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jaarrekening 2021

Utrecht, 31 mei 2022

Geachte bestuur,

Overeenkomstig uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2021

Stichting Wij Staan op! Te Utrecht samengesteld.

Ons rapport bevat:

A. Jaarverslag 2021

B. De balans per 31 december 2021

C. De winst- en verliesrekening over het jaar 2021

Als bijlagen zijn hieraan toegevoegd:

1. Kapitaal



 

 

Jaarverslag 2021. 
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1. Een krachtig team 

 

Graag sluiten we met het begin van dit jaarverslag aan bij de opmerking over de 

interne zoektocht naar nieuwe kernteamleden in 2020, toen verschillende leden van 

het eerste en tweede uur afscheid namen. Al aan het begin van 2021 meldden nieuwe 

personen zich aan. Samen met de zittende leden kwam er snel een nieuwe dynamiek 

en kon het team weer de schouders zetten onder de belangrijke opdracht die Wij 

Staan Op! zichzelf al jaren stelt: teweegbrengen van de nodige verandering in het 

denken, doen en laten binnen de Nederlandse samenleving en politiek, waardoor 

mensen met een handicap zich letterlijk en figuurlijk vrij kunnen bewegen en 

waardoor hun talenten maximaal kunnen worden benut. Het uiteindelijke doel is om 

ervoor te zorgen dat Nederland zo inclusief mogelijk wordt.  

 

Het team heeft in het begin van het jaar een trainingsbureau benaderd om onder 

begeleiding van een coach op zoek te gaan naar de beste invulling van die opdracht, 

waarbij de bijdrage van ieder lid tot zijn volle recht kan komen. Het neerzetten van 

een duidelijke strategie voor de toekomst was het voornaamste speerpunt van de 

trainingen. Aan de bestaande missie, visie en ambitie zal niet worden getornd. Onze 

basis blijft het VN Verdrag Handicap, met accent op de volgende uitgangspunten: 

 

● Meedoen is een mensenrecht, geen gunst als het uitkomt. 

● 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). 

● Het creëren van meer bewustzijn bij de nieuwe generatie over het leven van 

mensen met een fysieke beperking. 

 

Hieronder benoemen wij een selectie uit onze activiteiten in 2021, alle vanuit 

bovenstaande focus vormgegeven. 

 

2. VN Verdrag Handicap 

 

● Bestaanszekerheid 

In de Balie ging een kernteamlid op 6 oktober de dialoog aan met diverse partijen 

rondom werkgeverschap en arbeidsparticipatie, met accent op het effect van de 

participatiewet. Als vertegenwoordiger van WSO benadrukte zij het belang van 

aandacht voor de toegankelijke werkomgeving als vast onderdeel bij de werving 



van nieuw personeel en in de dagelijkse werksituatie, in plaats van er aparte 

trajecten voor op te zetten náást de reguliere gang van zaken. De bijeenkomst  

was positief, toch merken wij, dat het enthousiasme bij partijen snel weer 

vervliegt. Het blijft voor ons hard trekken om vervolgafspraken te realiseren. Alsof 

onze belangen maar niet de waan van de dag kunnen doorbreken en vervliegen 

zodra het voor de ander ingewikkeld dreigt te worden. 

 

● Toegankelijkheid en bewegingsvrijheid 

Wij hebben al enkele jaren intensief contact met contactpersonen toegankelijkheid 

bij NS. Daar wordt goed geluisterd naar onze irritatiepunten en adviezen. Toch 

lijken de inspanningen van deze personen steeds weer te worden overruled door 

beslissingen elders bij NS, waarbij reizen met een handicap geen onderwerp lijkt 

te zijn. Halverwege 2021 kwam de assistentieverlening op perrons zwaar onder 

druk door bezuinigingen en uitbesteding van deze dienst. Deze maatregelen 

maakten het reizen voor ons op zijn minst spannender: is er straks iemand die 

mij op het goede station de trein uit helpt? Samen met andere belanghebbenden 

en met gebruik van onze bestaande lijntjes bij NS is deze kwestie aldaar intern 

weer aangekaart. We hebben nog niet van een echt bevredigende oplossing 

gehoord en houden vinger aan de pols. 

