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1 De opdracht van de Wiardi Beckman Stichting  

1.1 Inleiding 

De WBS stelt zich ten doel om urgente maatschappelijke vraagstukken te signaleren, deze 
wetenschappelijk te analyseren vanuit een langetermijnperspectief en sociaal-democratische 
gezindheid, en er toekomstgericht over te adviseren. Aan de Partij van de Arbeid in brede zin 
uiteraard, maar ook aan de samenleving. 

De WBS werkt vanuit het besef dat zij haar taak alleen kan vervullen met de hulp van een 
uitgebreide kring van vrijwilligers uit de wereld van de wetenschap, politieke en 
maatschappelijke organisaties en openbaar bestuur. De WBS is niet zozeer het kantoor op het 
Emmapark maar die gemeenschap. Het kantoor initieert, selecteert, faciliteert en organiseert 
en is als zodanig de spin in het web van een kring van betrokkenen. Een aantal experts uit 
deze kring is voor een periode als ‘fellow’, stagiair of vrijwilliger verbonden aan de WBS en 
draagt in die hoedanigheid bij aan het werk van de WBS.  

Om haar doelstelling te kunnen vervullen is de onafhankelijke positie van de WBS essentieel. 
Om sensitiviteit te kunnen hebben voor maatschappelijke problemen en tegenstrijdigheden in 
beleid en ontvankelijk te kunnen zijn voor nieuwe inzichten, is onafhankelijkheid van 
bestaand beleid, politieke omstandigheden op een bepaald moment, en beleidsmakers vereist. 
Onafhankelijkheid kenmerkt zowel de programmering, werkwijze, als inhoud van de WBS-
activiteiten. 

1.2 Open relatie met de omgeving 

De WBS streeft naar een open relatie met haar omgeving, naar een grote betrokkenheid bij de 
programmatische functie van de PvdA en naar een verdere versterking van haar 
netwerkfunctie. Het voornemen tot een intensieve dialoog met de buitenwereld betreft om te 
beginnen de totstandkoming van dit werkprogramma. We voeren regelmatig gesprekken over 
de programmering met wetenschappers, maatschappelijke organisaties, lokale bestuurders, de 
PvdA-fracties en het ondersteunende apparaat, de politiek leider, het partijbestuur en de 
partijvoorzitter. Waar dat opportuun is werken we samen met de neveninstellingen CLB, FMS 
en JS. Deze dialoog en samenwerking laat onverlet dat het curatorium van de WBS het 
programma vaststelt.  

De WBS wil intensief bijdragen aan de versterking van het programma van de PvdA in elk 
van haar geledingen. Waar de projecten van de WBS het programma van het partijbestuur en 
de strategie van de fracties in het parlement raken, is de gezamenlijke opbrengst hoger dan de 
som der delen. Het is de taak van de WBS om het ideologische debat en de politieke keuzes te 
voeden met kennis uit eigen onderzoek, of dat van anderen. 

De WBS vervult een spilfunctie in de binding van talent en expertise aan de PvdA. Onder 
meer door in het kader van haar projecten thematische en professionele kennisnetwerken op te 
bouwen en te onderhouden waarin de sferen van politiek, maatschappelijke bewegingen, 
wetenschap en kunst elkaar ontmoeten. Politici en bestuurders kunnen een beroep doen op 
deze ‘kennisbanken’ van de WBS wanneer zij behoefte hebben aan specifieke expertise, 
bijvoorbeeld in de vorm van snel te organiseren strategische seminars over een actueel 
maatschappelijk vraagstuk of een voorgenomen beleidshervorming. 
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1.3 Relatie met de PvdA, de actieonderzoeken 

In 2020 is de programmatische samenwerking met de partijorganisatie voortgezet. De 
partijleiding en voorzitter van de PvdA hebben de WBS verzocht de door hen gekozen koers 
‘Zeker zijn van een eerlijke toekomst’ te ondersteunen, en aan- en in te vullen door middel 
van actieonderzoeken. De WBS heeft hiervoor een format ontwikkeld dat naast het doorzetten 
van wetenschappelijke kennis ook bestaat uit het toepassen van reality checks, of te wel het 
toetsen van plannen en ideeën aan de noden en behoeften van mensen.  

1.4 Functies WBS 

De Wiardi Beckman Stichting vervult ten minste drie functies: (1) zelfstandige analyse, 
agendering en programmatisch werk; (2) een forum- en netwerkfunctie, inclusief 
internationale vertegenwoordiging; en (3) ondersteuning van programmatisch werk in partij- 
en verkiezingsprogrammacommissies van de PvdA. Hieronder wordt langs deze functies 
verslag gedaan van de WBS-activiteiten in 2020. 

1.5 Bijzondere omstandigheden vanwege de Covid-19 pandemie 

Wij volgden in 2020 uiteraard de instructies van de rijksoverheid wat betreft de risico’s. Dat 
brengt met zich mee dat ons samenwerken op kantoor werd beperkt. Dat geldt niet alleen voor 
de staf, maar ook voor afspraken met derden op het Emmapark en elders. Hoewel dat 
uiteraard een hindernis oplevert in het werk, is het niet onoverkomelijk. Ook wij hebben 
inmiddels de digitale werkomgeving gecreëerd en er goed mee leren werken.  
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2 Zelfstandige analyse, agendering en programmatisch werk 

2.1 Onderzoeken en projecten 

2.1.1 Onrechtvaardig recht  

In 2017 startte het onderzoeksprogramma ‘Onrechtvaardig recht’. Een van de 
inspiratiebronnen was het onderzoek van het HILL dat concludeert dat het recht op 
verschillende terreinen de onderkant van de samenleving niet bedient.  

Zo biedt het recht lang niet altijd een oplossing voor onrechtvaardige situaties op de 
arbeidsmarkt. Vanuit een sociaal-democratisch perspectief is duidelijk dat de 
sociaaleconomische machtsverhoudingen volstrekt uit het lood zijn geslagen. Dat is geen 
natuurverschijnsel maar is gestimuleerd door bijvoorbeeld de ACM met haar standpunt over 
zzp’ers. Inmiddels lijkt het politieke tij enigszins te keren, maar het risico blijft groot dat de 
Haagsche oplossing van meer wet- en regelgeving burgers/werkenden onvoldoende zal 
helpen.  Als je een rechtszaak begint tegen je werkgever, kost dat je je baan. Juist voor 
mensen in een kwetsbare positie, werkt ons rechtssysteem gebrekkig. Naleving en handhaving 
op een individuele manier biedt slechts theoretisch een oplossing. Sociale rechtvaardigheid 
valt of staat met het verzekeren van toepassing van recht door: toegang tot het recht, een 
effectieve remedie, inclusief compensatie voor geschonden rechten. Dat is een publieke zaak 
en dus een publieke taak. Met behulp van nationaal en internationaal sociaalrechtelijk 
onderzoek komen we tot een beter handhavings- en nalevingsmodel. 

Welke andere mogelijkheden hebben burgers om onrecht dat hun wordt aangedaan aan de 
kaak te stellen, behalve een gang naar de rechter? Welke alternatieven moeten nog ontwikkeld 
worden? Gaat het dan om regelgeving op het centrale niveau of moeten de gemeenten (veel) 
meer ruimte krijgen om passend beleid te ontwikkelen? Dit onderzoek loopt door in 2021 en 
resulteert in een aantal concrete adviezen en voorstellen. 

Coördinatie:   Klara Boonstra 

Eindproduct:   Input verkiezingsprogramma (gerealiseerd in 2020) 

Voortzetting:  artikel-S&D (gerealiseerd: 2020/1), actieonderzoek voor Toekomstlab  

Planning:   Loopt door in 2021 

2.1.2 Rechtvaardige verduurzaming ( vervolg actieonderzoek Frisse lucht en droge voeten) 

De noodzaak om aan de Parijse klimaatdoelstellingen te voldoen is onder huidige sociaal-
democratie eigenlijk onomstreden. Er bestaat zeer terechte zorg over de vraag of de zwaarste 
lasten wel door de sterkste schouders zullen worden gedragen. Gaan (soms kwetsbare) 
burgers onevenredig veel betalen, terwijl het bedrijfsleven wordt ontzien? Onder de titel 
‘Groen verdeelt’ deed in 2018 WBS-stagiair Erik Pees onderzoek voor JongWBS. In 
samenwerking met de jongeren van GroenLinks verenigd in de Hellingproef organiseerde hij 
een aantal masterclasses, waarvoor hij ook de syllabi samenstelde.  

In 2020 en 2021 werd dit project voorgezet als actieonderzoek voor het Toekomstlab, in 
samenwerking met woordvoerders PvdA in de Tweede en Eerste Kamer.  
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Hoe ziet een Nederlandse ‘Groene nieuwe deal’ eruit, in het bijzonder waar het gaat om op 
een rechtvaardige manier verduurzaming van huizen tot stand te brengen? Een deal kent per 
definitie minstens twee partijen. Dat is ook mooi, want het betekent dat er meerdere belangen 
tegelijkertijd kunnen worden gediend. Maar worden de lusten en lasten wel eerlijk over de 
samenleving verdeeld? 

