot doel het voorlichtingsmateriaal 

verder uit te breiden. Meer informatie is te vinden op 

deze website. 

1. Sportportretten (filmpjes) rondom judo,  

 paardrijden, skiën en voetbal. 

2. Visual assessment scale.

3. Curriculum computational thinking. 

4. CVI in the picture – handbook.

5. InZicht hemianopsietraining. 

6. Active learning theorie- en werkboek.

https://kennisportaal.visio.org/thema-s/goed-in-je-vel/sport-en-bewegen/
https://kennisportaal.visio.org/thema-s/goed-in-je-vel/sport-en-bewegen/
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De wereld is voor mij toegankelijkDeze projecten beogen barrières weg te 

nemen. Daarmee bedoelen we obstakels 

die mensen met een visuele beperking 

verhinderen om volwaardig en gelijkwaar-

dig te participeren in de samenleving. 

Daarnaast worden die zaken versterkt die 

inclusie bevorderen. ‘De wereld’ is daarin 

een breed begrip, variërend van onderwijs, 

studie en arbeid, deelname aan verkeer 

en openbaar vervoer tot toegankelijkheid 

van de fysieke en digitale (technologische) 

omgeving. Een belangrijk principe is dat 

bij nieuwe ontwikkelingen wordt gewerkt 

vanuit design for all. Dat wil zeggen dat 

de doelgroepen vooraan in het ontwerp-

proces worden geplaatst (inclusief ont-

werpen). Er worden dus geen aanpassingen 

voor de doelgroepen gemaakt of zaken 

speciaal voor hen ontwikkeld. 

8  ALTIJD EN OVERAL MOBILITEITSTRAINING
Slechtziende en blinde mensen (visually 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. Zo kunnen vip’s en geïnteresseerden 

zelfstandig kennis en informatie vinden bij eenvoudi-

ge hulpvragen. Bijvoorbeeld: hoe steek ik over bij een 

zebrapad met een herkenningsstok? Of: aan welke 

verkeersregels moet ik mij als vip houden? 

Met dit project krijgen cliënten meer regie en kunnen 

zij zelfstandig bepalen waar en wanneer zij (onderde-

len van) de mobiliteitstraining volgen. De trainings-

informatie wordt aangeboden in tekst-, audio- en 

filmbestanden, zodat deze eenvoudig te vinden is. Het 

project is afgerond. Meer informatie is te vinden op 

www.eduvip.nl of www.kennisportaal.visio.org.

http://www.eduvip.nl
https://kennisportaal.visio.org/
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9  EXPEDITIE ROBIN
Jongeren met een visuele beperking behalen school-

diploma’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 opleiding afgerond. De 

doelstelling van dit project is dat alle jongeren met 

een visuele beperking de competenties ontwikkelen 

die zij nodig hebben om volwaardig te participeren in 

de maatschappij. 

Momenteel hangt het al dan niet ontwikkelen van 

de benodigde competenties bij veel jongeren met 

een visuele beperking af van aangeboren talenten en 

eigenschappen. Ook speelt een rol de manier waarop 

zij door ouders en professionals gestimuleerd worden. 

In een eerder project, Expeditie ToP, en een daaraan 

gerelateerd onderwijsproject van Visio en Bartiméus, 

zijn de belangrijkste benodigde competenties in kaart 

gebracht om succesvol deel te nemen aan de maat-

schappij. Er zijn aan ouders en professionals work-

shops gegeven en er is een lesmethode ontwikkeld 

met filmmateriaal. Ook is er een pilot gedaan, een 

werkboek samengesteld en een testbatterij ontwik-

keld, gericht op het bevorderen van autonomie bij 

jongeren. Het project is afgerond. 

Film van ouders van Sanne en Bouke, gebruikt bij de 

kick-offbijeenkomst: https://www.youtube.com/wat-

ch?v=p9-qpTaaHI4

10 KIES EXACT
Leerlingen die momenteel de NASWB-vakken volgen, 

geven aan dat dit wordt bemoeilijkt door de afwezig-

heid van materialen en de juiste begeleiding. De rand-

voorwaarden voor het volgen van de NASWB-vakken 

zijn daardoor niet optimaal. Hierdoor krijgen leerlingen 

geen gelijke kansen om een weloverwogen keuze te 

kunnen maken.

Dit project beoogt dat aangepaste leermiddelen 

beschikbaar zijn voor elke scholier met een visuele 

beperking in het voortgezet onderwijs. Daarnaast 

vindt er op allerlei manieren kennisdeling plaats met 

docenten, waardoor zij beter toegerust zijn om leer-

lingen 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 welover-

wogen 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 

https://www.youtube.com/watch?v=p9-qpTaaHI4
https://www.youtube.com/watch?v=p9-qpTaaHI4
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materialen, tutorials en tekeningenband is in de loop 

van het traject steeds langer geworden. Meer informa-

tie is te vinden op www.eduvip.nl.

11 DIAGNOSTIEK TOP 
 VOOR VMBO-BASISBEROEPSONDERWIJS
Slechtziende en blinde leerlingen hebben dromen en 

wensen over wat ze later willen worden. Maar wat is 

er mogelijk en wat is realistisch? Een geobjectiveerd 

loopbaanassessment kan belangrijke informatie op-

leveren over het maken van keuzes voor de toekomst 

voor de jongere, ouders en ondersteunende professio-

nals van Visio. Met dit geobjectiveerde rapport hebben 

de jongeren en hun ouders iets in handen om zo veel 

mogelijk zelfstandig goede afspraken te kunnen 

maken over de begeleiding in het vervolgonderwijs of 

in een baan. 

Deze aanvraag gaat over het ontwikkelen van een 

loopbaanassessment voor de tussengroep in het 

vmbo-onderwijs. Er is reeds een assessment voor de 

groep jongeren die uitstroomt naar dagbesteding en 

jongeren met niveau vmbo-t en hoger. Voor het vmbo-

onderwijs is besloten om naast de digitale tests ook 

SIABO-materiaal geschikt te maken voor de doelgroep 

om te kunnen beoordelen wat het niveau van hand-

vaardigheid is. Zie https://www.siabo.nl/.

12  IK WIL EEN BIJBAAN
Het opdoen van je eerste werkervaring via een bijbaan 

zou vanzelfsprekend moeten zijn voor jongeren met 

een visuele beperking, maar dit is nog niet het geval. 

De schatting is dat nog geen 50 procent van deze groep 

aan het werk is en dan hebben we het over honderden  

jongeren. Dit project wil jongeren met een visuele 

beperking toerusten om zo zelfstandig mogelijk de 

arbeidsmarkt te kunnen benaderen voor een bijbaan. 

Visio wilde met deelnemende jongeren een korte 

digitale arbeidsscreeningstool en een online sollicita-

tietraining (deels met en zonder begeleiding) ontwik-

kelen zodat de deelnemende jongeren hiermee in de 

zomer van 2021 bijbanen en/of vakantiewerk konden 

vinden. Er is een online screeningstool uitgetest, maar 

deze bleek een te rooskleurige inschatting te geven 

van de zelfstandigheid van deze groep deelnemers. 

Uit de evaluatie van de online training is onder meer 

gekomen dat veel jongeren weinig zelfvertrouwen 

hebben en nog niet weten hoe ze hun visuele beper-

king bespreekbaar kunnen maken. 

Er is een draaiboek ontwikkeld voor een tweedaagse 

training in het weekend, waarin veel meer aandacht 

kan zijn voor een omvattender voorbereiding op de 

arbeidsmarkt. Er kan in deze opzet ook meer worden 

gebruikgemaakt van onderlinge uitwisseling tussen 

de jongeren zelf. Ook kunnen er oefeningen worden in-

http://www.eduvip.nl
https://www.siabo.nl/
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gezet waarmee de jongeren meer inzicht krijgen in hun 

eigen talenten, de arbeidsmarkt en dergelijke. 

13  LEERLIJNEN NAAR WERK
Werken geeft mensen eigenwaarde. Mensen met een 

visuele en cognitieve beperking willen ook ‘gewoon 

werken’ en een bijdrage leveren aan de maatschappij, 

net als ieder ander. Door het volgen van een leerlijn 

en het halen van een certificaat wordt deze groep 

mensen geholpen bij het vinden van de best passende 

(onbetaalde) werkplek. 

In de afgelopen jaren is de brancheopleiding Woon-

hulp, waar Visio ook aan heeft meegedaan, succesvol 

gebleken. Dit nieuwe project wil voortbouwen op deze 

successen en leerervaringen. Het Ministerie van VWS 

heeft de opdracht gegeven aan de Vereniging Gehan-

dicaptenzorg Nederland (VGN) om drie nieuwe leerlij-

nen te ontwikkelen en deze vanuit de dagbesteding 

aan te bieden. Het landelijke ontwikkeltraject is een 

gezamenlijk initiatief van het Ministerie van VWS, de 

Landelijke Federatie Belangenverenigingen Onderling 

Sterk (LFB) en de VGN. Visio is gevraagd om doel-

groepspecifieke expertise te leveren aan de designta-

fel om voor de eigen doelgroep de theorie van de drie 

leerlijnen passend en toegankelijk te maken. Het idee 

is dat visueel beperkte leerlingen kunnen instromen in 

een regionaal door de branche georganiseerd oplei-

dingstraject. Door COVID-19 is een en ander vertraagd. 