 

● Zelfstandig leven en wonen 

Rietjes: net als in 2020 zijn wij nauw betrokken bij adviesgesprekken aan het 

Ministerie van Milieu over de noodzaak van behoud van plastic rietjes totdat er 

werkelijk vervangende alternatieven zijn. De gesprekken hierover legden haarfijn 

bloot, dat het vaak geen opzet is om mensen met een handicap uit te sluiten, 

maar onkunde en gebrek aan belangstelling/aandacht. In deze kwestie zou inzet 

van de kennis van ervaringsdeskundigheid vanaf het begin, dus in de Europese 

wetgeving, zoveel verschil hebben kunnen maken. Nu zijn we erbij betrokken 

geraakt toen het verbod op klein plastic al in de wet was opgenomen. Wat ons 

positief is opgevallen is, dat bewindslieden en ambtenaren, nadat ze begrepen 

waar het misliep (onder andere het definiëren van rietjes als medisch hulpmiddel) 

hun uiterste best deden om binnen de kaders van die wet te zoeken naar 

mogelijkheden en ons daarbij herhaaldelijk te raadplegen. 

 

Wonen: Binnen het kader van het enorme tekort aan woningen in ons land is de 

stand van zaken bij toegankelijke woningen helemaal treurig. Na de zomer is in 

diverse steden de “Woonopstand” georganiseerd. WSO heeft daaraan bijgedragen, 

onder andere heeft een teamlid een persoonlijke video opgenomen. 

 

3. Politiek 

 

● In aanloop naar de landelijke verkiezingen hebben wij verkiezingsprogramma’s 

van de verschillende politieke partijen onderzocht op thema’s uit het VN Verdrag 

Handicap. Deze analyse hebben we op social media gedeeld als beslishulp bij het 

stemmen.  

● Door aan te sluiten bij de actie op social media van Ieder(in) onder de hashtag 

#TweeMiljoenStemmen wilden we de politiek wakker schudden dat mensen met 

een beperking goed zijn voor veel stemmen. De hashtag benadrukte dat er twee 

miljoen stemmen positief te beïnvloeden waren door rekening te houden met de 

belangen en behoeften van mensen met een handicap. Hier is ook een artikel over 

gepubliceerd in een landelijke krant (zie media). 

● Door actief mensen te benaderen en onder andere als gevolg van onze 

aanwezigheid bij de Balie (6 oktober 2021) om met politici te praten over hoe de 



arbeidsmarkt inclusiever kan worden ingericht hebben we een aantal politici 

persoonlijk ontmoet. In het vervolg hebben we tweemaal met wethouder Groot 

Wassink van Amsterdam gesproken en het belang naar voren kunnen brengen 

van een toegankelijke arbeidsmarkt voor mensen met een beperking. Tevens is in 

deze gesprekken afgesproken om een conferentie met de wethouders van Sociale 

Zaken, Diversiteit en Democratisering van de vier grootste gemeenten (Den Haag, 

Amsterdam, Rotterdam en Utrecht) te houden over het verbeteren van de 

arbeidsmarkt voor mensen met een beperking. Helaas blijft dit voornemen van de 

wethouder tot nog toe alleen bij woorden. 

● Wat ons blijft verbazen is enerzijds de constructieve aard van de diverse 

gesprekken, maar anderzijds het van de kant van onze gesprekspartners 

uitblijven van concrete acties als effect daarvan. Ook na een ontmoeting met 

veelbelovende afloop moeten wij steeds, vaak en volhardend blijven duwen en 

trekken om in beeld te blijven en een vervolg te geven aan wat is besproken. Wij 

zijn van mening dat Den Haag te weinig daad bij het woord voegt om samen met 

belangenorganisaties en stichtingen in gesprek te gaan en daarbij verder te gaan 

dan alleen gesprekken van constructieve aard. Veel belangrijke 

organisaties/stichtingen staan in de rij om met de overheid op zoek te kunnen 

gaan naar oplossingen. Maar hoe hard er ook wordt geklopt op de deuren van Den 

Haag, de poort blijft helaas voor de meesten dicht. 