We onderzoeken de unieke kans om eerlijk en duurzaam te combineren. Er komt een 
nationaal duurzaamheidsfonds dat de kosten voor burgers kan (voor)financieren. Sociale 
ondernemingen moeten de uitvoering gaan doen. Maar wat zijn dat en onder welke 
voorwaarden kunnen ze die diensten leveren? En wat weerhoudt mensen eigenlijk op dit 
moment? Hebben ze het geld niet, lijkt het ze te veel gedoe of vertrouwen ze de overheid of 
de bedrijven niet? In dit plan brengen we een hoop kennis samen, met als doel een 
rechtvaardige oplossing te schetsen, waar politiek en bestuur mee kan werken. 

Coördinatie:  Klara Boonstra 

Deelnemers:  Wetenschappers en politici, voorzitter Adnan Tekin (eerder 
Diederik Samson en Anne Janssen), penvoering Klara Boonstra 
en Wiljan Linders  

Stagiaires: Casper Boks, Sjoerd Brouns, Emmi Suvaal 

Eindproduct: Notitie, input verkiezingsprogramma PvdA 

Planning:  Afgerond, en als input gebruikt voor het project ‘rechtvaardige 
duurzaamheid’  

2.2 Actieonderzoeken 

2.2.1 Actieonderzoek ‘Kansen ongelijkheid in het onderwijs tegengaan’ 

Ongelijkheid in het onderwijs staat weer prominent op de agenda. Lang hebben we in de 
veronderstelling geleefd dat als iedereen gelijke toegang heeft tot onderwijs, het probleem is 
opgelost. De gedachte dat in een meritocratische samenleving iedereen zich maximaal kan 
ontplooien. Daarbij werden een aantal zaken over het hoofd gezien: 1) een ongelijke start leidt 
tot een ongelijke kans; 2) als je al de vermogens bezit om harder te werken en meer te 
presteren dan anderen waardoor je potentieel je achterstand kan inlopen, geeft het systeem je 
nauwelijks kans dat ook daadwerkelijk te doen en 3) we leven in een diplomademocratie 
waarbij een diploma steeds meer een economische waarde vertegenwoordigt. Het hebben van 
het juiste diploma is in toenemende mate gerelateerd aan economisch succes. 

Met één interventie zijn we er niet. Maar een belangrijke verbetering kan bereikt worden door 
het moment waarop leerlingen geselecteerd worden naar niveau naar achteren te schuiven, en 
het makkelijker te maken naar een ander niveau over te stappen.  In dit actieonderzoek komen 
we met concrete aanbevelingen hoe dit in beleid kan worden omgezet en bespreken we deze 
aanbevelingen met docenten, ouders, schoolleiders en leerlingen. 

Coördinatie:   Annemarieke Nierop 

Medewerkers (stagiairs):  Trix Pieterse, Willemijn Schouten, Constant van der Putten en
Wessel de Cock 
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Deelnemers:   Wetenschappers en politici, voorzitter Marjolein Moorman,
penvoering Annemarieke Nierop 

Eindproduct:   Notitie met probleemschets en politieke voorstellen, één 
uitgewerkt voorstel ondersteund met diepte-interviews en reality
check 

Planning:  Afgerond begin april 2020 (zie ‘Ongelijkheid in en door het 
onderwijs tegengaan’) 

2.2.2 Actieonderzoek ‘Reguleer de huursector’ 

Wonen is een grondrecht en een voorwaarde voor een goed leven. Iedereen in Nederland moet 
kunnen wonen in een goede en betaalbare woning nabij werk en voorzieningen.  

Met één interventie zijn we er niet. Een belangrijke maatregel zou kunnen zijn om de gehele 
huursector te gaan reguleren. Want woningen zijn er om in te wonen – niet om geld aan te 
verdienen. In dit actieonderzoek komen we met concrete aanbevelingen hoe de huursector 
geliberaliseerd kan worden, en bespreken we deze aanbevelingen met huurders. 

Coördinatie:   Annemarieke Nierop 

Medewerkers (stagiairs):  Trix Pieterse, Willemijn Schouten, Constant van der Putten en
Wessel de Cock 

Deelnemers:   Wetenschappers en politici, voorzitter Roeland van der Schaaf,
penvoering Hans Harbers en Annemarieke Nierop 

Eindproduct:   Notitie met probleemschets en politieke voorstellen, één 
uitgewerkt voorstel ondersteund met diepte-interviews en reality
check, input verkiezingsprogramma 

Planning:   Afgerond begin maart 2020 (zie: ‘Reguleer de huursector’) 

2.2.3 Actieonderzoek ‘Als je maar gezond bent’ 

In dit onderzoek ligt niet zozeer de focus op het leveren van zorg en het zorgaanbod, maar op 
gezondheid/vitaliteit/welzijn, en wat daar in elke fase van het leven voor nodig is. Daarom is 
het belangrijk telkens na te gaan: 1) Hoe voorkomen we dat mensen ziek worden? 2) Hoe 
richten we onze samenleving zo in dat mensen zo goed mogelijk om kunnen gaan met hun 
ziekte? 3) Hoe kunnen mensen blijven meedoen (ertoe doen)? 

Voor dit actieonderzoek delen we de levensloop van mensen in vier fasen (in navolging van 
Kees Schuyt): de jeugd, de kracht van het leven (jongvolwassenen tot pensioen), het feest van 
het leven (of de herfst van het leven) en de laatste jaren van het leven. 
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In deze vier fasen hebben mensen andere noden en wensen op het vlak van gezondheid. Ook 
de maatregelen voor de volksgezondheid zullen per fase verschillen. Voor elke fase brengen 
we in beeld wat ons ideaal is, hoe dat onder druk staat en wat er (dus) moet gebeuren. 

Coördinatie:   Annemarieke Nierop 

Deelnemers:   Wetenschappers en politici, voorzitter Mirjam Haagh, penvoering 
Annemarieke Nierop 

Eindproduct:  Notitie met probleemschets en politieke voorstellen input 
verkiezingsprogramma (gerealiseerd) 

Planning:   Loopt door in 2021(gereed, zie ‘Als je maar gezond bent’),  

2.3 Onderzoek ‘Omgaan met verschillen’ 

Integratie is zowel in de lokale als de Haagse politiek een gevoelig onderwerp. Ondanks de 
beginselen van politieke partijen wordt niet zelden het debat geregeerd door incidenten. Dat 
was de reden om een analyse te maken van de wijze waarop dit onderwerp in de 
verkiezingsprogramma’s van de PvdA landelijk en een aantal grote steden is behandeld. 

Coördinatie:  Klara Boonstra 

Uitvoering:  Mirjam Vriend (stagiaire) 

Eindproduct: Digitale bijeenkomst met Meike Bokhorst, Job Cohen, Jacqueline Kalk, 
Yassin Torunoglu, Keklik Yucel (CLB). 

2.4 Actie-onderzoek Veiligheid 

De roep om herbezinning op de rol van de politie in de samenleving zwelt aan. De 
politiefunctie heeft de afgelopen decennia ingrijpende veranderingen doorgemaakt. Dit is niet 
zozeer het gevolg geweest van bewuste beleidskeuzes, maar veeleer van langzaam veranderde 
politiepraktijken en stapsgewijze aanpassingen aan een nieuwe maatschappelijke en politieke 
realiteit. Hierdoor hebben belangrijke vragen niet de aandacht gekregen die zij behoeven. Wat 
verwachten wij als maatschappij van de politie? Wat zijn de waarden waar de politie voor 
moet staan? En hoe kunnen we het politiebestel vormgeven op een manier die politiemensen 
in staat stelt aan deze verwachtingen te voldoen? In dit actieonderzoek gaan wij op zoek naar 
antwoorden op deze vragen. Hiermee doen wij aanzet tot een nieuw verhaal over de 
maatschappelijke rol en organisatie van de politie. 

Coördinatie:   Arjan Reurink en Rick Stegeman 

Deelnemers:   Wetenschappers en politici 

Eindproduct:   Publicatie met probleemanalyse en politieke voorstellen  
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Planning:   Loopt door in 2021 

2.5 Biografie Wim Kok 

Wim Kok heeft gedurende dertig jaar grote invloed uitgeoefend op de sociale en politieke 
verhoudingen in Nederland. Ook buiten ons land, vooral in Europa, heeft hij op belangrijke 
ontwikkelingen zijn stempel gedrukt. Marnix Krop schrijft een politieke biografie die de grote 
lijnen, beheersende thema's en beslissende momenten in Koks leven behandelt, als 
vakbondsvoorzitter, als PvdA-leider, als minister van Financiën en als voorman van twee 
'paarse' kabinetten. 

