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Geachte bestuur,

Overeenkomstig uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2020

Stichting Wij Staan op! Te Utrecht samengesteld.

Ons rapport bevat:

A. Jaarverslag 2020

B. De balans per 31 december 2020

C. De winst- en verliesrekening over het jaar 2020

Als bijlagen zijn hieraan toegevoegd:

1. Kapitaal



 

 

Jaarverslag 2020. 

Impressie 

 

2020 was een raar jaar vanwege de coronacrisis. De eerste maanden, tot half maart, 

waren de kernteamleden als vanouds actief op vele plekken in het land vanuit onze 

ambitie de samenleving inclusiever te maken. Daarna moesten we, net als iedereen, 

onze draai vinden in de digitale wereld. Wat ook zijn voordelen had, omdat het 

energievretende reizen plots niet meer kon, hoefde. Het besef dat opeens iederéén tegen 

beperkingen aanliep gaf ons opeens het besef dat de kloof tussen mensen met en zonder 

handicap kleiner werd. Dat gaf ons de nieuwe opdracht om de winstpunten uit de 

coronatijd te benoemen en vast te houden zodat ze niet weer zouden verdwijnen als het 

virus onder controle was. Aan het eind van 2020 vroegen interne zaken om extra 

aandacht. Een paar leden van het eerste uur vertrokken, omdat zij, na een aantal jaren 

van toegewijd lidmaatschap, in een andere fase van hun leven waren gekomen dan die 

van de jongvolwassene op het kantelpunt naar zelfstandig leven. We moesten op zoek 

naar nieuwe leden. Dat is deels gelukt in 2020, toch moesten we er in december nog een 

extra ledenwervingsactie aan wijden (die in 2021 heel succesvol is gebleken). Mooie 

gelegenheid om stil te staan bij de actualiteit van onze missie, visie en ambitie. Wat niet 

zou veranderen is dat we ons baseren op de uitgangspunten van het VN Verdrag 

Handicap: 

• Meedoen is een mensenrecht. 

• Niets Over Ons Zonder Ons: betrek ervaringsdeskundigheid bij alle plannen en hun 

uitvoering vanaf het eerste moment. 

• De visie dat een handicap vooral wordt bepaald door de ontoegankelijke inrichting 

van de samenleving en de te grote scheiding van de leefwerelden van mensen met en 

zonder beperking (sociaal model).  

 

1. VN Verdrag Handicap 

 

• Eind januari heeft een kernteamlid, samen met een oud-lid/mede-oprichter van WSO 

een workshop gegeven over ‘advocacy in the Netherlands’ bij het Liliane Fonds. 

 

• Ook in januari was WSO vertegenwoordigd bij het onderzoek van het College voor de 

Rechten van de Mens naar de inkomenspositie van mensen met een beperking. Dat 

was een breder onderzoek, de Ronde Tafels geheten. Er waren veel verschillende 

partijen, onderzoekers, mensen uit het bedrijfsleven,  ervaringsdeskundigen / 

belangenbehartigers. Denk aan Stichting Studeren en Werken op Maat (SWOM), 

Minister van Gehandicaptenzaken Rick Brink, de Landelijke Cliëntenraad (LCR).  

 



• We waren aanwezig bij de presentatie van de jaarlijkse rapportage door het College 

voor de Rechten van de Mens over de naleving van het VN-verdrag Handicap in 

Nederland. 

 

• Over de afschaffing van plastic rietjes, zonder dat daarbij is gekeken naar het effect 

daarvan op mensen met een handicap was een bestuurslid in januari als 

ervaringsdeskundige te gast bij een uitzending van Ziekdepodcast. Ook hebben we 

later in het jaar een brief gestuurd aan Staatssecretaris Van Veldhoven over 

distributie van medisch gecertificeerde rietjes als tussenoplossing. Deze brief is ook 

aan Tweedekamerleden gestuurd met het verzoek om kamervragen te stellen. Mede 

door onze inbreng en suggesties wordt dit onderwerp nu verder uitgezocht. 

 

2. Bestaanszekerheid 

 

• Wajong, het nieuwe wetsvoorstel 

 

o In januari heeft een kernteamlid samen met vertegenwoordiging van 

LCR,  Ieder(in) en een andere ervaringsdeskundige Pim Boon met leden van de 

Eerste Kamercommissie gesproken over de wijziging Wajong die voor lag. Wij 

hebben daar ons persoonlijke verhaal gedeeld met de commissieleden alsmede 

aangestuurd op het uitbrengen van een novelle bij het wetsvoorstel. Dat laatste is 

helaas niet gelukt, maar we hebben de politici wel kunnen informeren over wat 

nieuw voor hen was. Onze bijdrage is in mei bij de behandeling van het 

wetsvoorstel in de Eerste Kamer naar voren gekomen. 

 

o Tegelijkertijd hebben we een brief geschreven aan Eerste Kamerleden over het 

debat harmonisatie Wajongregimes. Dit hebben we ook naar de pers gestuurd.  

 

o In mei heeft een teamlid samen met FNV in een radio-uitzending van De Nieuws 

BV, NPO1 gesproken over de problemen van de nieuwe Wajong.  

 

• Breed offensief 

 

o In januari hebben we deelgenomen aan een ambtelijk overleg op het Ministerie 

van SZW met toenmalig staatssecretaris Van Ark.  

