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Jaarplan Stichting WheelchairSkillsTeam 2020 

In februari 2020 is de Stichting WheelchairSkillsTeam opgericht. Naast het verwoorden van de visie, het 
formeren van een bestuur en inrichten van de praktische kanten, zetten we in dit document op een rij 
wat we willen bereiken in 2020. Ook geven we een aanzet om te komen tot een plan voor de komende 
jaren en durven we te dromen over de toekomst.  

Ten grondslag aan dit jaarplan ligt het visiedocument waarin de missie en visie van de stichting 
uitgebreid zijn verwoord. (zie bijlage “Visiedocument Stichting Wheelchair Skills Team”) Aanvullend op 
dit jaarplan is de begroting voor 2020. 

 

Waarom deze stichting? 
Ruim 12% van de mensen in Nederland heeft een fysieke of geestelijke 
beperking. In een SCP rapportage uit 2011 wordt het totaal aantal gebruikers 
van een handbewogen of elektrische rolstoel in Nederland op 225.000 tot 
250.000 geschat. Op basis van cijfers van de WMO en een rolstoelleverancier 
schatten wij dat hiervan tussen de 120.000 en 180.000 mensen gebruik 
maken van een handbewogen rolstoel. Ongeveer 3,5% hiervan is jonger dan 
21, 64% is tussen de 21 en 70 en 32,5% is boven de 70 . 1 
 
Een groot deel van de jongeren en volwassenen die een handbewogen 
rolstoel gebruiken kunnen, naar ons idee, nog veel beter gebruik maken van 
de middelen die er zijn om actief deel te nemen aan de samenleving. Hoewel 
we in Nederland steeds bekender raken met rolstoelsporten lijkt het belang 
van basisrolstoelvaardigheid onderbelicht. Van wat wij de afgelopen jaren in 

ons werkveld hebben gezien zijn wij ervan overtuigd dat er veel te veel kinderen onnodig thuis zitten en 
volwassenen zijn die minder actief deelnemen aan de samenleving. Deze groepen ervaren letterlijk en 
figuurlijk een drempel om te gaan bewegen waardoor er sprake is van bewegingsarmoede bij een groot 
deel van deze groepen. Deze groep moet empowered worden! Wij zien rolstoelvaardigheid als een 
belangrijk instrument om daar een bijdrage aan te leveren. 
 
 
Stichting WheelchairSkillsTeam kent Vijf Speerpunten:  
 
1. De gedeelde missie 
Om een inclusieve samenleving dichterbij te brengen, is het van cruciaal belang om draagvlak 
te creëren voor onze visie en missie. In de komende jaren gaan we onze stakeholders 
informeren over onze doelstellingen en hen inspireren, enthousiasmeren en in beweging 
brengen om deze doelstellingen te bereiken. 
 
2. Mensen in een rolstoel doen volledig mee 
De stichting wil in Nederland een impuls geven aan het activiteitenniveau van een aanzienlijk 
deel van de >120.000 actieve rolstoelgebruikers. Dit willen wij doen door het verstrekken van 
kennis, informatie en trainingen aan rolstoelgebruikers en professionals. Wij verwachten dat 

 
1 Omdat er geen actuele cijfers beschikbaar zijn bij het CBS of SCP over het aantal mensen dat gebruik maakt van een handbewogen rolstoel 

hebben we zelf een analyse gemaakt aan de hand van verschillende bronnen. 
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dit positieve invloed heeft op de mate waarin rolstoelgebruikers participeren in de 
samenleving, op de arbeidsmarkt en hun deelname aan sport- en beweegactiviteiten. 
 
3. Partnerships opbouwen en uitbreiden 
Samenwerking met partners en stakeholders is cruciaal om onze missie bereiken. Er zijn 
goede contacten met veel instellingen en organisaties die zich in Nederland bezighouden met 
dit gedachtegoed, waaronder revalidatiecentra, universiteiten (onderzoek), hogescholen en 
(mytyl)scholen.  
 
4. Funding verbreden 
We gaan actief op zoek naar nieuwe partners zoals overheid, revalidatie- en zorginstellingen 
die ons werk zowel financieel als inhoudelijk willen ondersteunen. Uiteraard versterken we 
de relatie met onze bestaande particuliere donateurs; zij maken ons werk in belangrijke mate 
mogelijk. 
 
5. Professionaliseren 
De Stichting WheelchairSkillsTeam is een jonge stichting en zal de komende jaren tijd moeten 
besteden aan het professionaliseren van de organisatie. 
 
