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Voorwoord 

 

“No poor health for poor people” (Council of Europe, 2012) 

 

In 2011 - het jaar waarin de Johannes Wier Stichting voor Mensenrechten gezondheidszorg (JWS) haar 

25 jarig bestaan vierde - hebben bestuur en vrijwilligers zich onvermoeid ingespannen om het ‘recht op 

gezondheid’ in Nederland te bevorderen. Onze financiële middelen en menskracht bleken echter 

beperkt. Aan het begin van 2011 namen wij afscheid van onze betaalde bureaumedewerkster, Aria 

Sawyer, aan wie wij dank zijn verschuldigd voor het waardevolle werk dat zij voor JWS verrichtte. Wij 

waren verheugd dat onze ‘huisbaas’, de Stichting Arq, bereid was haar een arbeidsplaats te bieden. Jan 

Vosters nam in 2011, naast zijn activiteiten als secretaris, haar functie waar. Ook verlieten twee 

bestuursleden, Marianne Begemann en Wilbert Bouts, in de eerste helft van 2011 het bestuur. Marianne 

Begemann coördineerde jarenlang de activiteiten op het terrein van de mensenrechteneducatie, en 

zorgde ondermeer voor de Nederlandse publicatie van de toolkit over het ‘recht op gezondheid’. Wilbert 

Bouts coördineerde ondermeer de werkgroep forensische geneeskunde. Beiden hadden een zeer 

betekenisvolle inbreng in onze stichting en wij hebben aan het einde van het jaar hen daarvoor grote 

dank betuigd. Deze dank gold minstens zoveel voor Jan Vosters, die zoals gezegd, in 2011 de functies van 

secretaris en bureaucoördinatie op zijn schouders had. Zonder hem hadden verschillende activiteiten 

van JWS geen voortgang gehad. Hij legde beide functies neer aan het einde van dit verslagjaar. 

Er kwamen nieuwe leden van het bestuur en met hen werd besloten tot het verrichten van een 

strategische analyse om de positie en beleid van de Stichting voor de komende jaren te bepalen.  

Het aantal onderwerpen die de aandacht van JWS vragen is toegenomen. Zo is er in de gezondheidszorg 

een schaarste aan professionals in de zorg ontstaan en deze zal de komende jaren nog groter worden. 

Met de intrede van de marktwerking in de zorg staat de autonomie van de arts onder druk en wordt het 

spanningsveld tussen prestatie en patiënt steeds meer voelbaar. Verder heeft de regering ‘Rutte 1’ 

diverse maatregelen genomen om de kosten in de zorg te beheersen. Deze treffen vooral de sociaal 

zwakkeren in de samenleving. Indien deze ontwikkeling niet door de komende, nieuwe regering wordt 

gekeerd zullen professionals in de zorg toenemend geconfronteerd worden met medisch ethische 

dilemma’s.  

Zoals gezegd is echter onze spankracht beperkt en hebben wij op basis van de strategische analyse 

keuzes gemaakt. Deze zijn vastgelegd in een meerjarenplan 2012 – 2015 dat in het voorliggende verslag 

wordt besproken. Belangrijke elementen daaruit zijn, dat wij duidelijker moeten focussen op enkele 

onderwerpen, ons beter moeten profileren en vooral geen activiteiten oppakken die reeds door andere 

organisaties worden verricht. Signaleren en samenwerken, evenals het fungeren als denktank en 

pleitbezorger zijn daarbij enkele belangrijke sleutelwoorden. 
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Hoewel wij dus ‘in de beperking ons meester moeten tonen’ heeft het meerjarenplan 2012 – 2015 een 

duidelijk opbouw, met als uiteindelijk doel onze financiële positie dusdanig te verbeteren dat wij weer 

betaalde krachten in dienst kunnen nemen. Het bestuur is ten tijde van dit schrijven weer op volle kracht 

en vol energie om het meerjarenplan met goed resultaat ten uitvoer te brengen. Dat lukt ons echter niet 

zonder de inbreng van u allen die de stichting en haar doelstellingen een warm hart toedragen, en met 

uw belangeloze inzet bij onze activiteiten en/of uw donaties ons werk mogelijk maken. Wij zijn u allen 

daarvoor zeer dankbaar en hopen ook in het komende jaar een beroep op u te mogen doen. 