Kok verleende tot zijn overlijden op 28 oktober 2018 zijn volledige medewerking aan deze 
biografie, waaraan Marnix Krop in volledige vrijheid zal werken en schrijven. De WBS biedt 
hem gedurende het project, dat meerdere zal beslaan (2017-2023) intellectuele gastvrijheid en 
ook de ondersteuning door stagiairs. 

Coördinatie:   Klara Boonstra 

Medewerker(s):  Marnix Krop (fellow) 

Eindproduct:   De volledige biografie staat gepland voor 2022 

Planning:  Op vrijdag 15 november 2019 werd deel I van de biografie ‘Wim Kok. 
Een leven op eigen kracht. Deel 1: Voor zijn mensen 1938-
1994’gepresenteerd bij Prometheus te Amsterdam. Deel II van de 
biografie wordt in 2023 verwacht. 
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3 Publicaties en media 

3.1 S&D jaaroverzicht 

Nummer 1 

Eke Eijgelaar & Paul Peeters laten zien dat de afgelopen achttien jaar de CO2-voetafdruk van 
Nederlandse vakantiegangers met zo’n 14% is gestegen. Dat komt vooral doordat we steeds 
meer en verdere vliegreizen maken. Compensatie is geen oplossing dus minder vliegen moet, 
maar hoe doen we dat? De auteurs doen enkele uitgewerkte voorstellen. 

Verder dit nummer aandacht voor de documentaire ‘Terug naar de Akbarstraat’ van Felix 
Rottenberg. Jan Willem Duyvendak en Emily Miltenburg reageren met artikelen over 
integratie.  

Andere artikelen: Paul de Beer schrijft een reactie op de commissie-Borstlap, Alfred 
Kleinknecht breekt een lans om te stoppen met loonmatiging en wil de flexibilisering van de 
arbeidsmarkt terugdringen, Daniël Boomsma schrijft over de speciale band tussen D66 en 
PvdA en Frans en Tamara Becker geven een voorpublicatie uit hun boek over H.B. Wiardi 
Beckman als verzetsman. 

Nummer 2 

Vijf jaar na de Participatiewet publiceerde het SCP een pijnlijke evaluatie van de wet. Patricia 
van Echtelt van het SCP geeft een samenvatting hiervan in S&D, gevolgd door reacties en 
aanbevelingen van Anja Eleveld, Paul van der Aa en Gijs van Dijk. 

Wim Derksen schrijft de vragen op die we niet moeten vergeten te stellen als het coronavirus 
weer onder controle is. Ook Joop van den Berg kijkt vooruit, en waarschuwt dat de rekening 
voor de diepe zakken die de overheid in coronatijd toont, niet bij de bevolking gelegd mag 
worden. Lara Wolters waarschuwt dat de coronacrisis niet zomaar tot een duurzamer en 
toekomstbestendig model zal leiden voor de EU. 

Jan Marinus Wiersma en Camiel Hamans maken de balans op van de EU, dertig jaar na de val 
van de Berlijnse muur. Josette Daemen geeft een filosofische beschouwing over ‘zekerheid’, 
in het licht van de PvdA-campagne over dit onderwerp. 

Nummer 3 

In deze thema-aflevering over ‘De economie van morgen’ staan bijdragen van Maarten Keune 
& Paul de Beer, Robert Kleinknecht, Marius Kat & Paul Tang, en André Knottnerus. 

Alyt Damstra beschrijft hoe de media in belangrijke mate bepalen welke onderwerpen 
aandacht krijgen in verkiezingstijd. Annemarie Kok breekt een lans voor de indirecte 
democratie en Meike Bokhorst doet verslag van haar werkbezoeken aan Den Haag Zuidwest. 

Nummer 4 

Het wettelijk minimumloon moet omhoog, daarover zijn veel partijen het eens. Wimar 
Bolhuis schets hiervoor verschillende scenario’s. Kiza Magendane schrijft over de 
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coronacrisis op het Afrikaanse continent en over de steunpakketten die nodig zijn (en de 
voorwaarden die daarbij zouden moeten gelden). Jantine Kriens doet de noodoproep dat 
Nederlandse gemeenten hun begrotingen niet meer rondkrijgen. Ben Dankbaar, Raphael 
Smals & Geert Vissers laten zien dat de toepassing van nieuwe technologieën niet voldoende 
zijn om het klimaatprobleem op te lossen. Hendrik Noten wil af van het adagium van meer 
economische groei. En Constant van der Putten schrijft over het WBS-onderzoek om 
regulering van de vrije huursector af te schaffen. Jet Bussemaker ten slotte stelt dat er een 
grote behoefte is aan een positieve visie op de overheid, voor beleid met een hart. 

Nummer 5 

Kees Mosselman & Joan Muysken deden onderzoek naar basisbanen, en schreven concrete 
aanbevelingen voor S&D. Ook Paul de Beer wil terug naar een overheid die zelf veel meer 
werk creëert en subsidieert voor kwetsbare groepen. Naomi Woltring schreef een boekessay 
over neoliberalisme in de PvdA. Ties Huis in ’t Veld zag met eigen ogen de verschrikking van 
kamp Moria, en vindt het nieuwe migratiepact van de Europese Commissie te vrijblijven. Iris 
Andriessen omschrijft institutioneel racisme in Nederland, en doet aanbevelingen. En Lorenzo 
Cicchi, Philipp Genschel, Anton Hemerijck & Mohamed Nasr schrijven over Europese 
solidariteit in tijden van een pandemie. 

Nummer 6 

Jan Willem Erisman & Krijn Poppe laten zien dat de Nederlandse landbouwsector een 
economisch succesverhaal is, maar dat deze wel een zware wissel trekt op ons milieu en onze 
leefomgeving. En boeren zitten erdoor in de knel. De Den Uyl-lezing van Lodewijk Asscher 
‘Om de zekerheid van het bestaan’ is ook in dit nummer te vinden. Rutger Claassen geeft een 
dashboard voor een intelligente lockdown. Hendrik Noten stelt dat de opwarming van de 
aarde alleen is af te remmen als we minder groeien, minder kopen en minder werken. Ben 
Dankbaar beredeneert dat marktwerking en staatsinterventie – anders dan velen denken – niet 
tegenover elkaar staan. En Meike Bokhorst geeft adviezen om de menselijke maat terug te 
brengen in de publieke dienstverlening. 

3.2 Podcastserie: Sarah de Lange zoekt sociaal-democraten 

In de podcast-reeks Sarah de Lange zoekt sociaal-democraten onderzoekt hoogleraar Sarah de 
Lange de staat van de sociaal-democratie met wetenschappers uit binnen- en 
buitenland. Sarah de Lange bekleedt de Dr. J.M. den Uyl-leerstoel aan de Universiteit van 
Amsterdam. Zij onderzoekt de ontwikkelingen in het democratisch socialisme, in relatie tot 
wetenschap en samenleving. De podcast is onder andere te vinden op de website van de WBS, 
te beluisteren via Spotify, Soundcloud, Pocket Casts, Apple Podcasts.  

Coördinatie: Wiljan Linders 

Medewerkers:  Sarah de Lange, Wiljan Linders, Maurits Appeldoorn (productie) 

Eindproducten 

#1 – Simon Hix about the The Rise and Fall of Social Democracy

29 november 2019 – vanuit het maagdenhuis Universiteit van Amsterdam. 
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#2 – Nick Martin on how party ties with organizations can deliver them more loyal 
voters

29 januari 2020 – vanuit Opnamestudio Pakhuis de Zwijger Amsterdam. 

#3 - Agnes Akkerman over hoe werk en werkomgeving stemgedrag beïnvloeden 

7 maart 2020 – vanuit Nieuwegein met live-publiek  

#4 - Wouter Schakel over politieke (on)gelijkheid in de democratie

17 juli 2020 – vanuit de huiskamer van Sarah de Lange in Weesp 

#5 Roderik Rekker over jongeren en politieke participatie 

11 december 2020 – vanuit verenigingspand PvdA Amsterdam 

3.3 Blog Wiersma & Hamans 

Blogserie: De achterkant van Europa 

Camiel Hamans en Jan Marinus Wiersma schrijven voor de WBS een maandelijks blog over 
de Europese Unie en buitenlandse politiek. De auteurs duiden actuele politieke ontwikkeling 
aan de hand van de historische context en gaan tevens op zoek naar de raakvlakken met de 
sociaal-democratie. Zij putten daarbij uit hun politieke ervaring in onder andere Midden- en 
Oost-Europa en bij de Europese Unie.