 

4. Media  

 

● Social media:  

Meegedaan met #PakJeToeslag. Deze hashtag was een handvat voor studenten 

die van hun gemeente niet de (volledige) individuele toeslag kregen waar ze 

wettelijk recht op hadden, om daar bij hun eigen gemeente op aan te dringen. 

Diverse gemeenten hebben, naar aanleiding van deze actie, de toeslag alsnog 

toegekend of verhoogd. 

● Onder de titel “Waar is de mediastrijd om twee miljoen stemmen” is een artikel van een 

WSO teamlid gepubliceerd In het Nederlands Dagblad. 

● Het elke week plaatsen van een blog door een van de kernteamleden op de socials om 

problemen of eigen ervaringen met betrekking tot de inclusiviteit in de samenleving aan de 

kaak te stellen. Ook heeft het plaatsen van blogs het doel om de binding met de achterban te 

vergroten en om meer naamsbekendheid te generen. 

 

5. Samenwerken met andere belangenbehartigers 

Net als in voorgaande jaren trokken wij in 2021 ook weer op met andere 

belangenbehartigers die net als Wij Staan Op streeft naar een inclusieve samenleving. 

Samen staan we sterk en maken we ons sterk voor onze zaak. 

 

Regelmatig trokken wij samen op met of deden wij mee aan een actie of project van 

belangen organisatie Ieder(in), zoals de al eerder genoemde actie 

#TweeMiljoenStemmen. Een andere actie waarin WSO samen met Ieder(in) op trok 

had betrekking op het regeerakkoord waarin meerdere organisaties de politiek 

aanspoorden om meer ambitie te tonen in het regeerakkoord voor mensen met een 

beperking of chronische aandoening. 



2021 2020

A. VASTE ACTIVA

I. MATERIELE VASTE ACTIVA

Inventaris -€                     -€                     

Automatisering -€                     -€                     

-€                     -€                     

B. VLOTTENDE ACTIVA

I. VORDERINGEN KORT

Debiteuren -€                     -€                     

Omzetbelasting -€                     -€                     

-€                     -€                     

II. GELDMIDDELEN

NL29RABO0317548239 12.388,97€          13.638,82€          

NL04RABO3162497094 607,65€               607,53€               

NL14RABO3162497787 4.002,44€            4.001,64€            

Kruisposten -€                     -€                     

16.999,06€          18.247,99€          

BALANSTOTAAL 16.999,06€          18.247,99€          

BALANS PER 31 DECEMBER 2021



2020 2020

A. EIGEN VERMOGEN

Kapitaal 16.999,06-€          18.247,99-€          

16.999,06-€          18.247,99-€          

B. SCHULDEN KORT

Nog te betalen bedragen -€                     -€                     

Omzetbelasting -€                     -€                     

Crediteuren -€                     -€                     

-€                     -€                     

BALANSTOTAAL 16.999,06-€          18.247,99-€          

STICHTING WIJ STAAN OP!



2021 2020

INKOMSTEN

Donaties 750,00-€               3.350,00-€            

Armbandjes 118,61-€               99,28-€                 

Start - Foundation -€                     -€                     

Cursus -€                     -€                     

868,61-€               3.449,28-€            

KOSTEN

Kantoorkosten 176,53€               212,61€               

Drukwerk 50,00€                 -€                     

Reiskosten 152,57€               93,16€                 

Representatiekosten 409,50€               -€                     

Website 9,08€                   -€                     

Personeelskosten 907,00€               597,53€               

Vergaderkosten 268,00€               -€                     

Rente en bankkosten 144,86€               191,55€               

2.117,54€            1.094,85€            

AFSCHRIJVINGEN

Materiële vaste activa -€                     -€                     

-€                     -€                     

SOM DER BEDRIJFSLASTEN 2.117,54€            1.094,85€            

RESULTAAT 1.248,93€            2.354,43-€            

WINST- EN VERLIESREKENING OVER HET JAAR 2021



Saldo per 01-01-2021 18.247,99-€          

Bij:

Resultaat

Af:

Bestemmingsreservering

Resultaat 1.248,93€            

1.248,93€            

Saldo per 31-12-2021 16.999,06-€          

BIJLAGE 1

KAPITAALBEREKENING