 

De gedeelde missie 
 
Uniek is dat deze stichting zich zal profileren en kenmerken door een filosofie en visie die zowel 
voortkomt, ontwikkeld als gedreven is door de doelgroep. Die visie wordt versterkt door betrokken 
professionals als trainers, fysiotherapeuten, bewegingswetenschappers en revalidatieartsen.  Een breed 
gedragen missie ontstaan uit de praktijk.  
 
In de Statutaire doelstelling van de Stichting staat: 
 “De stichting heeft ten doel een positieve bijdrage te leveren aan zelfstandigheid van mensen 
met een fysieke beperking en aan de beeldvorming rondom mensen met een handicap ten 
einde de positie van mensen met een handicap (kinderen en volwassenen) in de samenleving 
te verbeteren, voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe 
behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. 
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door: het verstrekken van informatie aan de 
doelgroep en hun brede sociale omgeving, het ontwikkelen en geven van coaching/training 
zowel fysiek als mentaal aan 
rolstoelgebruikers en hun 
omgeving; het opleiden van 
trainers; het geven van lezingen; 
het optimaliseren van 
communicatiematerialen en 
benutten van alle daartoe 
geëigende media teneinde de 
maatschappij voor te lichten over 
de positie van de doelgroep in die 
maatschappij in de breedste zin 
van het woord; het inzichtelijk 
maken van de effecten van 
bovenstaande op de doelgroep en 
door samenwerking met het 
onderzoeksveld.” 
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Mensen in een rolstoel doen volwaardig mee 
 
Wat lopen is voor een valide mens, is rollen voor een rolstoeler. Daar waar iedere ouder er 
voor zorgt dat een kind met vallen en opstaan goed leert lopen, is het voor een ouder met 
een kind in een rolstoel helemaal niet zo logisch om een kind vaardig te laten rollen. Ook voor 
volwassenen geldt dat zij opnieuw moet leren ‘lopen’ (rollen). Door hier vaardiger in te 
worden, nemen niet alleen de fysieke capaciteit toe maar ook het zelfvertrouwen om je te 
bewegen en volwaardig deel te nemen in de samenleving. 
 

 
 
Concreet zullen de volgende activiteiten ontplooid worden, gericht op empowerment van de 
doelgroep. 

• Geven van rolstoelvaardigheidstrainingen aan kinderen en volwassenen 

• Ontwikkelen van voorlichting en lesmaterialen voor basis-, voortgezet en hoger 
onderwijs, zowel in regulier als in speciaal onderwijs. 

• Geven van trainingen en informatie aan professionals in het werkveld. 

• Aanbieden van sport en beweeg activiteiten. 
 
 

Partnerships opbouwen en uitbreiden 
 
De stichting zal zijn doelen nastreven door het geven van voorlichting, lezingen, training en 
delen van kennis aan doelgroep, professionals en maatschappij rondom de mogelijkheden 
van gebruik van de actieve rolstoel ten einde actief leven van mensen met een beperking te 
bevorderen.  

 
Tevens zal de stichting een netwerk opbouwen van 
gerenommeerde partijen in de sector als Handicap 
NL, Johan Cruyff Foundation, Stichting voor het 
Gehandicapte Kind, CP Nederland en (lokale) 
overheden. 
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Concreet zullen de volgende activiteiten ontplooid worden, gericht op kennis overdracht aan 
professionals en maatschappij. 
• Geven van voorlichting over leven met een handicap in het onderwijs, regulier en 
speciaal 
• Geven van trainingen en informatie aan professionals. 
• Informatie en kennis delen online d.m.v. websites en sociale-mediakanalen 
• Verzorgen van lezingen en presentaties door rolmodellen en specialistische 
ervaringsdeskundigen. (voor rolstoelgebruikers maar bijvoorbeeld ook voor ouders) 
 
Concreet zullen de volgende activiteiten ontplooid worden, gericht op kennisdeling en 
kennisvergroting. 
• Organiseren van evenementen ter bevordering van kennis en activiteit (bv symposia, 
sport/beweeg dagen, inclusieve samenspeeldagen) 
• Opbouwen/uitbreiden van netwerk van onderwijsinstellingen en onderzoekswereld 
om zo wetenschappelijke onderbouwing te realiseren en kennisdeling te stimuleren en 
implementeren in opleidingen en eigen organisatie. 
 
 

Funding verbreden 
 
De Stichting zal in de beginperiode voor een groot deel afhankelijk zijn van subsidies van 
fondsen en donaties van sponsoren. Uitbreiding op zowel financieel als inhoudelijk terrein is 
essentieel voor de continuïteit. De volgende stakeholders vormen daarvoor een mogelijk 
belangrijke rol die verder zal worden versterkt en/of opgevolgd. 
 

