
Wij Staan Op! is een beweging van jonge mensen met een handicap èn een missie! We bestaan sinds april 2015 en sinds 

begin 2017 zijn we een stichting. We komen in actie voor een inclusieve samenleving en met succes: mede door onze 

constructieve, vasthoudende contacten met politici is het VN-Verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap 

in Nederland in werking getreden. Ook worden we steeds vaker door programma’s op tv, bedrijven en organisaties 

uitgenodigd om, vanuit onze ervaringsdeskundigheid, onze visie te komen vertellen over knelpunten voor mensen met 

een handicap en hoe wij denken dat het anders kan. Een van onze aandachtspunten van het afgelopen jaar was de 

plannen rondom loondispensatie. Deze plannen zijn ook mede door onze inzet van tafel gegaan. Nu worden we door 

de politiek bij een betere uitwerking van de plannen betrokken. 

Kortom er zijn genoeg thema’s en activiteiten waar onze inzet wordt gevraagd. Daarnaast willen wij ook proactief 

opereren om onze kennis en expertise aan de samenleving  aanbieden. Dit vraagt echter wel capaciteit en daarom 

zijn wij op zoek naar jongvolwassenen die ons team komen versterken. Als deze leuke vrijwilligersbaan in onze jonge 

dynamische organisatie, jou wat lijkt, omdat jij met ons Nederland in beweging wilt brengen op het gebied van 

toegankelijkheid, zijn wij misschien wel op zoek naar jou! 

Wij Staan Op! biedt jou een vrijwilligersfunctie om invloed te hebben, zowel politiek als in de samenleving. Zet je samen 

met ons in vóór een inclusieve samenleving en tégen onnodige beperkingen en bureaucratie.

Zijn wij op zoek naar jou?

www.wijstaanop.nl

Wat willen we van je weten als je 

solliciteert?

• Wie je bent, wat jou drijft en               

interesseert

• Wat zou jij toevoegen aan Wij Staan 

Op!

• Wat is je motivatie/waarom je bij    

Wij Staan Op! aan de slag wilt?

• Waar liggen je krachten en wat 

zou   je willen ontwikkelen tijdens je      

werk bij Wij Staan Op!

• Waar wij als team rekening mee 

dienen te houden (al dan niet door           

je handicap)

• Wat je doet in het dagelijks leven

• Hoeveel tijd en energie je (gemid-

deld) aan Wij Staan Op! kunt en wilt 

besteden.

Wat verwachten wij van jou als je ons 

team komt versterken?

• Enthousiasme

• Achter onze visie, zoals omschreven      

in ons handvast, staan

• De mogelijkheid om zelfstandig te 

werken

• Jouw inbreng en gezelligheid op onze 

vergaderingen. Deze vergaderingen    

zijn vaak per Skype

• Wij kunnen rekenen op enige mate      

van structurele inzet. Hierbij kijken       

we wat passend voor jou is en welke    

rol je dan  in ons team kunt vervullen

• Je bent ervaringsdeskundig op het       

gebied van leven met een handicap.

• Je bent in de fase van volwassen worden 

en een volwaardig leven opbouwen.      

Dit vragen wij gezien het feit dat dit 

thema’s zijn waar wij ons mee bezig 

houden. Denk hierbij aan onderwijs,   

studeren, reizen, werken en wonen.

Wat bieden we jou?

• Gezellig en flexibel vrijwilligerswerk

• Een goede mix tussen landelijke en 

lokale invloed

• Veel ruimte voor ervaringsdeskundig-

heid

• Een waardevolle aanvulling op je CV

• Veel ruimte voor zelfstandig werken of 

werken in kleine teams.

Graag ontvangen we een korte motivatie-

brief in onze inbox: info@wijstaanop.nl. 

Hier kun je ook terecht met eventuele 

vragen. Vanwege de vakantie kan het wat 

langer duren voordat je een reactie krijgt. 

De motivatiebriven zullen wij in september 

beoordelen. Dus in 

september kun je 

sowieso een 

reactie 

verwachten.