Coördinatie: Wiljan Linders 

Medewerkers: Camiel Hamans (fellow), Jan Marinus Wiersma (fellow) 

Eindproducten: 

Blog 1 - Niet langer op de knieën (online publicatie 26-05-2020) 

Blog 2 - Trump in Troebel Water (online publicatie 29-06-2020) 

Blog 3 - Overleeft Poetin Aleksandr Loekasjenko (online publicatie 17-08-2020) 

Blog 4 -Cyprus, de macht van klein duimpje (online publicatie 25-09-2020) 

Blog 5 - Sovjet-erfenis: van bevroren conflict tot uitslaande brand (online publicatie 28-10-
2020) 

Blog 6 - Met Joe Biden terug naar oude verhoudingen? (online publicatie 15-12-20 
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4 Forum- en netwerkfunctie 

4.1 Werkgroepen  

4.1.1 Werkgroep Partijpolitieke Processen  

De werkgroep fungeert als een discussieplatform over onderwerpen die direct of indirect 
strategische, machtspolitieke en institutionele aspecten betreffen van het politieke en 
bestuurlijke bedrijf. Ruud Koole is voorzitter, Arie de Jong secretaris. De werkgroep heeft een 
ledenbestand van ongeveer 40. In 2020 kwam de werkgroep vanwege de coronamaatregelen 
slechts eenmaal bijeen. Dat was op 5 februari, de spreker van Patrick van Schie, directeur van 
de Teldersstichting, het wetenschappelijk instituut verbonden aan de VVD. 

4.1.2 Werkgroep Arbeid  

De Werkgroep Arbeid van de WBS is in 2020 3 keer bijeengeweest waarbij de volgende 
thema’s aan de orde zijn geweest: 

10 maart: input verkiezingsprogramma met Mariette Patijn 

21 april afgelast ivm corona 

16 september: thema’s: reflectie verkiezingsprogramma  

12 november: thema’s beschut werk, aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt, industriebeleid 
en arbeidsmarktpolitiek, betere handhaving van arbeidsrecht 

De werkgroep is als volgt samengesteld: Bert Otten (voorzitter), Klara Boonstra en 
Annemarieke Nierop vanuit WBS. Overige leden: Gijs van Dijk, Duco Bannink, Erik 
Pentenga, Esther-Mirjam Sent, Frank Pot, Hans Spigt, Hélène Oppatja, Jeroen Brandenburg, 
John Kerstens, Jopie Nooren, Keklik Yücel, Kim Putters, Leen Hoffman, Marijke Clerx, Mies 
Westerveld, Yuri Starrenburg, Paul de Beer, Patricia Linhard, Pauline Visee, Pim Paulusma, 
Paul Kalma, Roland Blonk, Susan Heeger, Ton Korver, Thijs Kerckhoffs, Wimar Bolhuis, 
Anton Revenboer, Janneke Orth, Patrick Banis. 

4.2 De Lichtvernieuwers  

Onder leiding van Sarah de Lange komt circa viermaal per jaar een groep wetenschappers 
(circa 30 personen) bijeen om te discussiëren over hun onderzoek, en gezamenlijk te zoeken 
naar politieke vertaling daarvan. De WBS faciliteert deze bijeenkomsten en Annemarieke 
Nierop is namens de WBS aanwezig. 

Op 27 januari 2020 is een bijeenkomst georganiseerd waarin Heleen De Coninck een 
inleiding gaf over rechtvaardig klimaatbeleid. 

Vanwege de coronamaatregelen zijn niet meer bijeenkomsten georganiseerd. 
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4.3 Jong WBS  

Jong WBS heeft in 2019 een flink aantal activiteiten georganiseerd. Simon Putman 
(voorzitter), Vera van Rossem (penningmeester), Cas Henckens (communicatie) en Dirk 
Janssen(secretaris) waren de bestuursleden die, soms samen met leden, onderstaande 
activiteiten mogelijk hebben gemaakt.   

12 februari: Jong WBS watches ‘The Forum’ 

4 maart: Jong WBS watches Super Tuesday 

2 mei: Opening leergang ‘De Nederlandse belofte’ met Keklik Yucel 

6 juni: Lezing & discussiemiddag ‘Overleven onderaan de samenleving’ 

28 juni: Lezing & discussiemiddag ‘Van een dubbeltje een kwartje worden’ 

28-30 augustus: Zomerschool ‘De Nederlandse Belofte’ 

20 september: Lezing & discussiemiddag over de multiculturele samenleving  

22 september: Schrijfcursus 

25 oktober: Lezing & discussiemiddag over migratie 

3 november: Jong WBS watches ‘Amerikaanse verkiezingen’ 

12 december: Grande Finale leergang met Wouter Bos 
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5 Overige activiteiten 

5.1 Schrijftraining Amsterdam leergang en Jong WBS 

In samenwerking met de Banning Vereniging organiseerde de WBS een korte schrijfcursus. 
Deelnemers aan de Amsterdam leergang schreven een essay over de toekomst van de stad en 
kregen voor deze opdracht een online schrijftraining. De cursisten kregen bij het schrijven van 
hun essay persoonlijke en algemene feedback op hun werk. De drie beste essays zijn 
gepubliceerd op de website van de Banningvereniging.  

Coördinatie:  Wiljan Linders 

Medewerker(s): Wiljan Linders en Maarten van den Bos (Banning Vereniging) 

Eindproduct:  Online cursus en drie gepubliceerde korte essays  

Planning: Online-bijeenkomsten 25 augustus 2020, 22 september 2020 en 7 
oktober. 

5.2 PvdA 

Klara Boonstra vertegenwoordigt de WBS (q.q.) in het Partijbestuur en in het periodieke 
directeuren-overleg van de neven-instellingen van de PvdA. Waar nodig ondersteunt en/of 
adviseert zij het Partijbestuur en het -bureau, met name bij juridische kwesties. In 2019 heeft 
zij de inhoudelijke en tekstrevisie van de collectieve arbeidsovereenkomst van PvdA en 
neveninstellingen verricht en bemiddeld bij het switchen van pensioenverzekeraar naar 
pensioenfonds. Melanie Goedegebure neemt deel aan het overleg over de fondsenwerving. 
Internationaal vertegenwoordigt Klara Boonstra de WBS binnen de FEPS, het EU-
samenwerkingsverband van wetenschappelijke instituten die zijn gelieerd aan de PES.

Klara Boonstra maakt q.q. deel uit van het bestuur van de Stichting die de Den Uyl-lezing 
organiseert.  

Ter voorbereiding op de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021 werkte de staf van de 
Wiardi Beckman Stichting op diverse manieren mee aan de totstandkoming van het 
verkiezingsprogramma. Onder andere de (voorlopige) resultaten uit de actieonderzoeken 
‘Kansenongelijkheid in het onderwijs aanpakken’, ‘Reguleer de huursector’, ‘Als je maar 
gezond bent’ en ‘Rechtvaardige duurzaamheid’ zijn direct als input gebruikt en de 
aanbevelingen hieruit zijn in het verkiezingsprogramma terug te vinden. Daarnaast werkte 
Annemarieke Nierop mee in de werkgroep ‘Basiszekerheid’ van de programmacommissie.  

De werkgroep Arbeid sprak tweemaal met leden van de verkiezingsprogrammacommissie van 
de PvdA waarbij zowel schriftelijk als mondeling input werd geleverd op verschillende 
punten op het terrein van arbeidsvoorzieningsbeleid, arbeidsmarkt- en industriebeleid, 
arbeidsrecht en -verhoudingen.  

Een incidentele werkgroep werd ingesteld die input leverde op het terrein van staatkundige 
vernieuwing. Ruud Koole zat deze werkgroep voor, Klara Boonstra trad op als secretaris.  
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5.3 Den Uyllezing 

Op 7 december 2020 is de organisatie van de Den Uyllezing ‘Om de zekerheid van het 
bestaan’ door Lodewijk Asscher in de Rode Hoed te Amsterdam grotendeels door de staf van 
de WBS gedaan. 

5.4 WBS-boekendag 

Op dinsdag 25 augustus organiseerde de WBS eenmalig een boekendag. Op deze dag konden 
geïnteresseerden langskomen om boeken uit te zoeken die de WBS opruimde uit het archief 
en om te praten met medewerkers over de onderzoeken en overige werkzaamheden van de 
WBS. 

Coördinatie: Wiljan Linders 

Medewerkers:  Wiljan Linders, Annemarieke Nierop, Klara Boonstra 

5.5 Overige activiteiten  

Vanaf half maart is het aantal activiteiten vanwege de coronamaatregelen sterk verminderd. 
Waar zij wel doorgang vonden was dat digitaal. 

Op 18 januari vond een bijeenkomst van de werkgroep Arbeid i.s.m. met het CLB plaats in 
Groningen naar aanleiding van de SCP-evaluatie van de Participatiewet. Patricia van Echteld 
van het SCP sprak met o.m. Carine Bloemhoff, wethouder over de praktijk van lokale 
arbeidsvoorziening en basisbanen. 