 

Lisette Luykx, arts, vicevoorzitter en waarnemend voorzitter tot 1 november 2011 

Loes van Willigen, arts n.p., lid van het bestuur sinds 1 juni 2011, voorzitter vanaf 1 november 2011  
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1 Inleiding 

Het jaar 2011 was in meerdere opzichten een belangrijk jaar voor de voor de Johannes Wier Stichting 

(JWS) als organisatie en voor haar medewerkers. Zo keken we terug op 25 jaar van activiteiten van de 

stichting die vele hoogtepunten heeft gekend.  

Tegelijk moest ook worden geconstateerd dat de spankracht van JWS zowel qua menskracht als qua 

financiële middelen in de afgelopen jaren was teruggelopen. Het aantal onderwerpen die de aandacht 

van JWS vragen lijkt daarentegen almaar toe te nemen.  

Het vijfentwintigjarig bestaan van JWS is daarom mede aangegrepen om in de zomer van 2011 een 

sterkte-zwakte analyse van de organisatie te maken en diverse gesprekken te voeren met relaties, 

medewerkers en met externe deskundigen over de toekomst van JWS. De resultaten en daarop ingezette 

wijzigingen worden verderop in dit jaarverslag beschreven. 

Ondertussen gingen de reguliere activiteiten uiteraard gewoon door. Ook deze zullen in dit jaarverslag 

worden beschreven. Verder treft u een financiële verantwoording aan van de stichting en een overzicht 

en beschrijving van de organisatie en het bestuur van JWS.  

 

2 25 jaar Johannes Wier Stichting 

JWS werd op 17 januari 1986 opgericht en vierde in 2011 haar 25-jarig bestaan als onafhankelijke 

mensenrechtenorganisatie. In die 25 jaar heeft JWS belangrijke mijlpalen gekend, zoals het uitvoeren 

van diverse buitenlandse missies, het opstellen van het veelgebruikte protocol hongerstaking, diverse 

bijdragen aan schaduwrapportages bij mensenrechtenverdragen en de opzet en uitvoering van de 

mensenrechteneducatie (MRE).  

Het gaat te ver om al deze activiteiten apart te noemen, maar medio 2012 zal in een speciale nieuwsbrief 

bij de vijfentwintigjarige geschiedenis van JWS worden stilgestaan. 

Het vijfentwintigjarig bestaan van JWS is in 2011 onder meer gevierd met een ‘toogdag’ voor 

medewerkers en andere vrijwilligers, op 24 september in Fort Vechten in Bunnik. Tijdens de dag vond 

een rondleiding plaats op het fort en vonden enkele presentaties plaats. Zo presenteerde Vera Hoorens 

haar in 2011 verschenen proefschrift over het leven en werk van Johannes Wier, getiteld Een ketterse 

arts voor de heksen (Jan Wier, 1515-1588). Verder spraken onder meer psychiater Ronald Rijnders over 

obstakels in de zorg voor gedetineerden en gaf bestuurslid Joost den Otter een overzicht van laatste 

ontwikkelingen rond hongerstaking. 

 

3 Activiteiten in 2011 

De activiteiten van JWS in 2011 betroffen mensenrechteneducatie, het schrijven van bijdragen aan 

schaduwrapportages en aandacht voor de zorg ongedocumenteerden en (illegale) migranten.   
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3.1 Mensenrechteneducatie  

De MRE van JWS heeft tot doel informatie, kennis en inzicht te bieden op het terrein van het recht van 

een ieder op een zo goed mogelijke lichamelijke en geestelijke gezondheid en daaraan verwante 

thema’s. Deze activiteit blijkt zowel door vrijwilligers van JWS als externe stakeholders te worden 

gewaardeerd.  

In 2011 heeft JWS in dit kader onder meer bijgedragen aan de ontwikkeling van een e-learning cursus 

‘Medical Peace Work’, een Europees project gefinancierd door het Leonardo da Vinci fonds van de 

Europese Commissie, dat in 2011 afloopt. 

In juni en september organiseert JWS nascholingsbijeenkomsten voor respectievelijk artsen in het 

algemeen en penitentiair artsen in het bijzonder in vier regionale bijeenkomsten. Bij die laatste 

nascholingsbijeenkomst waren diverse forensisch artsen van JWS betrokken. 