14  INCLUSIVE DESIGN
Een fysiek of digitaal product of dienst kunnen gebrui-

ken, is niet een vanzelfsprekendheid voor mensen met 

een (visuele) beperking. In de ontwerpfase wordt hier 

vaak geen rekening mee gehouden. Bedrijven vragen 

soms aan Visio hoe een bestaand product of dienst 

toegankelijk kan worden gemaakt. Vaak moeten fysie-

ke en digitale producten en diensten achteraf worden 

aangepast, maar dat is niet eenvoudig. 

Om de doelgroep blinde en slechtziende mensen vanaf  

de start bij het ontwerpen van een product te be-

trekken, heeft Visio samenwerking gezocht met de 

Technische Universiteit Delft, faculteit Industrieel 

Ontwerpen. Dit is gedaan vanuit het idee dat toegan-

kelijkheid bij de bron, de designopleidingen, begint. 

De eerste contacten hebben geleid tot het opstarten 

van een designlab rondom inclusive design. Dit is een 

omgeving voor TU-studenten, waarin zij volgens de 

principes van inclusive design leren werken en waar 

‘echte’ designuitdagingen aangegaan worden. Voor 

meer informatie zie https://delftdesignlabs.org/stu-

dent-opportunities/.

15 INNOVEREN DOE JE SAMEN
In toenemende mate wordt gebruikgemaakt van de 

expertise van blinde en slechtziende mensen bij ont-

werpprojecten. Zij zijn immers expert op het gebied 

van het hebben van een visuele beperking, al dan niet 

met bijkomende beperkingen.

Om deelnemers te helpen in het denk- en ontwerp-

proces worden stappen vaak visueel gemaakt. Denk 

hierbij aan het gebruik van papieren flaps, power-

pointpresentaties, flip-overs, post-it’s, tekeningen en 

filmmateriaal. Voor mensen met een visuele beperking 

is het moeilijk om hieraan deel te nemen. 

Inmiddels is gebleken dat het met de juiste (aange-

paste) methode wél goed mogelijk is de eindgebruiker 

actief bij het ontwerpproces te betrekken. Dit is nodig 

om tot betekenisvolle en/of effectieve oplossingen 

te komen, waarmee daadwerkelijk wordt gewerkt aan 

een inclusief design. Dit project beoogt een toolbox te 

maken waarin (toegankelijke) methodes beschreven 

staan die gebruikt kunnen worden in de verschillende 

ontwerpfasen. 

16  KOM JE BUITEN SPELEN
Een gat in de lucht spring(touw)en, hutten bouwen, 

rennen, klauteren en zich verstoppen. Buitenspelen 

maakt kinderen vrolijk en blij. Nog belangrijker: 

buitenspelen prikkelt de fantasie en is goed voor de 

sociale vaardigheden, gezondheid en motoriek. En dat 

is voor slechtziende en blinde kinderen natuurlijk niet 

anders; het is een must voor hun ontwikkeling. Als je 

slecht of niet ziet, is buitenspelen echter niet van-

zelfsprekend. Om dit veilig en vrij te kunnen doen, zijn 

toegankelijke speelattributen en goede voorzieningen

nodig, waarbij kinderen voelend de weg kunnen vinden.

Het speelterrein van de Visioschool Haren was niet 

meer van deze tijd en - erger - de ondergrond was niet 

meer veilig en speeltoestellen zijn afgekeurd.

Samen met de leerlingen heeft Visio een fantasti-

sche speeltuin bedacht. Deze is geschikt voor blinde, 

slechtziende en/of rolstoelgebonden kinderen. 

De speeltuin is uitdagend voor zowel leerlingen in 

groep 8 als kleuters, maar ook voor leerlingen met een 

verstandelijke beperking. Het project is afgerond mede 

dankzij de financiële steun van Visio Foundation. 

Door de innovatieve aanpak heeft de speeltuin een 

voorbeeldfunctie. 

https://delftdesignlabs.org/student-opportunities/
https://delftdesignlabs.org/student-opportunities/
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Mijn mogelijkheden en beperkingen 
zijn goed in beeld

Goede diagnostiek betekent specialisti-

sche en meestal interdisciplinaire diag-

nostiek. Daarbij gaat het zowel om het in 

kaart brengen van de oogheelkundige aan-

doening en visuele functies als om de psy-

chische en cognitieve functies. Het betreft 

ook diagnostiek bij meervoudige problemen 

en bij mensen die vanwege hun beperkin-

gen moeilijk te onderzoeken zijn. Deze pro-

jecten richten zich op het verbeteren van 

de diagnostiek en onderzoeksmethodes. 

Daarbij is speciale aandacht voor aandoe-

ningen zoals NAH, CVI en conversie.

Voor een deel van de mensen met een vi-

suele beperking is diagnostisch onderzoek 

belastend of vanwege bijkomende beper-

kingen niet goed mogelijk. Deze projecten 

richten zich ook op het verbeteren van de 

doelmatigheid van diagnostiek en het ver-

minderen van de belastbaarheid. 

17  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 on-

derkend, terwijl deze groep gebaat is bij goede revali-

datiezorg. De komst van twee topklinische 

centra – een voor MS en een voor de ziekte van Parkin-

son – biedt een kans om de zorg voor deze doelgroep 

te verbeteren. Dit kan worden bereikt door een samen-

werkingsverband 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 kunnen mensen met neurodegeneratieve 

aandoeningen de complexe en specialistische diagnos-

tiek en revalidatie krijgen die ze nodig hebben. Er is 

een samenwerkingsverband aangegaan met Punt voor 

Parkinson, het MS Centrum Noord Nederland en de ge-

heugenpoli van het UMCG. Verwijscriteria zijn vastge-

legd en screeningsvragenlijsten ontwikkeld. Inmiddels 

worden cliënten gescreend en is er een aantal bij Visio 

aangemeld. Wel is gebleken dat een revalidatietraject 

door sommige cliënten als te belastend wordt ervaren. 
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Het visueel functieonderzoek en het neuropsycholo-

gisch onderzoek zijn daarom aangepast. De bedoeling 

is om een nationale richtlijn voor verwijzing, diag-

nostiek en revalidatie van visuele klachten bij MS, de 

ziekte van Parkinson en (vroeg)dementie op te stellen. 

18  PERIMETRISCHE SCREENING OP BASIS  
 VAN OOGVOLGBEWEGINGEN
Een intact gezichtsveld is uitermate belangrijk voor 

het dagelijks functioneren. Kennis over de aanwezig-

heid en aard van een gezichtsvelddefect is dan ook een 

van de meest essentiële gegevens in de revalidatie en 

van uitermate groot belang in de oogheelkundige di-

agnostiek. Standaard automatische perimetrie (SAP) – 

de huidige gouden standaard voor gezichtsveldmetin-

gen – 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 aandachts-

problemen en/of vertraagde informatieverwerking (ten 

gevolge van NAH). 

Het UMCG heeft onlangs een nieuwe, zeer eenvoudige 

en slechts vijf minuten durende screeningstest voor 

het gezichtsveld ontwikkeld (de Eye Movement Cor-

relogram (EMC)-test). Het doel van dit project is na te 

gaan of door het inzetten van de EMC-test de diag-

nostiek en revalidatie van mensen bij wie het afnemen 

van SAP onmogelijk is, kunnen worden verbeterd. Dit 

project focust op toepassing in de doelgroepen oude-

ren en mensen met aandachts- of informatieverwer-

kingsproblematiek. 

Mede door dit project zal de samenwerking tussen 

Visio en het UMCG verder geïntensiveerd worden. 

19  ONTWIKKELING MEETINSTRUMENT 
 HOGERE ORDE VISUELE FUNCTIES 
Cerebraal visuele stoornissen (CVI) worden geken-

merkt door stoornissen in de hogere orde visuele 

functies (HOVF). Het bestaande neuropsychologische 

testinstrumentarium is echter ontoereikend om stoor-

nissen in de HOVF valide te meten. In een beoogd, 

gefaseerd langetermijnproject wordt een wetenschap-

pelijk gefundeerd, gevalideerd en genormeerd neuro-

psychologisch diagnostiekinstrument ontwikkeld om 

HOVF te meten. 

Dit project betrof de eerste verkennende fase. Er is 

een systematische literatuurreview uitgevoerd en de 

resultaten zijn in een wetenschappelijk artikel gepu-

bliceerd. Ook is er een universitaire partner gevonden. 

Hiermee is de basis gelegd voor fase 2: project AVIP-C. 

Dit fase 2-project is reeds gehonoreerd en zal direct 

in aansluiting op het project Ontwikkeling meetin-

strument HOVF starten met dezelfde projectgroep 

en universitaire partner. Beoogd wordt een gevali-

deerd neuropsychologisch instrument te ontwikkelen, 

waardoor de diagnostiek van CVI nauwkeuriger wordt 

en uiteindelijk de behandeling van kinderen met CVI 

doelmatiger wordt. 
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20  DAVI CLEAN
Aandoeningen die slechtziendheid bij kinderen tot ge-

volg hebben, zijn vaak gecompliceerd (CVI), zeldzaam 

en/of erfelijk. Tachtig procent van de oorzaken van 

slechtziendheid bij enkelvoudig beperkte kinderen en 

50 procent van de oorzaken bij meervoudig beperkte 

kinderen zijn erfelijk. Oogartsen verzamelen data over 

de oorzaak van de aandoening. Dit betreft zowel gege-

vens over zwangerschapsduur en geboortegewicht als 

over vastgestelde aanlegstoornissen (van oog en her-

senen). Bij de huidige werkwijze moeten de gegevens 

na het onderzoek vernietigd worden of zeer summier 

vermeld in de medische brief. Waardevolle informatie 

wordt dan weggegooid. 