Op 28 januari nam Klara Boonstra deel aan een symposium over de WFPP dat door het 
ministerie van Binnenlandse Zaken werd georganiseerd. 

Op 21 februari reikte Annemarieke Nierop de Banningprijs uit aan Camille Creyghton in de 
Rode Hoed, namens de Banningvereniging/Wiardi Beckman Stichting. 

Op 7 maart vond het PvdA congres in Nieuwegein plaats. De WBS organiseerde een aantal 
‘Toekomstlab-debatten’ over zorg, wonen en onderwijs. 

Op 8 juni presenteerde Annemarieke Nierop het webinar ‘Toekomstlab Wonen’ 

Op 25 augustus organiseerde de Wiardi Beckman Stichting een boekendag voor 
geïntereseerden, waarbij oude en dubbele publicaties werden weggegeven. 

Op 5 september verzorgde de WBS/Klara Boonstra een deeldebat tijdens de deels fysiek/deels 
digitale PES conferentie Let’s go digital, waartoe Paul Tang, MEP voor de PvdA het initiatief 
nam. 

Op 19 september vond een bijeenkomst van de werkgroep Arbeid ism het CLB plaats in 
Enschede, waar het Twents Fonds voor Vakmanschap centraal stond.  

Op 7 december organiseerde de Stichting Den Uyl-lezing haar jaarlijkse lezing in de Rode 
Hoed in Amsterdam. De organisatie werd door de WBS verzorgd.  

Op 15 december werd Klara Boonstra geïnterviewd voor de podcast ecosofie van Marnix 
Kluiters. 
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Op verschillende momenten van het jaar organiseerde de WBS in samenwerking met de PvdA 
bijeenkomsten waarop input voor het verkiezingsprogramma werd geleverd.  

Op verschillende momenten nam Klara Boonstra digitaal en fysiek deel aan bijeenkomsten 
van de FEPS in Brussel.  
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6 Curatorium, staf en fellows  

6.1 Curatorium  

Het curatorium bestond in 2020 uit de volgende leden: Kees Aarts, Hans Andersson 
(penningmeester), Klara Boonstra (secretaris), Ferd Crone (voorzitter), Mark Elchardus, 
Kirsten van den Hul, Menno Hurenkamp, Hélène Oppatja en Hans Schenk. 

6.2 Staf  

De leden van de staf in 2019 waren: Klara Boonstra, Annemarieke Nierop, Melanie 
Goedegebure, Wiljan Linders, Arjan Reurink en Rick Stegeman (AR&RS per 1 september 
2020). 

6.3 Fellows  

De WBS had in 2020 negen fellows aan zich verbonden. Ze werken op incidentele basis met 
of voor de WBS aan uiteenlopende projecten. Heleen de Coninck (1975) werkt bij het 
Institute for Science, Innovation and Society aan de Radboud Universiteit; Bert Otten (1961) 
was vicevoorzitter van de PvdA en is werkzaam als adviseur bij Radar Advies; Jan Marinus 
Wiersma (1960) is voorzitter van de WBS Denktank Europa; Arie de Jong doet in het kader 
van het Van Waarde Lokaal project een onderzoek naar eerdere decentralisatieoperaties in 
Nederland; Gijs Ockeloen (1957) adviseert omtrent de digitalisering van het WBS-onderzoek; 
Leen Hoffman (1943), econoom, maakt voor de WBS een studie van het 
werkgelegenheidsbeleid van SDAP en PvdA; Max Kommer (1953), freelance strategisch 
adviseur, studeerde sociologie in Leiden en promoveerde in Utrecht; Marnix Krop (1948) is 
voormalig diplomaat en werkt voor de WBS als fellow aan de biografie van Wim Kok; 
Menno Hurenkamp (1971) is als politicoloog verbonden aan de UvA en als fellow op het 
terrein van democratie en politieke partijen aan de WBS; Frans Bieckmann (1963) is 
hoofdredacteur van The Broker (www.thebrokeronline.eu), tijdschrift en website over 
globalisering en ontwikkeling. Hij is sinds begin 2011 als research fellow aan de WBS 
verbonden, als lid van het schrijfteam van de buitenlandcommissie en als coördinator van het 
forumdebat over de conceptresolutie. 

6.4 Stagiair(e)s  

Trix Pieterse (stage van 3 dagen per week) werkte tot 1 februari 2020 mee aan de actie-
onderzoeken rondom wonen, arbeid, onderwijs, zorg en duurzaamheid, onder begeleiding van 
Annemarieke Nierop. 

Wessel de Cock (stage van 3 dagen per week) werkte tot 1 februari 2020 mee aan de actie-
onderzoeken rondom wonen, arbeid, onderwijs, zorg en duurzaamheid, onder begeleiding van 
Annemarieke Nierop. 

Constant van der Putten (stage van 3 dagen per week) werkte tot 1 februari 2020 mee aan de 
actie-onderzoeken rondom wonen, arbeid, onderwijs, zorg en duurzaamheid, onder 
begeleiding van Annemarieke Nierop. 
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Willemijn Schouten (stage van 3 dagen per week) werkte tot 1 februari mee aan de actie-
onderzoeken rondom wonen, arbeid, onderwijs, zorg en duurzaamheid, onder begeleiding van 
Annemarieke Nierop. 

Casper Boks (stage van 4 dagen per week) werkte van 1 februari tot en met 30 juni mee aan 
het actieonderzoek ‘Rechtvaardige verduurzaming’, onder begeleiding van Klara Boonstra. 

Sjoerd Brouns (stage van 4 dagen per week) werkte van 1 februari tot en met 30 juni mee aan 
het actieonderzoek ‘Rechtvaardige verduurzaming’, onder begeleiding van Klara Boonstra. 

Emmi Suvaal (stage van 4 dagen per week) werkte van 1 februari tot en met 30 juni mee aan 
het actieonderzoek ‘Rechtvaardige verduurzaming’, onder begeleiding van Klara Boonstra. 

Mirjam Vriend (stage van 3 dagen per week) werkte van 1 april tot en met 30 juni mee aan het 
actieonderzoek ‘Samenleven met verschillen’, onder begeleiding van Klara Boonstra 

Ivo van Arendonk (stage van 3 dagen per week) werkte van 1 februari tot en met 30 juni mee 
met Marnix Krop aan de biografie van Wim Kok. 

Simone Kolvoort (stage van 3 dagen per week) werkte van 1 februari tot en met 31 juli mee 
met Marnix Krop aan de biografie van Wim Kok. 

Luca Suijker (stage van 3 dagen per week) werkte van 1 september (tot 1 februari 2021) mee 
met Marnix Krop aan de biografie van Wim Kok 
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BALANS OP 31 DECEMBER 2020

(na verwerking van het resultaat)

€ € € €

A c t i v a

Materiële vaste activa

Inventaris (1) 17.392 1.526

Bibliotheek 1 1

17.393 1.527

Financiële vaste activa (2) 14.400 14.400

Vlottende activa

Subsidie (3) 54.595 53.010

Vorderingen en vooruitbetaalde kosten (4) 23.905 27.905

Liquide middelen (5) 218.281 250.289

296.781 331.204
Totaal activa 328.574 347.131

P a s s i v a

Reserves (6)

Continuïteitsreserve 244.851 247.575

Bestemmingsreserves 32.591 49.069

277.442 296.644

Fondsen (7) 5.000 5.000

Kortlopende schulden en overlopende 

passiva (8) 46.132 45.487
Totaal passiva 328.574 347.131

2020 2019

23



STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

Begroting Uitkomsten Uitkomsten

2020 2020 2019

€ € €

B a t e n

Subsidie 246.000 251.397 246.004

Subsidie voorgaande jaren 0 5.393 0

Bijdrage Partij van de Arbeid 40.000 102.000 40.000

Bijdragen en donaties 92.000 78.570 96.141

Publicaties 0 639 436

Overige 0 1.364 4.272

378.000 439.363 386.853

L a s t e n

Organisatiekosten

Personeelskosten (9) 246.000 258.013 228.996

Huisvestingskosten (10) 35.700 39.040 39.428

Bureaukosten (11) 16.900 14.349 21.286

Reis- en verblijfkosten (12) 7.600 12.211 10.422

Accountants-, advies- en administratiekosten (13) 18.200 23.013 16.665

Overige kosten (14) 4.900 3.568 5.450

329.300 350.194 322.247

Kosten activiteiten

Donateursactie 16.000 11.862 14.668

Werkgroepen 3.000 868 2.759

Den Uyl - leerstoel 5.000 5.000 5.000

Conferenties (15) 9.000 6.511 6.624

Uitgave geschriften (16) 14.000 10.345 4.714

Overige projecten (17) 31.400 73.785 31.167

78.400 108.371 64.932

Totaal lasten 407.700 458.565 387.179

Tekort -29.700 -19.202 -326

Dit wordt als volgt verdeeld:

Ten gunste van de bestemmingsreserves -16.478 -10.931

Ten laste van de continuïteitsreserve -2.724 10.605

-19.202 -326
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAAT

Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat

Algemene grondslagen

Grondslagen van waardering

Materiële vaste activa

Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva

Reserves en fondsen

De jaarrekening is opgesteld op basis van Richtlijn C1 “Kleine organisaties-zonder-winststreven”. 

