
Wij Staan Op! is een stichting voor en door jongvolwassenen met een handicap. Wij merken dat in onze dynamische 

leeftijdsfase - van studeren naar werken en van thuiswonen naar op onszelf wonen - veel van onze tijd en energie 

opgaat aan het regelen van voorzieningen en hulpmiddelen. We stellen: Ons leven is niet onze handicap! We zullen 

meedoen en net als ieder ander onszelf ontwikkelen en onze dromen najagen!

Daarom bestaat Wij Staan Op!
Sinds onze oprichting in 2015 hebben we al aardig wat bereikt: door onze constructieve en tegelijkertijd vasthoudende 

contacten met de juiste politici is het VN-Verdrag Handicap in Nederland in werking getreden. We worden daarom door 

diverse media als radio- en televisie en een scala aan organisaties uitgenodigd om vanuit onze ervaringsdeskundigheid 

onze visie te geven op knelpunten en hoe wij denken wat er beter kan. 

We hebben nog heel wat te doen en daar hebben we jouw hulp hard bij nodig!

Actieve kernteamleden 
met hart voor mensen 

met een handicap

www.wijstaanop.nl

Ben jij
• ervaringsdeskundige omdat je een handicap hebt, 

maar laat je je hier niet door beperken

• enthousiast en intrinsiek gemotiveerd om de maat-

schappij toegankelijker en inclusiever te maken voor 

jezelf en voor de ander

• zelfstandig én kun je in teamverband werken

• initiatiefrijk en durf je de bühne te gebruiken om je 

doel te bereiken?

Dan zoeken wij jou!
Wij Staan Op! wordt gevormd door een groep bevlogen 

mensen. Binnen Wij Staan Op! zorgen wij ervoor dat 

iedereen doet waar die goed in is. Daar kom je immers 

het verst mee. Zo kun je ervoor zorgen dat Wij Staan Op! 

op social media het gesprek van de dag bepaalt. 

Maar als je liever de boer opgaat, kun je er ook voor 

kiezen om bedrijven in het land middels workshops te 

laten zien dat mensen met een handicap getalenteerde 

en gemotiveerde werknemers zijn. 

Heb je meer behoefte voor intellectuele uitdaging? 

Dan kan je ervoor kiezen bij een van de overleggen op een 

ministerie aan te schuiven om de bewindspersonen of 

ambtenaren eens te zeggen waar het op staat. Hoe dan ook 

heb je na een aantal jaar bij ons vaardigheden ontwikkelt 

die je voor de rest van je leven kunt gebruiken! 

Het kernteamlidmaatschap betreft een vrijwillige functie. 

Er wordt een actieve inzet verwacht. De tijdsbelasting ver-

schilt per actieperiode, waarbij weken voorkomen waarin 

10 uur inspanning niet ongebruikelijk is. De werkdruk voor 

eenieder regelen we vanzelfsprekend met elkaar.

Ben je geïnteresseerd geraakt en wil je met ons in gesprek, 

stuur dan een mail naar info@wijstaanop.nl. Wanneer je 

eerst meer informatie wilt of nog vragen hebt, neem dan 

gerust contact op met onze voorzitter Arjan te Wierik 

(06-11314797) of met kernteamlid 

Thijs de Lange (06-57231439). 

Kijk voor informatie en ons hand-

vest op www.wijstaanop.nl.

In verband met vrije plaatsen in het kernteam zoekt Wij Staan Op!