Met een database voor en door oogartsen (DAVI = Da-

tabase Visio) kan informatie behouden en beschermd 

worden. Het doel is om samen met academische 

ziekenhuizen een database te vullen met gecodeerde 

data van cliënten en hun ouders. Oogartsen kunnen 

dan de database raadplegen bij nieuwe casuïstiek. 

Ze kunnen deze inzetten wanneer er een interventie 

beschikbaar komt voor een bepaalde doelgroep of 

wanneer er nieuwe behandelingen zijn voor genetische 

aandoeningen. De zorg voor de cliënten met complexe 

problematiek zal hiermee verbeteren. 

21  VISUELEONTWIKKELINGSMIJLPALEN 
Zowel de lagere orde visuele functies (LOVF: visueel-

sensorisch 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. Hier-

door is er onvoldoende inzicht in een normale ontwik-

keling 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 systematisch in 

kaart te brengen, wordt in dit project de eerste stap 

gezet om inzicht te krijgen in hun ontwikkelingsstap-

pen (geschat: vijftig aanmeldingen van kinderen per 

jaar). Voorts wordt bepaald op welke wijze de ont-

wikkelingsniveaus van de HOVF bij jonge kinderen het 

beste gemeten kunnen worden. Er heeft een litera-

tuurstudie plaatsgevonden, die heeft geleid tot een 

wetenschappelijk artikel. Inmiddels is een vervolgaan-

vraag ingediend en deze is gehonoreerd. 

22 KORTE SCREENING VISUELE KLACHTEN 
 BIJ NAH
In Nederland komen er jaarlijks 130.000 nieuwe pa-

tiënten met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) bij. 

NAH kan ontstaan door een (verkeers)ongeval of door 

ziektes als hersenbloedingen, -infarcten, -tumoren 

of zuurstoftekort na een hartstilstand. Veel patiën-

ten 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, cogni-

tieve en psychosociale gevolgen van NAH. De visuele 

gevolgen blijven vaak onderbelicht. 

Dit probleem wordt erkend door de revalidatieartsen, 

die regelmatig mensen verwijzen naar derdelijns-

revalidatie-instellingen zoals Visio (en Bartiméus). 

Zij zeggen behoefte te hebben aan een screenende 

vragenlijst of een ander eenvoudig toe te passen 

instrument, dat hen ondersteunt in hun (differentieel) 

diagnostisch besluitproces. 

Doel van dit project is een dergelijk instrument te 

ontwikkelen en te onderbouwen (valideren), waarbij 

gebruik wordt gemaakt van de resultaten van eerder 

onderzoek. Uitgangspunt is dat het instrument een 

korte (digitale) screeningsvragenlijst is, die eenvoudig 

in de zorgpraktijk kan worden toegepast.

23  IMPLEMENTATIE ETNAH
Een cliënt met NAH en een visueel probleem wordt op 

iedere locatie anders onderzocht door de ergothera-

peut. In voorgaande projecten is een richtlijn opge-

steld voor ergotherapeutische diagnostiek bij NAH. 

Deze richtlijn is getest op bruikbaarheid 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 ont-

wikkeld met een mentor-leerlingstructuur. Er zal een 

nulmeting plaatsvinden. Acht maanden na de scholing 

wordt er een effectmeting gedaan bij ergotherapeuten 
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en wordt de tevredenheid bij cliënten gemeten. Ook 

zal een controlegroep van cliënten gevraagd worden, 

zodat de impact van de ergotherapeutische stan-

daarddiagnostiek daarmee vergeleken kan worden. 

24  AANDACHT VOOR KINDEREN MET VISUELE 
SELECTIEVE AANDACHTSSTOORNISSEN

Een visuele selectieve aandachtsstoornis (VSAS) 

wordt in de praktijk herkend als meest voorkomen-

de functiestoornis onder het paraplubegrip cerebral 

visual impairment (CVI). Kinderen met VSAS ervaren 

beperkingen in verschillende visuele situaties waarin 

overzicht en waarneming van details een rol spelen. 

Het diagnostisch onderzoek naar VSAS is momenteel 

afhankelijk van observaties en interpretaties van de 

onderzoeker. Het vereist van het kind een bepaalde 

taakwerkhouding, concentratie, taal- en motorische 

vaardigheden. 

Om deze reden is het nog niet mogelijk om VSAS te 

diagnosticeren bij kinderen onder de zes jaar. Ook is 

het lastig om VSAS te diagnosticeren bij kinderen met 

comorbideproblematiek op het gebied van motoriek, 

taal en/of aandacht. Het is bovendien nog onduidelijk 

in hoeverre kinderen met VSAS te differentiëren zijn 

van kinderen met algehele aandachtsproblematiek. 

Het huidige pilotonderzoek beoogt meer inzicht te 

krijgen in de groep kinderen met VSAS, met behulp van 

verschillende testmaterialen, waaronder de eyetrac-

ker. De eerste pilotresultaten laten zien dat kinderen 

met CVI en kinderen die zich normaal ontwikkelen, 

verschillen wat betreft hun oogbewegingen als reactie 

op verschillende visuele situaties. Er zal hoogstwaar-

schijnlijk een vervolgaanvraag worden ingediend. 

25  ZICHT OP EEN DUBBELZINTUIGLIJKE 
 BEPERKING
Mensen met een dubbelzintuiglijke beperking erva-

ren in meer of mindere mate beperkingen in zicht én 

gehoor. De correlatie tussen een beperking in de visus 

of geluidsdetectie en het zelfgerapporteerd 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 informa-

tieverwerking, communicatie, energiebalans en/of 

mobiliteit. 

Hoewel in eerder onderzoek 20-57 procent van de 

volwassenen tussen vijftig en negentig jaar met een 

visuele beperking een gehoorbeperking rapporteer-

de, 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 functie-

verliezen, zoals visus, gezichtsveld, contrastzien, 

geluidsdiscriminatie, richtinghoren en spraakverstaan, 

alsook de invloed ervan op de informatieverwerking, 

communicatie, energiebalans en mobiliteit. 

Dit project beoogt de samenwerking tussen de belang-

rijkste visuele en auditieve functies te verduidelijken 

en risicoprofielen vast te stellen op de bovengenoem-

de gebieden om daarmee de diagnostiek en zorg te 

verbeteren

26  LEZEN BIJ CVI EN NAH, FUNCTIONEEL 
 OPTIMALE SOFTWARE-INSTELLINGEN  
 (AFGEKORT: FOSIL-CH)
Kinderen met een cerebraal visuele stoornis (CVI) en 

veel volwassenen met een vorm van niet-aangeboren 

hersenletsel (NAH) ervaren problemen bij het langdu-

rig lezen. Hiervoor zijn ze in veel gevallen aangewezen 

op digitale hulpmiddelen. Wanneer een cliënt gebruik 

wil maken van digitale hulpmiddelen om teksten 

gemakkelijker te kunnen lezen, exploreren de OTC 

(ondersteunende technologie en communicatie)- 

adviseurs van Visio, in samenspraak met de cliënt,  

een aantal ondersteunende software-instellingen  

(zoals vergroting, letterafstand en regelafstand).  

Deze instellingen zijn doorgaans gebaseerd op lang- 

durige ervaring en op impliciete professionele kennis. 

In samenspraak met de cliënt worden software- 

instellingen doorgevoerd bij de digitale hulpmiddelen 

om teksten gemakkelijker te kunnen lezen (zoals  

vergroting en regelafstand). 

Vervolgens blijkt dat cliënten de geadviseerde instel-

lingen niet altijd langdurig blijven gebruiken. Het is 

onbekend welke factoren hieraan bijdragen. Dit project 

betreft een verkennend pilotonderzoek en heeft als 

doel om de cliënt gemakkelijker en langer te kunnen 

laten lezen met behulp van digitale hulpmiddelen.
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27   ZOEKSTRATEGIEËN BIJ NAH-CLIËNTEN 
MET GEZICHTSVELDUITVAL 

Cliënten met een hemianopsie door niet-aangeboren 

hersenletsel (NAH) kunnen problemen ervaren met het 

zoeken en vinden van voorwerpen. Om te compenseren 

voor de uitval van het gezichtsveld, kan een cliënt een 

gestructureerde kijkstrategie aanleren, zoals wordt 

gedaan bij de InZicht hemianopsietraining (IH-training) 

van Koninklijke Visio. Door een andere manier van 

kijken aan te leren, worden cliënten minder belemmerd 

door de gezichtsvelduitval en krijgen zij meer overzicht. 

Cliënten rapporteren gunstige effecten van de training 

in de mobiliteit, maar het verbeteren van het overzicht 

leidt niet tot een verbetering in het zoeken en vinden 

van voorwerpen. Er wordt gedacht dat bij het zoeken 

en vinden van voorwerpen niet alleen de gezichts-

velduitval een rol speelt, maar ook de zoekstrategie. 

Mogelijk komt dit doordat de zoekstrategie inefficiënt 

is of verkeerd toegepast wordt. Momenteel is er geen 

specifieke interventie of training, gericht op het ver-

beteren van de zoekstrategie. In dit project worden de 

zoekstrategieën bij cliënten met hemianopsie onder-

zocht. De kennis uit dit onderzoek zal worden gebruikt 

ter aanvulling van de IH-training, zodat cliënten de 

kijkstrategie ook kunnen gebruiken voor het zoeken en 

vinden van voorwerpen. 