De jaarrekening is opgesteld in euro’s. 

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met de op basis 

van de geschatte levensduur bepaalde afschrijvingen, met inachtneming van een eventuele 

restwaarde. De afschrijvingen bedragen een percentage van deze verkrijgingsprijs.

De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva zijn opgenomen 

tegen geamortiseerde kostprijs; waardering geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens 

oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen.

Reserves betreffen gelden ter vrije besteding van de Stichting. Door het bestuur kunnen 

doelreserves worden aangehouden voor aanwending aan een specifiek doel.

Fondsen betreffen gelden die besteed moeten worden in het kader voor de doelstelling waarvoor 

deze ter beschikking zijn gesteld. Dit betreft het niet bestede deel van toegekende donaties.
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Grondslagen van resultaatbepaling

Algemene grondslagen van resultaatbepaling

Baten

Personeelsbeloning

Salarissen en sociale lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarin deze verschuldigd 

zijn, in overeenstemming met de arbeidsovereenkomsten.

De pensioenpremies worden afgedragen aan de pensioenmaatschappij. Op grond van de 

uitvoeringsovereenkomst en RJ 271 is het de stichting toegestaan de pensioenregeling te verwerken 

overeenkomstig de verplichting aan de pensioenuitvoerder. Uit dien hoofde worden de over een 

jaar verschuldigde pensioenpremies als pensioenlasten in de winst- en verliesrekening verwerkt.

Het resultaat is bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden kosten en andere 

aan het verslagjaar toe te rekenen lasten, met inachtneming van de hiervoor vermelde 

waarderingsgrondslagen.

De baten zijn gevormd door alle aan het verslagjaar toe te rekenen opbrengsten.
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TOELICHTING VAN POSTEN OP DE BALANS

Inventaris Totaal

€ €

A c t i v a

Materiële vaste activa

Inventaris (1)

Aanschafwaarde 57.216 57.216

Afschrijving tot en met boekjaar -55.690 -55.690

Boekwaarde per 1 januari 2020 1.526 1.526

Investeringen 17.261 17.261

Desinvesteringen 0 0

Afschrijving boekjaar -1.395 -1.395

Boekwaarde 31 december 2020 17.392 17.392

Cumulatieve aanschafwaarde 74.477 74.477

Cumulatieve afschrijvingen en overige waarde-

verminderingen per 31 december -57.085 -57.085

Boekwaarde 31 december 2020 17.392 17.392

Bibliotheek

2020 2019

€ €

Financiële vaste activa (2)

ING Bank zakelijke spaarrekening 14.400 14.400

Dit betreft een aan de verhuurder van het pand aan het Emmapark 12 afgegeven bankgarantie. De 

stcihting kan derhalve niet vrij beschikken over de gelden op deze bankrekening.

De in 2020 aangeschafte boeken en tijdschriften tot een bedrag van € 284 zijn ten laste van het 

resultaat gebracht.

De inventaris wordt afgeschreven in 5 jaar.
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Vlottende activa € €

Subsidie (3)

Te ontvangen subsidie oude jaren 0

Boekjaar 2020 251.397

Af: voorschot 2020 196.802

54.595

Te ontvangen 54.595

2020 2019

€ €

Vorderingen en vooruitbetaalde kosten (4)

Vppruitbetaald project FEPS 2.500 0

Te ontvangen bijdrage Jong WBS 0 2.000

Te ontvangen huur onderhuurder 0 3.750

Vooruitbetaalde verzekeringspremies 3.618 3.996

Waarborgsommen 640 640

Vooruitbetaalde huur 17.147 16.697

Overige 0 822

Saldo per 31 december 23.905 27.905

Liquide middelen (5)

ING Bank 30603, rekening-courant 124.096 63.329

ING Bank 66.50.84.536 288 434

ING Bank 30603 Spaarrekening 304 100.304

ING bank zakelijk kwartaalspaarrekening 5.018 5.018

Rabobank 88.457 80.991

Kas 118 213

218.281 250.289

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

De ING heeft de stichting een krediet in rekening-courant verstrekt tot een bedrag van € 60.000. 

Voor dit krediet zijn geen zekerheden afgegeven.

De subsidie over 2020 is berekend op basis van de jaarrekening 2020 en de wet subsidiering politieke 

partijen.
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P a s s i v a

2020 2019

€ €

Reserves (6)

Continuïteitsreserve

Stand per 1 januari 247.575 236.970

Bij: dotatie bestemming overschot boekjaar -2.724 10.605

Stand per 31 december 244.851 247.575

2020 2019

Bestemmingsreserves € €

Project Toekomstlab

Stand per 1 januari 49.069 60.000

Bij: dotatie boekjaar 0 20.000

Af: kosten project Toekomstlab -16.478 -30.931

Stand per 31 december 32.591 49.069

2020 2019

€ €

Fondsen (7)

Legaat:

Stand per 1 januari 5.000 5.000

Mutaties 0 0

Saldo per 31 december 5.000 5.000

De stichting is voor haar financiering grotendeels afhankelijk van de subsidie uit hoofde van de Wet 

financiering politieke partijen. Omdat de hoogte van deze subsidie sterk afhankelijk is van het aantal 

zetels van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer acht het curatorium van de stichting het van belang 

om een continuiteitsreserve te vormen die groot genoeg is om de lasten van mogelijk tegenvallende 

verkiezingsresultaten op te vangen.

Dit betreft een bestemmingsreserve die is gevormd ter financiering van het project Toekomstlab. Voor 

dit project is ook van de PvdA financiering ontvangen vanuit de zogenaamde Jetten-gelden voor een 

bedrag van € 55.500. De kosten die niet door deze bijdrage  werden gedekt komen ten laste van deze 

bestemmingsreserve.
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2020 2019

€ €

Kortlopende schulden en overlopende passiva (8)

Te betalen en vooruitontvangen posten

Te betalen vakantiegeld/-dagen 10.895 9.168

Te betalen loonaangiften 13.193 9.702

Te betalen accountants- en administratiekosten 8.993 13.217

Te betalen kosten projecten 1.621 1.329

Te betalen doorbelaste kosten PvdA 0 5.487

Te betalen schoonmaakkosten 1.448 1.399

Te betalen verzekeringspremies 3.618 2.953

Te betalen kosten curatorium 0 1.436

Te betalen pensioenkosten 4.841 0

Overige 1.523 796

Saldo per 31 december 46.132 45.487

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Huurverplichting

De Wiardi Beckman Stichting huurt een pand aan Emmapark 12 in Den Haag van

Emmapark Holding B.V.. De huurovereenkomst is aangegaan voor een periode tot en met

31 maart 2024 waarbij een opzegtermijn geldt van 12 maanden. De jaarlijkse huurverplichting

bedraagt circa € 68.000 per jaar.

Uit hoofde van de huurovereenkomst is een bankgarantie afgegeven van  € 14.300.

Inkomsten uit onderverhuur

De stichting is onderverhuurovereenkomsten aangegaan met een tweetal onderhuurders. 

De eerste overeenkomst is aangegaan voor de periode dat de stichting het pand aan het Emmapark 12

huurt. Voor beide partijen geldt een opzegtermijn van 6 maanden. De jaarlijkse onderhuursom bedraagt

circa € 45.500.

De tweede overeenkomst is aangegaan voor de periode dat de stichting het pand aan het Emmapark 12

huurt. Voor beide partijen geldt een opzegtermijn van één maand. De jaarlijkse onderverhuursom 

bedraagt € 15.000.
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TOELICHTING VAN BATEN EN LASTEN

B a t e n

Subsidie

Bijdrage Partij van de Arbeid

De door de stichting ontvangen subsidie betreft een subsidie op basis van de Wet financiering 

politieke partijen. Volgens deze wet heeft de stichting recht op een subsidie van € 130.590 

(basisbedrag) en vervolgens een bedrag van € 13.423 voor elke zetel die de PvdA in de 

Tweede Kamer heeft.

De PvdA had in dit boekjaar 9 zetels in de Tweede Kamer. 

De subsidie is vastgesteld tot en met het boekjaar 2019.