 

3.2 Bijdragen aan schaduwrapportages 

JWS draagt bij aan ‘schaduwrapportages’ ten aanzien van verschillende internationale verdragen. Doel 

van de parallelrapportages is om, naast de formele rapportages van de regering, aan de VN comités te 

rapporteren over de stand van zaken met betrekking tot de eerbiediging van de rechten van de mens, 

opdat daarmee de voortgang op dit terrein wordt bevorderd. De bijdragen vinden veelal plaats binnen 

een samenwerkingsverband van NGO’s en worden de laatste jeren gecoördineerd door het Nederlands 

Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM). 

Naast het leveren van eigen bijdrages ondertekent JWS ook schaduwrapportages waaraan ze geen 

bijdrage kan leveren, maar die gelet op het belang van het bevorderen van de mensenrechten in 

Nederland ook relevant worden geacht.  

In 2011 zijn voorbereidingen getroffen en bijeenkomsten bijgewoond voor de schaduwrapportage bij het 

Anti-Folterverdrag (CAT) en voor de tweede rapportage van Nederland in het kader van de Universal 

Periodic Review (ook wel het ‘mensenrechtenexamen’ genoemd) van de Verenigde Naties, waarin de 

stand van de mensenrechten in een land als geheel onder de loep wordt genomen. 

 

3.3 Ongedocumenteerden en migranten 

In 2011 was de toegang tot zorg aan migranten en ongedocumenteerden wederom een punt van zorg 

voor JWS. Onder meer door de roep om het strafbaar stellen van ‘illegaal verblijf’ waardoor  gevreesd 

wordt dat ongedocumenteerden minder snel een beroep zullen doen op noodzakelijke medische zorg 

met alle gezondheidsgevolgen voor deze mensen van dien. Daardoor kunnen ook infectieziekten die 

schadelijk kunnen zijn voor de samenleving minder snel worden opgespoord en bestreden.  

In 2011 heeft JWS daarom ook een landelijke petitie tegen de voorgenomen strafbaarstelling 

onderschreven en op 27 mei deelgenomen aan een internationale conferentie in Rotterdam – 
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georganiseerd door Stichting LOS en PICUM1 – waarin tussen belangenorganisaties ervaringen in andere 

Europese landen met de strafbaarstelling van ‘illegaliteit’ werden uitgewisseld. Tevens was JWS 

medeorganisator van de expertmeeting over de zorg aan ongedocumenteerden in het najaar van 2011, 

waarbij vele betrokken zorgkoepels en belangenbehartigende organisaties vertegenwoordigd waren. 

Afspraken werden gemaakt over wijzen waarop de toegang tot de zorg voor ongedocumenteerden 

zullen worden bevorderd en anderzijds informatie aan ongedocumenteerden over hun recht op zorg zal 

worden verspreid. 

 

3.4 Overige activiteiten 

Naast de meer structurele activiteiten van JWS, vonden ook enkele belangwekkende ad hoc 

bijeenkomsten plaats. 

In september schreef JWS samen met Arq en Pharos een pleidooi voor de opname van het Istanbul 

Protocol in asielprocedures naar aanleiding van een concept General Comment bij artikel 14 van het Anti-

Folterverdrag (over rehabilitatie). 

In oktober sprak JWS met een delegatie van het Europees Comité ter Preventie van Foltering (CPT) over 

de signalen die de stichting krijgt over onder meer het gebrek aan zorg in detentie en het onnodige 

gebruik van geweld en dwangmiddelen, zoals het gebruik van de isoleercel. 

Op internationale mensenrechtendag, 10 december, hield professor Aart Hendriks tijdens de eerste 

‘Johannes Wier lezing’ een inleiding over patiëntenrechten en de keerzijde van de ‘eigen 

verantwoordelijkheid’. Jonneke Nader hield namens het College voor de Rechten van de Mens in 

oprichting een presentatie over de stand van zaken van het toekomstige college. 

 

3.5 Actualiteiten en trends 

In de actualiteiten die JWS gedurende 2011 heeft bijgehouden vallen enkele trends te onderkennen. 

Onverminderd zorgwekkend blijft de aandacht voor gebrek aan toegang tot zorg voor 

ongedocumenteerden. Ook de zorg in detentie van migranten laat te wensen over. De zorgen over 

toegang tot zorg werden versterkt door de plannen van de regering om ‘illegaliteit’ strafbaar te stellen 

en de financiële vergoeding voor tolken aan migranten stop te zetten. 

Verder werd in 2011 aandacht gevraagd voor dwang en geweld in de psychiatrie, onder andere naar 

aanleiding van de zaak van ‘Brandon’. 