28   ASSESSMENT OF VISUAL INFORMATION 
PROCESSING IN CHILDREN (AVIP-C) 

Cerebraal visuele stoornissen (CVI) worden geken-

merkt door stoornissen in de hogere orde visuele 

functies (HOVF). Het bestaande neuropsychologische 

testinstrumentarium is echter ontoereikend om stoor-

nissen in de HOVF valide te meten. In een beoogd, 

gefaseerd langetermijnproject wordt een wetenschap-

pelijk gefundeerd, gevalideerd en genormeerd neuro-

psychologisch diagnostiekinstrument ontwikkeld om 

de HOVF te meten. 

Dit project beoogt een state-of-the-arttestbatterij 

samen te stellen voor het diagnostisch onderzoek 

van kinderen met een zogenaamde cerebraal visuele 

beperking (CVI). Het project put daarvoor uit een grote 

groep reeds bestaande tests, die echter niet expliciet 

zijn ontwikkeld voor de beoogde toepassing. Om die 

reden is nadere wetenschappelijke evaluatie vereist, 

voordat toepassing binnen de zorg voor kinderen met 

CVI te verdedigen is. 

29 PARELDUIKEN
Het verbeteren van diagnostiek, advies en revalidatie 

van mensen met een visuele beperking om daarmee 

hun mogelijkheden tot participatie te optimaliseren, 

is een essentiële taak van een expertise-instituut als 

Visio. Er wordt daarom veel onderzoek gedaan, bijvoor-

beeld naar nieuwe vormen van diagnostiek of revalida-

tie. Dit leidt vaak tot een uitgebreide dataverzameling, 

die na beëindiging van het project onbenut blijft. 

Met het project Parelduiken wil Visio onderzoeken of 

met de bestaande, reeds verzamelde onderzoeksdata 

nieuwe kruisverbanden kunnen worden gelegd, die lei-

den tot onverwachte en relevante inzichten en kennis.

Visio wil dit doen met geavanceerde technieken, zoals 

data-dashboarding (DD) en machine-learning (ML). 

Omdat de data reeds beschikbaar zijn, kan dit onder-

zoek snel bijdragen aan het verbeteren van de kwali-

teit van de revalidatiezorg.
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Ik ontvang de juiste professionele zorgVoor passend(e) zorg, onderwijs, onder-

steuning, revalidatie en advies zijn niet al-

leen gespecialiseerde kennis en expertise 

van professionals vereist. Ook moet er on-

derzoek gedaan worden naar de effectivi-

teit van wat zij doen en is continue innova-

tie van interventies en methodieken nodig. 

Deze projecten richten zich op onderzoek 

dat evidence-based professioneel hande-

len bevordert, maar ook patient-centered 

care. Het gaat erom bestaande methoden 

te onderbouwen en verbeteren, maar ook 

ruimte te creëren om nieuwe, innovatieve 

methoden te ontwikkelen en te toetsen.

30  AANLEREN DIEPE WOORDKENNIS
Voor kinderen met een ernstige visuele beperking 

(circa 600 kinderen in de leeftijd van vijf tot tien jaar) 

zijn sommige concepten moeilijk te begrijpen of aan te 

leren. Voorbeelden zijn woorden waarvan de betekenis 

zonder of met een beperkt gezichtsvermogen moeilijk 

met de andere zintuigen te leren is. Het object is dan 

bijvoorbeeld te groot (‘duikboot’), te klein (‘stofje’), 

te ver weg (‘maan’) of te gevaarlijk (‘leeuw’) om te 

ervaren.

In het onderwijs voor visueel beperkte kinderen ont-

breekt 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 in-

houdt en het vermogen om het woord in verschillende 

situaties te gebruiken. Hierbij gaat het niet zozeer om 

de labels of de hoeveelheid woorden die iemand kent 

(woordenschat), maar om het leggen van onderlinge 

betekenisrelaties tussen woorden. 

In dit project wordt een methode ontwikkeld, uitge-

probeerd, verbeterd en vervolgens geïmplementeerd in 

het cluster 1-onderwijs en de vroegbegeleiding voor  

het aanleren van diepe woordkennis en taalbegrip aan 

kinderen met een visuele beperking. De methode is een 

aanvulling op, dus geen vervanging van, het huidige 

woordenschatonderwijs. Het project is afgerond. 

Zie voor meer informatie: 

https://www.youtube.com/watch?v=tUtzKBUnqNM&-

feature=youtu.be.

https://www.youtube.com/watch?v=49PZEuz7kGY&-

feature=youtu.be.

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.
https://www.youtube.com/watch?v=49PZEuz7kGY&feature=youtu.be.
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31  TOUR DES LUMIÈRES
Voldoende licht is een voorwaarde voor het zelfstandig 

functioneren in huis, op het werk of op school. Voor 

mensen met een visuele beperking is het niet vanzelf-

sprekend dat een ruimte zodanig verlicht is dat zij alle 

taken naar behoren kunnen uitvoeren. Het is daarom 

van groot belang dat slechtziende mensen goed wor-

den geïnformeerd over een optimale verlichting. 

Een 3D-lichtlabonderzoek geldt als gouden standaard. 

Locaties waar een dergelijk onderzoek kan plaatsvin-

den, 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 verlich-

tingsonderzoek te doen zonder gebruik te maken van 

het 3D-lichtlab. Een voorbeeld hiervan is het 2D-licht-

lab. De betrouwbaarheid en validiteit van deze metho-

de zijn echter nog niet vastgesteld. Inmiddels zijn op 

de verschillende locaties van Visio 2D-lichtlabs geïn-

stalleerd en wordt onderzocht of het 2D-lichtlab een 

bruikbaar instrument is voor verlichtingsonderzoek. 

32  ZICHT OP GOED LEVEN
In Nederland leven ongeveer 10.000 mensen met een 

ernstig meervoudige beperking (EMB), van wie circa 75 

procent een visuele beperking heeft. Voor veel cliën-

ten 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 hebben. 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 afhankelijk van de manier waarop anderen 

hun signalen interpreteren. Karin de Geeter en Kirsten 

Munsterman (2017) hebben vijf gebieden beschreven 

die de menselijke basisbehoeften adresseren. Deze vijf 

gebieden zijn binnen de verstandelijkgehandicapten-

sector 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. 

Het project is afgerond. Voor verdere implementatie is 

een vervolgaanvraag ingediend en goedgekeurd. 

33  THE NEXT STEP
Homonieme hemianopsie verwijst naar gezichts-

velduitval in de linker- ofwel rechterhelft van het 

gezichtsveld, waarbij de uitval voor beide ogen gelijk 

is. Mensen met hemianopsie ervaren met name moei-

lijkheden op het gebied van lezen, zoeken en mobili-

teit. 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 scantrainin-

gen beschikbaar. Er zijn echter geen mogelijkheden om 

het scangedrag tijdens trainingsoefeningen objectief 

te meten. De therapeut kan hooguit proberen zelf te 

observeren hoe de cliënt kijkt, maar zelfs dat is bij 

veel oefeningen en activiteiten niet mogelijk (zoals bij 

fietsen of scootmobiel rijden). Door eerder onderzoek 

is gebleken dat verschillende technieken, zoals mobie-

le eyetracking en virtual reality, veelbelovend zijn om 

wel objectief het scangedrag in kaart te brengen. 

Doelstelling van dit project is om met deze nieuwe 

technieken bij mensen met hemianopsie, goedziende 

mensen en goedziende mensen met gesimuleerde 

hemianopsie, de samenhang te onderzoeken tussen 

scangedrag (hoe iemand de omgeving bekijkt) en ver-

schillende activiteiten (mobiliteit, zoeken, lezen). De 

toepassing van deze kennis over doelmatig en doelge-

richt scangedrag zal de revalidatie voor mensen met 

hemianopsie verbeteren. 

34  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 inter-

preteren van deze signalen en het adequaat reageren 

op de non-verbale feedback niet vanzelfsprekend. Zij 

missen immers deze visuele input. Het goed kunnen 

signaleren en interpreteren van non-verbale communi-

catie van gesprekspartners is essentieel voor het ade-

quaat reageren in gesprekken en daarmee voor goede 

sociale interactie met anderen. Wanneer iemand 

geen goede sociale en communicatieve vaardigheden 

ontwikkelt, leidt dit tot verminderd zelfvertrouwen en 

meer moeite bij het participeren.
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Dit project richt zich in eerste instantie op kinderen 

en jongeren met een visuele beperking in de leeftijd 

van nul tot twintig jaar (3.000 kinderen). Het doel is 

om deze kinderen van jongs af aan te leren om met 

gebruik van hun zintuigen non-verbale communicatie-

signalen 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 signa-

len met hun zintuigen waar te nemen en hier adequaat 

op te reageren. Verwacht wordt dat kinderen die een 

training hebben gevolgd, non-verbale signalen beter 

weten te herkennen en te interpreteren met behulp 

van hun zintuigen, dan kinderen die de training niet 

hebben gevolgd. 

35 MONOCULAIR FILTEREN
Veel vage klachten die mensen ervaren als gevolg van 

een groot verschil in de beeldkwaliteit van beide ogen, 

een storende oogmotiliteit als gevolg van neurode-

generatieve aandoeningen, dan wel de verwerking als 

gevolg van een vorm van niet-aangeboren hersenlet-

sel, lijken te ontstaan door een onderling verschil in 

de verwerking van beide ogen. Mensen hebben vaak 

last van verminderde beeldkwaliteit door het vormen 

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 onderdrukken 

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, door-

dat 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 onderzoek zal een e-learningmodule 

ontwikkeld worden, waardoor onderzoekers in staat 

zullen zijn om het onderzoek zelfstandig binnen Visio 

uit te voeren.