Vanaf begin 2020 ontvangt de PvdA als gevolg van de motie-Jetten extra subsidie. Het 

bestuur van de PvdA besloot op 2 maart 2020 een deel van die subsidie uit te keren aan de 

neveninstellingen. Voor het boekjaar 2020 betrof dit een bedrag van € 62.000. Voor het 

boekjaar 2021 is inmiddels door de Partij van de Arbeid vanuit de “Jetten-gelden” € 93.000 

aan de stichting toegekend. Deze bedragen komen bovenop de eerder toegezegde jaarlijkse 

bijdrage van € 40.000. 
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L a s t e n

Organisatiekosten

2020 2019

Personeelskosten (9) € €

Salarissen

Salarissen 248.230 186.105

af: doorbelaste salarissen aan project Toekomstlab -71.978 -30.793

af: overige doorbelaste salarissen aan derden 0 -750

176.252 154.562

Sociale lasten en pensioenpremies

Sociale lasten 38.583 31.654

Ziekengeldverzekering en overige verzekeringen 3.898 3.032

Pensioenpremie 37.243 37.098

79.724 71.784

Overige personeelskosten

Vrijwilligersvergoedingen 1.360 1.500

Overige personeelskosten 677 1.150

2.037 2.650

258.013 228.996

Aantal personeelsleden

2020 2019

Staf 3,6 2,6

Stagiairs 2,2 2,0
5,8 4,6

Bij de stichting waren in het boekjaar gemiddeld 5,8 personeelsleden (2019: 4,6) in dienst op 

basis van FTE. Dit is als volgt verdeeld:
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2020 2019

€ €

Huisvestingskosten (10)

Huur Emmapark 68.139 66.459

Onderhoud 935 468

Verzekeringen 681 1.317

Gas, elektra en water 7.531 6.201

Vaste lasten 1.295 1.147

Schoonmaakkosten 18.853 18.539

Overige 2.209 5.027

99.643 99.158

Af: onderverhuur en bijdrage huisvestingskosten 60.603 59.730
39.040 39.428

Bureaukosten (11)

Kantoorbenodigdheden 1.650 1.622

Portikosten 819 423

Telefoonkosten 1.485 436

Contributies 1.000 1.000

Bibliotheek 284 353

Automatisering en website 7.413 13.454

Salarisadministratie 0 2.242

Afschrijvingen inventaris 1.395 1.756

Overige 303 0
14.349 21.286

Reis- en verblijfkosten (12)

Consumptiekosten 1.021 1.630

Reis- en verblijfkosten medewerkers 11.190 8.792
12.211 10.422

Accountants-, advies- en administratiekosten (13)

Accountantskosten controle jaarrekening 6.862 5.716

Administratiekosten 11.432 10.949

Advieskosten 4.719 0
23.013 16.665
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2020 2019

€ €

Overige kosten (14)

Rente

Bankrente en -kosten 2.450 2.204

Diverse kosten

Relatiegeschenken 546 541

Kosten curatorium 503 2.693

Overige kosten 69 12

1.118 3.246

3.568 5.450

Kosten activiteiten

Conferenties (15)

Jong WBS 3.383 4.945

Den Uyl lezing 408 1.305

PvdA Congres 1.400 0

Diversen 1.320 374
6.511 6.624

Uitgave geschriften (16)

Redactiekosten S&D 7.345 4.714

Plan van de Arbeid 3.000 0

Diverse kosten publicaties 0 0
10.345 4.714

Overige projecten (17)

Internationale contacten 501 236

Toekomstlab 71.978 30.931

Podcasts 1.306 0

Overige kosten activiteiten 0 0
73.785 31.167
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Verklaring van verschillen met de begroting

Vastgesteld door het curatorium op 25 juni 2021:

Voorzitter                                           Penningmeester                      Secretaris/directeur

F.J.M. Crone                                      H. Andersson                         K. Boonstra

De baten van de stichting waren in het boekjaar ca. € 15.000 lager dan begroot. Dat wordt 

enerzijds veroorzaakt door hogere subsidiebaten in verband met indexering Anderzijds vielen 

de donaties ca. € 13.500 lager uit dan begroot, vanwege het vanwege het onverwacht 

wegvallen van een grote periodieke donatie door het overlijden van de donateur.

De organisatiekosten zijn uieindelijk ca. € 21.000 hoger uitgevallen dan begroot. Dat wordt 

met name veroorzaakt door hogere personeelskosten (ca. € 12.000), hogere reis- en 

verblijfkosten (ca. € 5.000) en hogere advieskosten. De hogere personeelskosten worden 

voornamelijk veroorzaakt door een uitbreiding van de aanstelling van de eindredacteur van 

S&D (gefinancierd uit de Jetten gelden). De reiskosten waren hoger door de uitbreiding van 

het team en doordat meer met de auto werd gereisd vanwege COVID. De advieskosten 

betreffen advies bij de herindeling van het kantoor; hiermee was in de begroting geen 

rekening gehouden.

De kosten van activiteiten bleken uiteindelijk ca. € 38.000 lager dan begroot. Dit wordt 

veroorzaakt door lagere kosten van werkgroepen (€ 19.000), lagere kosten van geschriften (€ 

28.000) en hogere kosten van overige projecten (€ 10.000).

De kosten  van werkgroepen zijn hoger uitgevallen dan begroot ( ca. € 30.000). Dit wordt 

voornamelijk veroorzaakt doordat een groot deel van de extra bijdrage van de PvdA is 

gebruikt voor uitbreiding van het team op het project Toekomstlab. Terwijl andere activiteiten 

vanwege COVID niet doorgingen, namen de kosten van het Toekomstlab dus juist toe.

Daarnaast is de bijdrage van de Partij van de Arbeid is € 62.000 hoger uitgevallen dan begroot 

doordat de partij dit bedrag aan de stichting heeft toegekend vanuit de extra aan de partij 

toegekende subsidie met betrekking tot de motie Jetten. Deze exra bijdrage heeft de stichting 

voornamelijk ingezet ter dekking van de kosten van het project Toekomstlab. 
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OVERIGE GEGEVENS

Vaststelling jaarrekening 2019

Vaststelling van de jaarrekening 2019 heeft plaats gevonden in de curatoriumvergadering gehouden

op 24 juni 2020.

Verdeling tekort 2020

De staat van baten en lasten kent een negatief saldo ad € 326. Dit saldo wordt als volgt verdeeld:

€

Ten gunste van de bestemmingsreserves -16.478

Ten laste van de continuïteitsreserve -2.724

-19.202
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OVERIGE BIJLAGEN

Giften van € 4.500 en hoger

De stichting ontving in 2020 geen giften van € 4.500 of hoger.

Giften van € 1.000 en hoger

De stichting ontving in 2020 geen giften van € 1.000 of hoger.

Schulden van € 25.000 en hoger

De stichting had in 2020 de beschikking over een krediet in rekening-courant bij de ING Bank voor

maximaal € 60.000. In het boekjaar is geen gebruik gemaakt van dit krediet. De stichting heeft

geen andere schulden voor een bedrag van € 25.000 en hoger.
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Bijlage 1: Algemene informatie  

Statutaire naam: Wiardi Beckman Stichting 

Statutaire zetel: Amsterdam 

Bezoekadres: Emmapark 12, 2595 ET ’s-Gravenhage 

Rechtsvorm: Stichting 

Activiteiten: De WBS stelt zich ten doel om urgente maatschappelijke vraagstukken te 
signaleren, deze wetenschappelijk te analyseren vanuit een langetermijnperspectief en 
sociaaldemocratisch gezindheid, en er toekomstgericht over te adviseren.  

Juridische structuur: De WBS kent een directeur en een curatorium 

Statutenwijziging: laatstelijk gewijzigd d.d. 31 oktober 2014 

Beleid met betrekking tot omvang en functie van reserves en fondsen: het beleid is om 
voldoende reserves aan te houden om te kunnen voldoen aan cao-verplichtingen ten aanzien 
van leden van de staf.  

Beleggingsbeleid: tegoeden van de stichting staan op spaarrekeningen, het geld wordt niet 
belegd. 

Informatie over directie en curatorium 

Taak en werkwijze directie en curatorium: de directie voert het dagelijkse bestuur van de 
stichting. Het curatorium komt vier keer per jaar bijeen voor vaststelling van de begroting en 
het jaarplan, bespreking en evaluatie van voortgang en publicatie van grote projecten en 
overige activiteiten, en vaststelling van jaarverslag en jaarrekening en bespreking met de 
controlerende accountants. 

Bezoldigings- en vergoedingenbeleid: het lidmaatschap van het curatorium is een 
onbezoldigde functie. 

Wijze benoemen en zittingsduur leden van het curatorium: Het bestuur van de Partij van de 
Arbeid, het Partijbestuur, benoemt de leden van het curatorium op voordracht van het 
curatorium voor de tijd van vier jaren. Daarna is een verlenging met een tweede termijn van 
weer vier jaren mogelijk. 