Aanvullen uit het een verslag van Amber) 

 

o Augustus: kennismaking nieuwe staatssecretaris van SZW Bas van ’t Wout samen 

met o.a. LCR, Ieder(in). 

 

o In juni konden we ons verhaal kwijt in het Groot overleg met Ieder(in), LCR, 

Coalitie voor Inclusie, Studeren en Werken op Maat, FNV, CNV en VCP. 

 

3. Bewegingsvrijheid 

 

• Openbaar vervoer 

Ook in 2020 hadden we structureel overleg met NS en Ministerie van I&W. Onder 

andere over coronamaatregelen en toegankelijkheid.  

 



• GPK App (gehandicapten Parkeer Kaart) 
In eerste instantie wilden verschillende gemeenten aansluiten... en toen kwam 
Covid. Veel gemeenten zijn daarom erg huiverig om nu te investeren. Ook 
zouden er gesprekken op het Ministerie van VWS gaan volgen over promotie van 
de app zodat meer gemeenten aansluiting zouden vinden, maar ook dat is door 
Covid stilgelegd. Als ervaringsdeskundige is een van de leden wel betrokken 
gebleven, er is regelmatig contact met het CIB (bouwer van de app) en ook het 
doen van een gebruikersonderzoek staat nog op de planning, alleen wordt alles 
door Covid bemoeilijkt.  
Probleem bij de app blijkt vooral dat gemeenten allemaal wel interesse hebben 
maar afhaken omdat er "nog zo weinig gemeenten aangesloten zijn" waarmee je 
in een vicieuze cirkel belandt. Daar moeten we uit zien te komen. Standaard 
proberen we zo veel mogelijk proberen lokale belangengroepen te betrekken bij 
de (mogelijke) invoering van de GPKapp, zo houden we de ervaringsdeskundigen 
betrokken.  

 

4. Corona 

 

• Opinieartikel 'Coronacrisis biedt kansen de maatschappij voorgoed toegankelijker te 

maken' is in mei gepubliceerd. 

 

5. Prijzen 

• Als winnaar van de cliënt-in-beeld prijs van de Landelijke Cliënten Raad in 2019 zaten 

we in de jury in 2020. De selectie en keuze van de winnaar van de juryprijs vonden in 

het voorjaar plaats, de uitreiking werd afgelast vanwege corona. 

• Jury WerkInnovatie Prijs van Cedris en de Start Foundation: De jurering bestond uit 

vijf projecten die werden beoordeeld op hoe zij mensen met een handicap aan het 

werk hielpen. Dit kon zowel zijn vanuit gemeenten of andere initiatieven, bijvoorbeeld 

grote bedrijven zoals Unilever. Een lid van WSO was daarbij aanwezig als 

ervaringsdeskundige. 

• In november heeft WSO de AUV Alumnusprijs gewonnen. 

 



2020 2019

A. VASTE ACTIVA

I. MATERIELE VASTE ACTIVA

Inventaris -€                     -€                     

Automatisering -€                     -€                     

-€                     -€                     

B. VLOTTENDE ACTIVA

I. VORDERINGEN KORT

Debiteuren -€                     -€                     

Omzetbelasting -€                     -€                     

-€                     -€                     

II. GELDMIDDELEN

NL29RABO0317548239 13.638,82€          11.584,82€          

NL04RABO3162497094 607,53€               307,50€               

NL14RABO3162497787 4.001,64€            4.001,24€            

Kruisposten -€                     -€                     

18.247,99€          15.893,56€          

BALANSTOTAAL 18.247,99€          15.893,56€          

BALANS PER 31 DECEMBER 2020



2020 2019

A. EIGEN VERMOGEN

Kapitaal 18.247,99-€          15.893,56-€          

18.247,99-€          15.893,56-€          

B. SCHULDEN KORT

Nog te betalen bedragen -€                     -€                     

Omzetbelasting -€                     -€                     

Crediteuren -€                     -€                     

-€                     -€                     

BALANSTOTAAL 18.247,99-€          15.893,56-€          

STICHTING WIJ STAAN OP!



2020 2019

INKOMSTEN

Donaties 3.350,00-€            2.202,75-€            

Armbandjes 99,28-€                 128,60-€               

Start - Foundation -€                     5.000,00-€            

Cursus -€                     1.406,92-€            

3.449,28-€            8.738,27-€            

KOSTEN

Kantoorkosten 212,61€               294,81€               

Drukwerk -€                     122,45€               

Reiskosten 93,16€                 126,19€               

Representatiekosten -€                     1.000,00€            

Website -€                     50,98€                 

Personeelskosten 597,53€               23.950,27€          

Rente en bankkosten 191,55€               123,97€               

1.094,85€            25.668,67€          

AFSCHRIJVINGEN

Materiële vaste activa -€                     -€                     

-€                     -€                     

SOM DER BEDRIJFSLASTEN 1.094,85€            25.668,67€          

RESULTAAT 2.354,43-€            16.930,40€          

WINST- EN VERLIESREKENING OVER HET JAAR 2020



Saldo per 01-01-2020 15.893,56-€          

Bij:

Resultaat

Af:

Bestemmingsreservering

Resultaat 2.354,43-€            

2.354,43-€            

Saldo per 31-12-2020 18.247,99-€          

BIJLAGE 1

KAPITAALBEREKENING