36 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 com-

municatiemiddelen (AAC-systemen) bieden een uit-

komst voor een groep mensen met ernstig meervou-

dige beperkingen. Voor een aantal cliënten met een 

visuele beperking, die gebruikmaken van een AAC-sys-

teem, blijkt echter soms dat de visuele mogelijkheden 

niet toereikend zijn bij de voorgestelde instelling van 

het apparaat. 

In dit project wordt een training ontwikkeld om cli-

enten met een ernstig meervoudige en visuele beper-

king (EMB) te kunnen begeleiden bij het aanleren van 

nauwkeurig fixeren en het maken van doelbewuste 

oogbewegingen. Hiermee kan het AAC-systeem zo 

ingesteld worden dat het doelbewuste fixaties kan 

onderscheiden van een langzame oogbeweging. Het 

doel hiervan is de zelfstandigheid van de groep men-

sen met een zeer ernstige meervoudige beperking te 

vergroten. Een eerste pilot liet veelbelovende resulta-

ten zien.

37 PRACTICE-BASED KIJKTRAINING VOOR  
 BASISSCHOOLLEERLINGEN
Leerlingen met een visuele beperking zijn vaak ver-

moeider aan het eind van een schooldag dan goedzien-

de 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 kijken zo optimaal mogelijk verloopt. 

Kijktrainingen maken deel uit van de standaardreva-

lidatiezorg. Dit project streeft ernaar om door middel 

van literatuuronderzoek, taakanalyse en toetsing in 

de praktijk te komen tot een onderbouwde, geproto-

colleerde kijktraining op het gebied van kijkstrategie 

(zoekgedrag en tekst verwerken). Het project is een 

onderdeel van de kijktrainingen die al worden aange-

boden. 

38 TEKEN MEE
Door zelf te tekenen, leren kinderen al op jonge 

leeftijd een verband te leggen tussen ‘iets doen’ en 

‘voelen dat er iets ontstaat’. Het is bekend dat 

tekenen bij kinderen het ruimtelijk inzicht en begrijpen 

van ruimtelijke relaties vergroot. Ook biedt tekenen  

openingen naar een andere manier van zichzelf uit-

drukken. Voor de begeleider geeft het inzicht in de 

conceptvorming en beleving van de leerlingen. 

Op dit moment wordt het leren tekenen nog niet ge-

structureerd aangeboden of aangeleerd bij de blinde 

leerlingen/cliënten. Binnen dit project wordt een leer-
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weg 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 ambulan-

te onderwijskundige begeleiding). 

39  VEILIGE AUDITIEVE OMGEVING VOOR   
MENSEN MET EEN VISUELE EN 

 VERSTANDELIJKE BEPERKING
Uit onderzoek is gebleken dat geluid voor mensen met 

een visuele beperking een belangrijke indicator van 

veiligheid is. Een gecontroleerde omgeving met voor-

spelbare en geruststellende geluiden geeft een veilig 

gevoel. Onbekende of onverwachte geluiden verlagen 

de voorspelbaarheid en kunnen leiden tot een gevoel 

van onbehagen. Wanneer mensen met een visuele en 

verstandelijke beperking worden geconfronteerd met 

een auditieve omgeving die ze moeilijk kunnen begrij-

pen, maakt hen dat onzeker. Daardoor is er een vergro-

te kans op ‘probleemgedrag’ (K. Van de Bosch, 2016).

Een eerder door Visio Foundation financieel onder-

steund project richtte zich op mensen met een zeer 

ernstige visuele en verstandelijke beperking (verder 

ZEVVB genoemd). Dit project is succesvol geïmple-

menteerd bij 58 groepen binnen de domeinen Wonen, 

Dagbesteding en Onderwijs van Koninklijke Visio, met 

blijvende effecten op cliënten. 

In het project dat hier voorligt, wordt de focus verlegd 

naar de gehele groep mensen met een visuele en ver-

standelijke beperking. Bovendien wordt het gedach-

tegoed toegankelijk voor het domein Revalidatie en 

Advies en instellingen buiten Visio.

40 VOORTGANGSMETINGEN VOOR CLIËNTEN  
 IN DE INTENSIEVE REVALIDATIE – HOGE  
 DOELMATIGHEID VOOR DE CLIËNT
Intensieve visuele revalidatietrajecten bij Visio Het 

Loo Erf zijn trajecten voor mensen met (vaak com-

plexe) hulpvragen op meerdere ICF-levensgebieden 

(ICF = Internationale Classificatie van het menselijke 

Functioneren). Deze trajecten kosten gemiddeld circa 

500 behandeluren, zijn hoog intensief multidisciplinair 

en hebben een lange doorlooptijd. Verblijf op de loca-

tie is een essentieel onderdeel van deze trajecten. Met 

name de cliënt, maar ook behandelaars en zorgverze-

keraars, zijn gebaat bij een hoge doelmatigheid van 

dergelijke trajecten. 

Uit een eerdere effectenstudie is gebleken dat revali-

datie bij Visio Het Loo Erf een duidelijk positief effect 

heeft, onder andere op de participatie op korte en 

lange termijn (Van Nispen & Van Rens, 2016 ). 

Deze studie toont weliswaar een positief effect van de 

trajecten aan, maar biedt nog weinig inzicht in de fac-

toren die dit effect bewerkstelligen en beïnvloeden. 

Ook is niet bekend in welke mate zij dat doen. Hiervoor, 

zo stelt Van Nispen, is nader onderzoek nodig. 

Dit project beoogt deze wetenschappelijke kennis over 

intensieve revalidatietrajecten uit te breiden en 

tevens handvatten te bieden om de doelmatigheid 

ervan te optimaliseren. 
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41  ZICHT OP GOED LEVEN 2.0
Een goed leven, dat willen we allemaal. Voor ieder 

mens geldt dat het ervaren van kwaliteit van leven van 

groot belang is in het dagelijks functioneren. Zo ook 

voor de doelgroep mensen met een visuele en verstan-

delijke beperking (VVB), die wat de kwaliteit van leven 

betreft afhankelijk zijn van het cliëntsysteem. 

Met een eerder project is de kwaliteit van leven voor 

mensen met een ernstig meervoudige en visuele be-

perking (EMB) in kaart gebracht aan de hand van LAC-

CS-waarden: lichamelijk welzijn, alertheid, contact, 

communicatie en stimulerende tijdsbesteding. Deze 

waarden laten vervolgens zien op welke gebieden de 

kwaliteit van leven verbeterd kan worden

Met deze aanvraag wordt een effectmeting beoogd om 

vast te stellen of het doel, vergroten van kwaliteit van 

leven, daadwerkelijk bereikt wordt. Daarnaast wil Visio 

met deze aanvraag het gedachtegoed uitrollen binnen 

het domein Revalidatie en Advies en het cliëntsysteem 

ten behoeve van verpleeg- en verzorgingsinstellingen 

buiten Visio. Daarmee kan ook deze groep visueel en 

verstandelijk beperkte cliënten worden ondersteund.

42  BELEVINGSREIS: ZINTUIGEN-/BELEVINGS- 
 ACTIVITEITEN VOOR HET ZORGONDERWIJS
Voor de doelgroep EVVB (ernstige verstandelijke visue-

le beperking, ontwikkelingsleeftijd 0-2 jaar) is er bij 

Visio Haren met steun van Visio Foundation de leerlijn 

Kijk wat kan! ontwikkeld. Deze leerlijn wordt door al-

lerlei scholen en dagbestedingscentra in Nederland en 

België afgenomen, omdat ze rekening houdt met een 

visuele beperking. 

Voor zintuiglijke ontwikkeling is er geen bijbehorende 

lesmethode waarmee leerlingen met een visuele en 

ernstig verstandelijke beperking doelgericht aan hun 

doelen in de leerlijnen kunnen werken. Het zou het 

onderwijs aan deze doelgroep verbeteren als er een 

methode beschikbaar zou komen inclusief bijbehorend 

concreet materiaal. 

Dit project beoogt een methode verder uit te werken, 

zodat deze leerlingen kunnen doorgroeien naar bele-

vingsgerichte dagbesteding.
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Technologie biedt mij kansenVoor mensen met een visuele beperking 

kunnen technologische toepassingen 

bijdragen aan het verbeteren van hun 

mogelijkheden tot participatie, het 

versterken van hun autonomie en zelf-

regie of het toegankelijker maken van 

hun leefwereld.

Deze projecten richten zich niet alleen op 

het toepasbaar maken van technologie 

voor de doelgroep (design for all), maar 

ook op het tijdig inspelen op mogelijk-

heden die nieuwe ontwikkelingen bieden. 

Daarbij is er specifiek aandacht voor het 

ontwikkelen en op peil houden van de 

professionele kennis en expertise die nodig 

zijn om deze mogelijkheden te benutten.

43 DIGITALE AGENDA
Mensen met een verstandelijke beperking of een cog-

nitieve 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. Momenteel wordt de weekagen-

da traditioneel, dus niet digitaal, aangeboden. 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 bepaal-

de activiteit moeten, 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 aanbie-

den cliënten meer het gevoel van eigen regie geeft. 