Nevenfuncties van directie en de leden van het curatorium:  

Ferd Crone:  

 Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal (tot juni 2023) 
 Lid Auditcommissie Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) (vanaf 1 januari 

2020 tot 1 januari 2024) 
 Voorzitter Raad van Toezicht Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut 

(KNMI) (vanaf 1 januari 2016 tot 1 januari 2024) 
 Lid Raad van Toezicht Platform31 (vanaf 1 juli 2012 tot 1 juli 2020)  
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 Voorzitter RvT SVN, Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten 
(tot 31-12-2021) 

Hans Andersson (penningmeester): 

 Bestuursadviseur AnderssonAdvies BV 

Klara Boonstra (secretaris) 

 Hoogleraar Internationaal sociaal recht bij de VU 
 Voorzitter diverse geschillencommissie in het (hoger) onderwijs bij SGO Utrecht 
 Lid van de Raad van Advies van het College voor de Mensenrechten 
 Lid Curatorium de Burcht, wetenschappelijk bureau voor de vakbeweging 

Menno Hurenkamp 

 Universitair docent Universiteit van Amsterdam 
 Universitair docent aan de Universiteit voor Humanistiek Utrecht 

Hélène Oppatja:  

 Voorzitter Raad van Toezicht Cultuurschakel 
 Voorzitter Raad van Toezicht Alphen op één Lijn [bezoldigd] 
 Lid Raad van Commissarissen Ferm Werk [bezoldigd] 
 Vicevoorzitter landelijk partijbestuur PvdA [onbezoldigd] 
 Bestuurslid Stichting Nationale Herdenking 15 augustus 1945 [onbezoldigd] 

Mark Elchardus:  

 Zaakvoerder van de commanditaire genootschap Research, Analysis, Vision. 

Kees Aarts:   

 Hoofdfunctie: Hoogleraar en decaan, Rijksuniversiteit Groningen. 

Kirsten van den Hul: Geen. 

Hans Schenk:  

 Emeritus-Hoogleraar Economische Wetenschappen, Universiteit Utrecht 
 President-Commissaris Transdev Nederland Holding NV 
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 Lid Raad van Commissarissen Wehkamp Holding BV 
 Lid Raad van Commissarissen Zorg van de Zaak NV 
 Voorzitter Raad van Advies IntegrationPeople.nl BV 
 Voorzitter College van Regenten, Stichting Prof. F. De Vries 
 Voorzitter Bestuur Stichting GRASP Research 
 Voorzitter Bestuur Stichting Onderzoek Medezeggenschap (SOMz) 
 Lid Sustainable Finance Lab (Universiteit Utrecht) 
 Penningmeester Bestuur, Stichting Politieke Economie 
 Penningmeester Coöperatie BA Rotterdams Onderhoud Netwerk  

Risico- en toekomstparagraaf  

De financiering van de WBS is grotendeels afhankelijk van subsidie verstrekt op grond van de 
WFPP door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Door de uitslag 
van de landelijke verkiezingen in maart 2017 is de hoogte van de subsidie ingrijpend 
verlaagd. De WBS-begroting is daarop aangepast.  

Vanaf begin 2020 ontvangt de PvdA als gevolg van de motie-Jetten extra subsidie. Het 
bestuur van de PvdA besloot op 2 maart 2020 een deel van die subsidie uit te keren aan de 
neveninstellingen. Bij brief dd. 3 september 2020 verzocht de directeur van de WBS het 
partijbestuur de uitkering te continueren in overeenstemming met de eerder gemaakte 
afspraken. Dat verzoek werd ingewilligd. Deze afspraken behelsden een positieve houding 
inzake voortzetting onder gelijke omstandigheden en besteding van de gelden. Een en ander 
teneinde de WBS (en de op de subsidie aangetrokken collega’s) juridische en financiële 
zekerheid te bieden. Deze afspraak werd ook voor 2021 gecontinueerd. 

Een kleine staf in vaste dienst wordt ondersteund door stagiaires en vrijwilligers. Er bestaat de 
mogelijkheid om op projectbasis tijdelijk personeel aan te nemen.  

De afgelopen jaren is zeer fors bezuinigd op huisvesting en facilitair bedrijf. De financiële 
risico’s die verband houden met de onderhuurders zijn ingecalculeerd. 

Tot slot investeert de WBS ook steeds meer in fondsenwerving, onder andere via een 
jaarlijkse donateurscampagne en ‘Vrienden van de WBS’ die voor een reeks van jaren grotere 
schenkingen doen.  
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Begroting 2021
Begroting 

2021 

€ 

B a t e n 

Subsidie 251.400

Bijdrage Partij van de Arbeid 133.000

Bijdragen en donaties 75.000

Publicaties 200

Overige 2.000

461.600

L a s t e n 

Organisatiekosten 

Personeelskosten 357.400

Huisvestingskosten 39.000

Bureaukosten 16.300

Reis- en verblijfkosten 13.000

Accountants-, advies- en administratiekosten 19.000

Overige kosten 4.500

449.200

Kosten activiteiten 

Donateursactie 16.000

Werkgroepen 2.500

Den Uyl - leerstoel 5.000

Conferenties 3.000

Jong WBS 7.000

Uitgave geschriften 4.000

Overige projecten (16) 32.000

69.500

Totaal lasten 518.700

Overschot/tekort -57.100
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Jaarverslag inclusief jaarrekening vastgesteld op 25 juni 2021 te Herpt door het curatorium 
van de Wiardi Beckmanstichting, 

Ferd Crone, voorzitter  

Hans Andersson, penningmeester 

Klara Boonstra, secretaris 
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Heleen de Coninck  
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Menno Hurenkamp 

Helene Oppatja 

Hans Schenk 
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ACCOUNTANTS                                      
IN NON-PROFIT

 

 

 

Wiardi Beckman Stichting 

Emmapark 12 

2595 ET  ‘S-GRAVENHAGE 

 

 

 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

 

 

 

Aan: het bestuur van de Wiardi Beckman Stichting 

 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020 

 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2020 van de Wiardi Beckman Stichting gecontroleerd. 

 

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening (pagina 21-35) voor het jaar geëindigd op  

31 december 2020 een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van de  

Wiardi Beckman Stichting te ‘s-Gravenhage per 31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming 

met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn C1 ‘Kleine organisaties-zonder-winststreven’. 

 

De jaarrekening bestaat uit: 

 

1. de balans per 31 december 2020 met een balanstotaal van € 328.574; 

2. de staat van baten en lasten voor het boekjaar eindigend op 31 december 2020 met een resultaat van € 19.202 

(tekort); en 

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere 

toelichtingen. 

 

De basis voor ons oordeel 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 

controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie  

‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 

 

Wij zijn onafhankelijk van de Wiardi Beckman Stichting te ‘s-Gravenhage, zoals vereist in de Verordening inzake de 

Onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 

onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening Gedrags- en Beroepsregels 

Accountants (VGBA). 

 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. 

 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 

 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit: 

 

− het bestuursverslag (hoofdstuk 1 t/m 6); 

− de overige gegevens; 

− bijlage 1: Algemene informatie; 

− bijlage 2: Begroting 2021.  
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- 2 - 

 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening 

verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat en alle informatie bevat die op grond van de in Nederland 

geldende RJ-Richtlijn C1 ‘Kleine-organisaties-zonder-winststreven’ vereist is. 

 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de 

controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden 

hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde 

diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 

 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag in 

overeenstemming met RJ-Richtlijn C1 ‘Kleine organisaties-zonder-winststreven’. 

 

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

 

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming 

met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn C1 ‘Kleine organisaties-zonder-winststreven’. In dit kader is het bestuur 

verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de 

jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 

 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar werkzaamheden in 

continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken 

op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of 

de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen 

en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan 

voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende 

en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Onze controle is uitgevoerd met 

een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet 

alle materiële fouten en fraude ontdekken. Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn 

materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op 

de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de 

aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen 

op ons oordeel. 

 

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij onze 

controleverklaring. 

 

Was getekend te Sliedrecht, 22 juni 2021. 

 

WITh accountants B.V. 

W.G. Oosterom MSc RA 

 

 

 

Bijlage.
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Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2020 van de Wiardi Beckman Stichting te  

‘s-Gravenhage 

 

In aanvulling op wat is vermeld in onze controleverklaring hebben wij in deze bijlage onze verantwoordelijkheden 

voor de controle van de jaarrekening nader uiteengezet en toegelicht wat een controle inhoudt. 

 

Wij hebben onze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele 

oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en 

de onafhankelijkheidseisen. Onze doelstelling is om een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de jaarrekening 

vrij van materiële afwijkingen als gevolg van fouten of fraude is. Onze controle bestond onder andere uit: 

 

− het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als 

gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden 

en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is 

het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake 

zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk 

verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing; 

− het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben 

niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit; 

− het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren 

van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; 

− het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het 

op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn 

waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als 

wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze 

controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen 

inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-

informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of 

omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven; 

− het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 

toelichtingen; 

− het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen. 

 

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de 

significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante 

tekortkomingen in de interne beheersing. 

 

 

 