Positieve was de instemming van de Tweede Kamer met de oprichting van een mensenrechteninstituut 

worden genoemd (het latere College voor de Rechten van de Mens).  

Ook werd het Instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek opgericht, waarbij het Meldpunt 

voor Asielzoekers met Psychische Problemen (MAPP) en de Medische onderzoeksgroep (MOG) van 

Amnesty International in opgaan. 

                                                           
1
 Zie www.stichtinglos.nl en www.picum.org.  

http://www.stichtinglos.nl/
http://www.picum.org/
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4 Meerjarenplan 2012-2015 

In december 2011 stelde het bestuur van de Johannes Wier Stichting het meerjarenplan 2012-2015 vast. 

Het meerjarenplan is gebaseerd op de sterkte-zwakte analyse die in de zomer van 2011 begon.  

 

4.1 Pluspunten en minpunten in een veranderende context 

Uit de analyse kwam enerzijds naar voren dat de meeste stakeholders de Johannes Wier Stichting nog 

steeds zien als enige en daarmee unieke organisatie op het gebied van mensenrechten en 

gezondheidszorg in Nederland.  

Dit geldt zeker in een tijd waarin populisme terrein wint en er een duidelijke polarisatie binnen de 

samenleving plaats gevonden. Onzekerheid over de eigen toekomst en angst voor ‘de ander’, ‘het 

vreemde’, spelen daarbij een belangrijke rol. De huidige regering heeft daarop in gespeeld door 

ondermeer aan te kondigen (nog) restrictievere maatregelen ten aanzien van het immigratiebeleid te 

gaan nemen en de inburgering van niet-westerse migranten te laten vallen onder de ‘eigen 

verantwoordelijkheid’.2  

Bezuinigingsmaatregelen zullen vooral de sociaal zwakkeren in de samenleving treffen. Hierdoor zullen 

professionals in de zorg in toenemende mate met medisch-ethische dilemma’s worden geconfronteerd 

en in gewetensnood komen te verkeren. 

De bevolking vergrijst en dat geldt ook voor professionals in de zorg. De schaarste aan zorgprofessionals 

groeit en zal de komende jaren, naar verwachting, verder toenemen. In de zorginstellingen voor ouderen 

is de noodklok al geluid.3 Tegelijkertijd blijven de kosten van de zorg stijgen. Voor een deel hangt dat 

samen met een stijging van de gemiddelde levensverwachting, waarmee ook het aantal chronische 

zieken toeneemt, maar het is ook gerelateerd aan de technologische vooruitgang. Het terugdringen van 

ongezonde leefstijlen stagneert.  

Anderzijds liet de sterkte-zwakte analyse zien dat het profiel van JWS onduidelijk is. Ook laat de analyse 

zien dat de organisatiestructuur bijstelling vereist. Onder de vrijwilligers heerst behoefte aan duidelijke 

en transparante besluitvorming, informatie over en duidelijke doelstellingen van de activiteiten van JWS, 

en aan de mogelijkheid tot onderlinge uitwisseling en contact.  

 

4.2 Verandering en focus 

Veranderingen in de cultuur en structuur van organisaties zijn lastige processen. De bijstelling van de 

organisatie zal in 2012 veel tijd en aandacht gaan vragen van het bestuur en vrijwilligers van JWS. Daarbij 

                                                           
2
 Concept Regeerakkoord CDA VVD, 30 september 2010. 

3
 Uitspraak Verenso. http://www.tvvonline.nl/nieuws/id2443-Medische_zorg_verpleeghuis_in_gevaar.html [25-8-

11] 

http://www.tvvonline.nl/nieuws/id2443-Medische_zorg_verpleeghuis_in_gevaar.html
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zal in 2012 vooral de aandacht uitgaan naar de interne organisatie, zoals het versterken van de interne 

cohesie en het structuren van besluitvorming en andere interne processen en procedures. Dat jaar kan 

worden gekarakteriseerd als ‘opstartjaar’, 2013 als ‘verdiepingsjaar’ en 2014 als ‘consolidatiejaar’, zodat 

in 2015 JWS weer op volle sterkte is om zijn doelstellingen te realiseren. 

JWS wil de unieke positie die het inneemt in Nederland op het terrein van de mensenrechten en 

gezondheidszorg behouden door zich duidelijk te onderscheiden van organisaties die deze thematiek – 

geheel of gedeeltelijk – ook in hun vaandel dragen. JWS wil verschil maken, een meerwaarde bieden, 

door ondermeer doublures met andere organisaties zoveel mogelijk te vermijden.  