De cliënt kan dan op elk gewenst moment de agenda 

raadplegen. Na een inventarisatie van bestaande op-

lossingen is besloten om zelf een agenda te realiseren. 

Inmiddels is een prototype gebouwd. De wensen van 

de cliënten zijn daarin goed meegenomen. Voor het 

zorgpersoneel is het echter lastig de app van data te 

voorzien. Het project is afgerond. Het project heeft 

vooral geleerd wat de gebruikerseisen vanuit de cliën-

ten zijn. 

44  ICT4MUSIC
Uit onderzoek blijkt dat 16 tot 25 procent van de  

Nederlanders musiceert. Hieruit kan de voorzichtige  

conclusie worden getrokken dat van de 320.000 

slechtziende en blinde mensen in Nederland er zo’n 

51.000 musiceren. Musiceren valt of staat met de toe-

gankelijkheid van (blad)muziek. Voor slechtziende en 
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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. 

Dit project beoogt op het Visiokennisportaal 

(opensourceplatform) een overzicht 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 de informatie op het Visiokennis-

portaal over muziek maken: https://kennisportaal.

visio.org/nl-nl/thema/muziek-en-ict/overig. 

Het project is afgerond. 

45  VIRTUALREALITYERVARINGSBRIL
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 moge-

lijkheid om dit duidelijk te maken. Visio gebruikt daar-

voor veelvuldig zogeheten ervaringsbrillen, voorname-

lijk bij voorlichting aan het cliëntsysteem. Het maken 

van deze brillen is tijdsintensief. Bovendien wordt de 

visuele beperking weliswaar sterk benaderd, maar niet 

volledig nagebootst. 

Nieuwe technologie zoals virtual reality (VR) of aug-

mented reality (AR) biedt in potentie veel meer moge-

lijkheden om een ziende persoon de werkelijke visus 

van een cliënt nauwkeuriger te laten ervaren. Deze 

brillen kunnen niet alleen gebruikt worden door het 

cliëntsysteem, maar ook door de betrokken professi-

onals. 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 erva-

ringsbril gerealiseerd kan worden. Het eindresultaat 

was een werkend prototype. Het prototype is getest 

en de reacties waren positief. Nu wordt gewerkt aan 

een ervaringsbril die ingezet kan worden in de prak-

tijk, waardoor op een gebruiksvriendelijke manier het 

zichtprofiel (gezichtsscherpte en gezichtsveld) van 

een individuele cliënt kan worden weergegeven voor 

familie en/of andere betrokkenen. 

46  REKENMACHINE
Bij de exacte vakken op het havo en vwo wordt inten-

sief gebruikgemaakt van de grafische rekenmachine 

(GR). Visio heeft onderzoek gedaan naar de toegan-

kelijkheid hiervan. De conclusie van dit onderzoek is 

dat er geen grafische rekenmachine bestaat waarmee 

slechtziende en vooral blinde leerlingen volledig zelf-

standig kunnen werken. 

Dit is een van de redenen waarom visueel beperkte 

leerlingen minder vaak exacte vakken kiezen dan hun 

ziende klasgenoten, terwijl er veel vraag is naar tech-

nisch opgeleid personeel. Een volledig toegankelijke 

en bruikbare grafische rekenmachine voor blinde en 

slechtziende leerlingen geeft hun dezelfde mogelijk-

heden als ziende klasgenoten. 

Dit project heeft als doelstelling om een volledig toe-

gankelijke rekenapplicatie te realiseren, zodat visueel 

beperkte leerlingen dezelfde kansen op de arbeids-

markt krijgen als hun ziende klasgenoten. 

Een aantal grafische rekenmachines of soortgelijke 

online applicaties benaderen de toegankelijke reken-

machine. De meest levensvatbare oplossing wordt 

in dit project geoptimaliseerd met de betreffende 

leverancier. Hierbij wordt nauw samengewerkt met 

de eindgebruiker, die de tussenproducten veelvuldig 

zal testen en evalueren. Doordat exacte vakken veelal 

taalonafhankelijk zijn, worden leerlingen en ervaren 

wiskundeleerkrachten uit Duitsland, Australië en 

Amerika betrokken. Hierdoor is dit een internationaal 

project. 

47 KAN IK ERGENS MEE HELPEN
“Hé Siri, start album van The Beatles”, “Hé Google, wat 

is het weer vandaag in Delft?”, “Hé Google, kun je mijn 

lampen aan doen?”. Dit zijn enkele voorbeelden van de 

mogelijkheden die slimme assistenten op je mobiel/

tablet of pc tegenwoordig bieden. De assistenten 

werken snel, efficiënt en zijn eenvoudig in gebruik. 

https://kennisportaal.visio.org/nl-nl/thema/muziek-en-ict/overig
https://kennisportaal.visio.org/nl-nl/thema/muziek-en-ict/overig
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Het enige wat je nodig hebt, is je stem! Een uitgelezen 

kans voor visueel beperkten om zonder ingewikkelde 

handeling informatie op te vragen of opdrachten uit te 

voeren.

Sinds 2012 is het mogelijk om met je mobiel, tablet of 

computer gebruik te maken van een spraakgestuurde 

assistent. Het gebruik van een spraakgestuurde assis-

tent is de afgelopen jaren gestegen en daarmee ook 

het aantal mogelijkheden. 

Voor visueel beperkten opent dit nieuwe deuren. Het 

systeem werkt snel, effectief en vraagt weinig kennis 

van technologie. Op een laagdrempelige en toeganke-

lijke manier kan informatie worden opgevraagd en 

kunnen opdrachten worden uitgevoerd. Voor de doel-

groep is een spraakgestuurde assistent meer dan een 

handige gadget. Deze assistent biedt kansen die voor-

heen onmogelijk waren of heel veel moeite kostten. 

Dit project richt zich zowel op het onderzoek naar de 

manier waarop een spraakgestuurde interface mensen 

met een visuele beperking kan helpen bij het revali-

datieproces en het volgen van onderwijs, als op de 

realisatie ervan. Er leeft een sterke wens om spraak-

besturing zo in regelen dat deze kan worden ingezet 

ter ondersteuning van een leerproces of het beant-

woorden van hulpvragen. 

48   LEERSTOEL VU: LEER VAN DE BLINDE EN 
SLECHTZIENDE MENS

Visio Foundation draagt bij aan de leerstoel Leer van 

de blinde en slechtziende 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 congreskosten en een 

aantal promotieplaatsen, betaalt Visio Foundation.

De leerstoel wordt bezet door oogarts prof. dr. 

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

werkzaam als bijzonder hoogleraar namens de Alge-

mene Nederlandse Vereniging ter Voorkoming van 

Blindheid. De samenwerking biedt het VUmc toegang 

tot grote databases van Visio met geanonimiseerde 

patiënteninformatie. Het onderzoek en onderwijs van 

de leerstoel richten zich op het in kaart brengen van 

de behoeften en effecten van revalidatie voor mensen 

met een visuele beperking. Door COVID-19 zijn de  

activiteiten vertraagd; ze lopen door tot juni 2023. 

49   LEERSTOEL VISUELE INFORMATIE- 
VERWERKING ERASMUS

Visio heeft de samenwerking met de afdeling Neuro-

wetenschappen van het Erasmus MC geïntensiveerd 

met de bijzondere leerstoel Visuele informatieverwer-

king. De reguliere kosten van de leerstoel betaalt het 

Erasmus MC. Sinds september 2013 bekostigt Visio 

Foundation de extra kosten van projectuitvoering, 

zoals reis- en congreskosten en een aantal promotie-

plaatsen. De samenwerking maakt het mogelijk om 

kennisontwikkeling en praktijkgericht handelen met 

elkaar te verbinden.

De missie van de bijzondere leerstoel Visuele informa-

tieverwerking, die bezet wordt door prof. dr. J. van 

der Steen, afdeling Neurowetenschappen van het 

Erasmus MC, is tweeledig: een bijdrage leveren aan het 

vroegtijdig diagnosticeren van aandoeningen waarbij 

de visuele informatieverwerking is aangedaan én het 

beoordelen van interventies op hun toepasbaarheid en 

effectiviteit. Door de pensionering van de heer Van der 

Steen liep het emiraat af en daarmee ook de bekosti-

ging van de extra kosten door Visio Foundation. 

50  LEERSTOEL NAH
In 2016 leefden er in Nederland naar schatting 650.000 

mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

(https://www.volksgezondheidenzorg.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 

(https://www.volksgezondheidenzorg.info). 

Traditioneel richt de zorg voor patiënten met NAH zich 

op de motorische, cognitieve en psychosociale gevol-

gen van de hersenaandoening. 

Voor de visuele gevolgen van deze aandoeningen is 

weinig aandacht, 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 & 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 Visio Foundation wordt 

een bijzondere leerstoel ingesteld aan de Rijksuniver-

siteit Groningen (RUG) voor dit vakgebied. Doel van 

de leerstoel is het ontwikkelen, verbeteren en onder-

bouwen van diagnostische methoden en (cognitieve) 

training voor mensen met visuele klachten door NAH. 

Daarnaast is het streven de aandacht voor en kennis 

over onbekende of onbegrepen visuele klachten door 

NAH te vergroten.

De leerstoel wordt ingesteld voor een periode van vier 

https://www.volksgezondheidenzorg.info
https://www.volksgezondheidenzorg.info
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jaar en wordt bekleed door dr. J.H.C. Heutink. Dr. 

Heutink is tevens bij Visio werkzaam als directeur van 

de afdeling Kennis, Expertise en Innovatie (KEI).