• Mensen in een rolstoel 

• Belangenbehartigers (ouder- en cliënt-organisaties)  

• Fondsen zoals HandicapNL, Nederlands Stichting voor het gehandicapte kind (NSGK), 
BOSK, Cruyff Foundation, Esther Vergeer Foundation etc. 

• Onderwijsinstellingen en revalidatie centra: o.a. universiteiten, beroepsopleidingen 
voor zorginstellingen en (Mytyl) scholen. 

• Gemeentes en andere overheden 

• Leveranciers van rolstoelen en andere materialen 

• Zorgverzekeraars 

• overige 
 
Concreet zullen de volgende activiteiten ontplooid worden, gericht op kennisdeling 
stakeholders. 

• Organiseren van evenementen ter bevordering van kennis en activiteit (bv symposia, 
sport/beweeg dagen) om het belang van de missie kenbaar te maken en waar 
stakeholders voor worden uitgenodigd. 

• Opstellen van een top 10 van stakeholders waar intensief contact mee zal worden 
gezocht en onderhouden. 

• De stichting zal fondsen en donateurs verwerven en tegen vergoeding activiteiten 
aanbieden, zowel in de profit- als non-profitsector en in het onderwijs om zo haar 
organisatie en uitvoering professioneel aan te kunnen pakken en impact te 
optimaliseren.  
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Professionaliseren 
 
De Stichting WheelchairSkillsTeam is pas opgericht in februari 2020 en door de Coronacrisis 
zijn veel activiteiten stil komen te liggen. 2020 zal worden gebruikt voor het verder inrichten 
van de organisatie, het opzetten van de financiële administratie, het aanvragen van de ANBI 
status en het vervaardigen van een meerjarenplan 2021-2023. Op basis van dit plan dat er in 
september zal liggen zullen de vervolgstappen worden gepland en zal er een begroting liggen 
voor 2020 en de komende jaren.  

 
Durf te dromen 

En natuurlijk kijken we verder vooruit dan 
een jaar, we hebben toekomstdromen. We 
blijven werken aan beeldvorming in de 
breedste zin van het woord. Daarom spreken 
we niet alleen mensen in een rolstoel aan 
maar juist ook mensen die daar niet in zitten. 
Daarom praten we op scholen over hoe 
rollers en lopers met elkaar omgaan. Daarom 
spelen we samen, met en zonder rolstoel. Op 
de lange termijn werken we toe naar zo goed 
mogelijke integratie.  

De WST-trainingsmethode moet een begrip 
worden. In de kinderrevalidatie, binnen de WMO, op mytylscholen en binnen instituten als HandicapNL, 
BOSK en NSGK. We willen een volwassen partij zijn die op alle niveaus aan tafel zit, een stichting die 
rollers vaardig maakt zodat zij ‘normaal’ deel uitmaken van de maatschappij waarin ze wonen, werken 
en sporten.  

Projecten die daarbij passen zijn bijvoorbeeld het uitwerken 
voortgangstrainingen op mytylscholen of in revalidatiecentra 
door de inzet van  ervaringsdeskundigen. Implementeren van 
de zogenaamde ‘WST-interventie lessen’ in de 
kinderrevalidatie, voortkomend uit contacten en locaties 
waarmee we reeds kennis hebben gemaakt. De bedoeling is 
dan dat de materialen (bv een WST-parcours op een 
mytylschool) al aanwezig zijn en dat ook de therapeuten al over 
de basiskennis beschikken na het eerder meewerken aan een 
training. Zo kunnen we laagdrempelig doorbouwen aan het 
uitrollen van de ‘WST-trainingsvisie’. We werken toe naar 
structurele financiering en mogelijk zelfs naar een ‘eigen’ 
locatie voor activiteiten op de te realiseren Child Health 
Campus’ bij het WKZ. Ook willen we van rolstoelhelden 
Sam&Sarah landelijke iconen van ‘het kan wel’ maken. Mogelijk 

worden ze niet alleen in Nederland bekend maar ook internationaal. Het SkillsEvent kijkt al over de 
grenzen met dit jaar een eerste editie in Keulen maar ook al belangstelling uit België, Engeland, Zweden. 

De trainingen blijven een basis vormen. We willen nieuwe trainers opleiden om zo meer capaciteit te 
genereren. Wanneer de trainingen daadwerkelijk een logisch onderdeel worden voor iedereen die in 
een rolstoel terechtkomt, gekoppeld aan de WMO, wellicht (deels) vergoed door verzekeraars, hebben 
we die extra capaciteit zeker nodig.  
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Financiën 

Begroting 2020 
 
De stichting is in oprichting en zal spoedig de begroting toevoegen. 

 

 