51 WOONHULP
Door veranderde wetgeving kunnen jongeren met 

een visuele beperking geen beroep meer doen op de 

Wajong. Hierdoor dreigt een groep leerlingen tussen 

de wal en het schip te vallen. Het gaat om de groep 

leerlingen/cliënten die weliswaar arbeidsvermogen 

hebben, maar die niet in staat zijn een volwaardig 

diploma te halen op het mbo. Zij kunnen niet meer 

instromen op de sociale werkplaatsen. 

Deze leerlingen en cliënten met een visuele beperking 

en uitstroomniveau vso-praktijk zijn vaak wel in staat 

tot het behalen van praktijkverklaringen voor diverse 

werkprocessen. De opleiding WoonHulp is hier een 

voorbeeld van. De opleiding is aangepast aan de doel-

groep en inmiddels zijn er drie leerlingen van de school 

in Rotterdam in dit schooljaar begonnen bij het domein 

Wonen en Dagbesteding in Breda. Omdat nog niet alle 

individuele kosten per leerling vanuit de exploitatie te 

dekken zijn, heeft Visio een aanvraag gedaan bij Visio 

Foundation om jaarlijks budget hiervoor ter beschik-

king te stellen. Visio verwacht namelijk dat meer 

leerlingen zich voor de opleiding zullen aanmelden en 

dat het pakket aan praktijkopleidingen kan worden 

uitgebouwd. 

52 MICROAANVRAGEN
Hoewel Nederland rijk is aan vangnetten, zijn er altijd 

situaties waarin mensen met een visuele beperking 

tussen de wal en het schip dreigen te geraken. In 2011 

hebben Stichting Visio Foundation en Koninklijke Visio 

een klein fonds opgericht om ervoor te zorgen dat deze 

mensen de noodzakelijke ondersteuning, revalidatie 

of hulp(middelen) krijgen. Daarnaast ondersteunt het 

fonds kleine, eenmalige projecten, die vooral voor de 

doelgroep van grote betekenis kunnen zijn. In 2021 zijn 

er 21 aanvragen ingediend, waarvan er negen zijn ge-

honoreerd. Er zijn zeven aanvragen afgewezen en vijf 

aanvragen ingetrokken door de aanvragers zelf. 

Het fonds is bedoeld voor kleine, vaak individuele 

aanvragen. Alleen medewerkers van Koninklijke Visio 

kunnen microaanvragen indienen voor hun cliënten. 

In 2021 is voor enkele kinderen de eigen bijdrage aan 

de revalidatieweek betaald, omdat de ouders dit zelf 

niet konden doen. Bovendien is er voor een woonvoor-

ziening een rolstoelfiets aangeschaft.

Ook zijn er in 2021 veel kleinere initiatieven onder-

steund. Er is onder andere een bijdrage gegeven aan 

de Raak Stimuleringsprijs en het fotofestival Naarden. 

Daarnaast is het 

boekje Geleidehond 

Yoko ondersteund 

en het levensboek 

Huis te Echten.

53  STICHTING INZICHT
Het programma InZicht is in 1998 gestart om het we-

tenschappelijk onderzoek naar zorg, arbeid, onderwijs 

en revalidatie voor mensen met een visuele beperking 

te stimuleren. Zo kan de kwaliteit van leven voor deze 

doelgroep worden verbeterd. Daarnaast beoogt InZicht 

het wetenschappelijk onderzoek beter aan te laten 

sluiten op vragen uit de praktijk.

Het programma InZicht heeft sinds 1998 verschillende 

fases gehad en bevindt zich nu in de vijfde fase. Het 

programma wordt gefinancierd door Visio Foundation 

en Bartiméus. ZonMw zet subsidieoproepen uit en ziet 

toe op een zorgvuldige beoordeling van ingediende 

onderzoeksvoorstellen. Ook worden kwaliteit en rele-

vantie beoordeeld, zodat het onderzoek goed aansluit 

op behoeften die in het veld leven.

Meer informatie over stichting InZicht is te vinden 

op https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/

gehandicapten-en-chronisch-zieken/programmas/pro-

gramma-detail/inzicht/.

https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/gehandicapten-en-chronisch-zieken/programmas/programma-detail/inzicht/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/gehandicapten-en-chronisch-zieken/programmas/programma-detail/inzicht/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/gehandicapten-en-chronisch-zieken/programmas/programma-detail/inzicht/
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9. Internationale
 projecten

Er is ontzettend veel kennis binnen Visio 

over zorg en onderwijs aan mensen met een 

visuele beperking. Daar kan in andere delen 

van de wereld dankbaar gebruik worden ge-

maakt. Tegelijkertijd is er heel veel kennis en 

ervaring in die wereld waar Visio in Neder-

land profijt van kan hebben. Visio Foundation 

ondersteunt financieel de activiteiten van 

Visio International. Visio International is 

actief in een aantal landen en werkt nauw 

samen met verschillende belanghebbenden: 

overheid, onderwijs, zorg, gemeenschap, 

ouders en kinderen en jongeren met een 

visuele beperking

1 VERVOLGAANVRAAG ONTWIKKELEN 
 INTERNATIONALE MODULES 
In 2019 is gestart met het uniformiseren van inter-

nationale modules om daarmee de kwaliteit van de 

trainingen te verbeteren. De module van low vision is 

bijna gereed en de modules van rekenen en wiskunde 

en vroegbegeleiding zijn in ontwikkeling. Het onder-

werp vroegbegeleiding bleek zo veelomvattend dat de 

keuze is gemaakt te werken aan drie subonderdelen: 

oriëntatie en mobiliteit, visuele ontwikkeling en ou-

derbegeleiding. 

Door de COVID-19-pandemie heeft de ontwikkeling 

van alle modules vertraging opgelopen. Een vast 

onderdeel is namelijk het testen van de modules in 

een pilottraining. Deze trainingen hebben echter niet 

plaats kunnen vinden. Een uitzondering hierop vormt 

de lowvisionmodule.

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 konden verzorgen. Dit is in 

nauwe samenwerking met lokale trainers gebeurd.

2 VERBETEREN INTERNATIONALE 
 TRAININGSVAARDIGHEDEN 
Het merendeel van de trainingen binnen de interna-

tionale programma’s van Visio wordt gegeven door 

medewerkers van Visio die deel uitmaken van de 

expertpool. Dit zijn inhoudelijke experts met een inte-

resse en passie om, naast hun werk in zorgverlening 

of onderwijs, binnen Visio kennis uit te wisselen met 

buitenlandse professionals. 

Het systeem is roulerend om op die wijze alle geïnte-

resseerde collega’s de mogelijkheid te bieden inter-

nationaal actief te zijn. Gemiddeld zitten er dertig 

medewerkers in de expertpool gedurende vier tot vijf 

jaar. Daarnaast zijn er twaalf medewerkers actief in 
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Europese projecten. Afgelopen jaar is Visio Internatio-

nal begonnen met het uitwerken van een professione-

le en gestandaardiseerde werkwijze voor het opzetten 

en borgen van trainingen. De module Trainen in een 

internationale context is in 2021 afgerond. 

3   AUDIOVISUELE MATERIALEN VOOR VISIO 
 INTERNATIONAL
Tijdens de (online) trainingen aan professionals, ouders 

en de doelgroep zelf in de landen waarin Visio Inter-

national actief is, is het werken met beeldmateriaal 

altijd een welkome aanvulling op de theorie. Bij het 

online trainen is het werken met beeldmateriaal een 

voorwaarde om de deelnemers actief te betrekken en 

geboeid te houden. De voorbeelden uit de Nederlandse 

praktijk sluiten echter niet altijd aan bij de situatie in 

de programmalanden. 

Voorlichting door film is tevens een middel dat aan-

sluit bij de huidige moderne manieren van kennisover-

dracht en informatievoorziening. Het middel draagt 

ook bij aan het vasthouden en verwerken van informa-

tie. Om deze reden wil Visio een internationale serie 

Engelstalige filmpjes maken. Het resultaat hiervan is 

een toegankelijke databank van Engelstalig beeldma-

teriaal met een internationale context en tipkaarten 

op de website van Visio International. De internatio-

nale professionals kunnen ze dan vinden en gebruiken 

tijdens trainingen. De minidocumentaires kunnen 

daarnaast actief worden verspreid in de programma-

landen om positieve beeldvorming over kinderen, 

jongeren en volwassenen met een visuele beperking 

te bevorderen. In Nederland kunnen de minidocumen-

taires gebruikt worden voor promotiedoeleinden van 

het internationale werk van Visio.

4 LEERTRAJECT IMPACTMANAGEMENT
Sinds 2018 gebruikt Visio International bij zijn pro-

gramma de Theory of Change, die voor Visio Inter-

national is opgezet. Voortschrijdend inzicht maakt 

duidelijk dat de in 2018 opgestelde verandertheorieën 

aan verbetering toe zijn. Verder is er behoefte aan dui-

delijke indicatoren voor de monitoring en evaluatie om 

op meer structurele en onderbouwde wijze inzicht te 

krijgen in de daadwerkelijke verandering/impact voor 

mensen met een visuele beperking door de program-

ma’s en de daaruit voortvloeiende interventies. 

Het doel van dit project is het versterken van kennis 

en vaardigheden van internationale programmamana-

gers en de programmapartners, zodat zij in staat zijn 

om de impact van de programma’s voor mensen met 

een visuele beperking te maximaliseren. Ook leren zij 
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te sturen op impact op basis van duidelijke indicatoren 

en een goed opgezette monitoring en evaluatie 

(structuur). Het project wordt in 2022 afgerond.

5 BOTSWANA
Binnen het onderwijs in Botswana wordt geen  

onderscheid gemaakt tussen blinde en slechtziende 

kinderen. Slechtziende kinderen krijgen allemaal  

braille aangeleerd, omdat men gelooft dat ze uitein-

delijk volledig blind worden. Er is nauwelijks kennis 

over onderwijs aan kinderen die slechtziend zijn. Dat 

was de situatie bij de start van het programma Thuto 

le Pono Boswa in 2016. Het programma Thuto le Pono 

Boswa is bedoeld om het onderwijs en de zorg voor 

slechtziende kinderen van nul tot en met vijftien jaar 

te verbeteren. Thuto le Pono Boswa betekent: onder-

wijs en zicht is jouw recht, jouw erfdeel.

In Botswana zijn er twee scholen voor speciaal onder-

wijs en enkele reguliere scholen met speciale voorzie-

ningen voor kinderen met een visuele beperking. 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, behorend tot de doelgroep. Op basis van een 

samenwerkingsovereenkomst tussen de Thuto le Pono 

Boswa Foundation en de ministeries van Onderwijs en 

Gezondheidszorg en in samenwerking met het 

Ministerie van Sociale Zaken, is de tweede fase van 

het programma ontwikkeld. De gewenste uitkomst 

van dit programma is dat alle kinderen tussen nul en 

vijftien jaar passende zorg en onderwijs ontvangen en 

de revalidatie krijgen die ze nodig hebben. 

De maatregelen ten gevolge van de COVID-19-pande-

mie hebben ook in 2021 een negatief effect gehad op 

de implementatie van het programma. Wel heeft een 

programma-evaluatie plaatsgevonden door Avance, 

die heeft geleid tot waardevolle aanbevelingen. 

6 DE PALESTIJNSE GEBIEDEN
Op de Westbank volgen veel visueel beperkte kinderen 

speciaal onderwijs, terwijl ze met wat hulpmiddelen 

en extra ondersteuning regulier onderwijs zouden 

kunnen volgen. 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 

toegang te geven tot (regulier) onderwijs en revalida-

tie. Het programma 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 coördineert), de ministe-

ries van Onderwijs, Gezondheidszorg en Sociale Zaken, 

enkele speciale scholen voor kinderen met een visuele 

beperking, centra voor kinderen met een meervoudige 

beperking en het lowvisioncentrum van de AN-Najah 

Universiteit. 

De kinderen worden gescreend en onderzocht. Leer-

krachten en supervisors met een blind of slechtziend 

kind in de klas worden getraind en speciale scholen 

worden omgevormd tot resourcecentra (of expertise-

centra). Hier wordt niet alleen onderwijs geboden aan 

kinderen met een visuele en verstandelijke beperking, 

maar ontvangen hun ouders en leerkrachten ook 

ondersteuning. Daarnaast zet het programma in op 

verbetering van de samenwerking tussen oogzorg, 

revalidatie en onderwijs. Verder beoogt dit programma 

om het overheidsbeleid te beïnvloeden.

Door de COVID-19-pandemie konden de activiteiten 

niet volgens plan worden uitgevoerd. Wel hebben er 

(online) trainingen plaatsgevonden en is er een pro-

gramma-evaluatie geweest door Avance. Deze evalua-

tie heeft geleid tot waardevolle aanbevelingen. 

7 OEGANDA
Veel jongeren met een visuele beperking kunnen in 

Oeganda geen werk vinden. Ook maken veel jongeren 

niet de overstap van basisschool naar middelbaar 

onderwijs. Samen met de Faculty of Special Needs 

and Rehabilitation van de Kyambogo University (KyU) 

heeft Visio International 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 program-
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ma beoogt hier verandering 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 tien middelbare scholen in heel Oeganda. 

Door de COVID-19-pandemie konden ook in 2021 de 

activiteiten niet volgens het plan worden uitgevoerd. 

Wel hebben er (online) trainingen plaatsgevonden en 

is er een programma-evaluatie geweest door Avance. 

Deze heeft geleid tot waardevolle aanbevelingen. 

8 ZUID-AFRIKA
Hoewel er beleid geformuleerd is voor zorg en onder-

wijs aan visueel beperkte kinderen in Zuid-Afrika, ont-

breekt het vaak aan kennis om dit te implementeren 

en toegankelijk te maken. Samen met de Nkosinathi 

Foundation wil Visio Foundation via het programma 

Bona Ubuntu de kennis van screening, detectie en 

visueel assessment van kinderen tussen nul en negen 

jaar vergroten. Daardoor krijgen visueel beperkte kin-

deren passende vroegbegeleiding en ondersteuning op 

het gebied van oriëntatie, mobiliteit en rehabilitatie. 

Het programma spitst zich toe op de Eastern Cape.

Het resultaat van het programma is dat meer kinderen:

• gestimuleerd worden in hun ontwikkeling en een 

goede basis krijgen;

• klaar zijn om op de juiste leeftijd op school inge-

schreven te worden;

• (speciaal of inclusief) onderwijs en ondersteuning 

ontvangen, die voldoen aan hun specifieke behoef-

ten;

• 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.

Dit wordt bereikt door de kinderen zelf in hun kracht 

te zetten, maar ook hun zorgverleners, ouders, profes-

sionals en de gemeenschap waarin zij leven. Door de 

COVID-19-pandemie konden veel activiteiten in 2021 

niet uitgevoerd worden. In plaats van fysieke trainin-

gen zijn er online trainingen gegeven, onder andere in 

screenen en detectie via WhatsApp. Wel heeft Avance 

het programma geëvalueerd, wat resulteerde in veel 

waardevolle aanbevelingen. 



Jaarverslag 2021 |

Amersfoortsestraatweg 180

1272 RR Huizen

088 585 5000

www.visiofoundation.org

http://www.visiofoundation.org

	Knop 6: 
	Pagina 1: 

	Knop 4: 
	Knop 2: 
	Pagina 2: 
	Pagina 3: 
	Pagina 4: 
	Pagina 5: 
	Pagina 6: 
	Pagina 7: 
	Pagina 8: 
	Pagina 9: 
	Pagina 10: 
	Pagina 11: 
	Pagina 12: 
	Pagina 13: 
	Pagina 14: 
	Pagina 15: 
	Pagina 16: 
	Pagina 17: 
	Pagina 18: 
	Pagina 19: 
	Pagina 20: 
	Pagina 21: 
	Pagina 22: 
	Pagina 23: 
	Pagina 44: 
	Pagina 45: 
	Pagina 46: 
	Pagina 47: 
	Pagina 48: 
	Pagina 49: 
	Pagina 50: 
	Pagina 51: 
	Pagina 52: 
	Pagina 53: 
	Pagina 54: 
	Pagina 55: 
	Pagina 56: 
	Pagina 57: 
	Pagina 58: 
	Pagina 59: 
	Pagina 60: 
	Pagina 61: 
	Pagina 62: 
	Pagina 63: 
	Pagina 64: 
	Pagina 65: 
	Pagina 66: 
	Pagina 67: 
	Pagina 68: 

	Knop 1: 
	Pagina 2: 
	Pagina 3: 
	Pagina 4: 
	Pagina 5: 
	Pagina 6: 
	Pagina 7: 
	Pagina 8: 
	Pagina 9: 
	Pagina 10: 
	Pagina 11: 
	Pagina 12: 
	Pagina 13: 
	Pagina 14: 
	Pagina 15: 
	Pagina 16: 
	Pagina 17: 
	Pagina 18: 
	Pagina 19: 
	Pagina 20: 
	Pagina 21: 
	Pagina 22: 
	Pagina 23: 
	Pagina 44: 
	Pagina 45: 
	Pagina 46: 
	Pagina 47: 
	Pagina 48: 
	Pagina 49: 
	Pagina 50: 
	Pagina 51: 
	Pagina 52: 
	Pagina 53: 
	Pagina 54: 
	Pagina 55: 
	Pagina 56: 
	Pagina 57: 
	Pagina 58: 
	Pagina 59: 
	Pagina 60: 
	Pagina 61: 
	Pagina 62: 
	Pagina 63: 
	Pagina 64: 
	Pagina 65: 
	Pagina 66: 
	Pagina 67: 
	Pagina 68: 

	Knop 10: 
	Pagina 24: 
	Pagina 25: 
	Pagina 26: 
	Pagina 27: 
	Pagina 28: 
	Pagina 30: 
	Pagina 37: 
	Pagina 38: 
	Pagina 39: 
	Pagina 41: 
	Pagina 42: 
	Pagina 43: 

	Knop 11: 
	Pagina 24: 
	Pagina 25: 
	Pagina 26: 
	Pagina 27: 
	Pagina 28: 
	Pagina 30: 
	Pagina 37: 
	Pagina 38: 
	Pagina 39: 
	Pagina 41: 
	Pagina 42: 
	Pagina 43: 

	Knop 12: 
	Pagina 29: 
	Pagina 36: 

	Knop 13: 
	Pagina 29: 
	Pagina 36: 

	Knop 14: 
	Pagina 31: 
	Pagina 32: 
	Pagina 33: 
	Pagina 34: 
	Pagina 35: 
	Pagina 40: 

	Knop 15: 
	Pagina 31: 
	Pagina 32: 
	Pagina 33: 
	Pagina 34: 
	Pagina 35: 
	Pagina 40: 

	Knop 16: 