JWS wil zich in de komende drie jaren daarom focussen op een beperkt aantal speerpunten, om zich met 

heldere kernboodschappen en positiebepalingen op het terrein van de mensenrechten en 

gezondheidszorg beter te profileren. JWS wil zich daarbij niet zozeer als kennis- en expertise centrum 

profileren, maar vooral als denktank.  

JWS richt zich daarbij primair op professionals in de zorg en niet op groepen in de samenleving van wie 

het recht op gezondheid(szorg) niet (voldoende) wordt gerealiseerd. Wel kunnen signalen over 

misstanden in de zorg aan bepaalde groepen aanleiding zijn om politici, zorgprofessionals, 

beroepsorganisaties en/of andere relevante instanties hierop aan te spreken, hierover debatten te 

organiseren of andere acties, al dan niet in afstemming met samenwerkingspartners, te ondernemen.  

Voor de interne cohesie zal JWS voor en met vrijwilligers door middel van zo’n vijf refereeravonden per 

jaar de kennis, deskundigheid en interne cohesie onder de eigen gelederen bevorderen, en eventueel die 

van de directe samenwerkingspartners. Daarnaast wordt voorzien in het organiseren van extern gerichte 

debatten om de functie van JWS als denktank vorm te geven. Bij deze debatten zal een beroep worden 

gedaan op de KNMG, andere beroepsorganisaties en/of academies en voor de invulling ervan op externe 

deskundigen. Waar mogelijke zal voor deze debatten accreditatie worden aangevraagd.  

Van de eerdergenoemde activiteiten zullen met name de debatten bouwstenen kunnen leveren om de 

positie van JWS te bepalen en position papers en fact sheets op te stellen of richtlijnen te ontwikkelen. 

Daarvoor zal JWS een beroep doen op deskundigen binnen de eigen gelederen en/of extern. 

JWS zal zich in de periode 2012 – 2015 inspannen om te stimuleren dat MRE onderdeel gaat uitmaken 

van curricula van professionals in de zorg. Daarnaast zal JWS de activiteiten van het Platform 

Mensenrechteneducatie volgen en – zover relevant en mogelijk – deze ondersteunen, dan wel haar 

steun inroepen.  

Ter versterking van de financiële situatie, de profilering en aanpassing van de interne en externe 

informatievoorziening aan de huidige tijdsgeest zal JWS in 2012 een plan opstellen voor marketing, 

fondsenwerving, public relations (PR), en overige interne en externe communicatie. Het streven is om in 

2015 weer een dusdanige financiële positie te hebben dat twee betaalde krachten voor de 

bureaucoördinatie en beleidsmatige ondersteuning van het bestuur kunnen worden aangetrokken. 

Verder zullen de informatievoorzieningen qua wijze, vorm en inhoud moeten worden aangepast aan de 

huidige tijdsgeest, waaronder het gebruik van sociale media. 



Jaarverslag 2011   

 8 

JWS wil de interne cohesie en de communicatie binnen het bestuur en tussen bestuur en vrijwilligers 

versterken in de overtuiging dat dit de verbondenheid en inzet van vrijwilligers bij de diverse activiteiten 

van JWS vergroot. Ook wil het de kennis en professionaliteit van het bestuur en vrijwilligers vergroten, 

en de structuur van de organisatie wijzigen van een werkgroepen- naar een netwerkenorganisatie. De 

werkgroepen komen daarmee feitelijk te vervallen; in plaats daarvan zal meer worden gewerkt met 

projectgroepen en task forces.  

JWS wil zich profileren als ‘lerende organisatie’ en good practices ontwikkelen, zowel in haar diensten en 

producten, als in de interne en externe communicatie. JWS wil de communicatie met vrijwilligers en 

externe stakeholders aanpassen aan de tijdsgeest door gebruik te gaan maken van de sociale media.  

JWS wil ook op andere wijzen haar profiel verjongen, opdat het voor jongere professionals in de zorg 

grotere aantrekkingskracht krijgt om zich bij JWS aan te sluiten. 

 

5 Financiële verantwoording 

JWS is een onafhankelijke mensenrechtenorganisatie en ontvangt geen overheidssubsidies voor haar 

activiteiten. De stichting is daardoor volledig afhankelijk van vrijwillige donaties, schenkingen en legaten 

en opbrengsten van de verkoop van publicaties en bijdragen voor door de stichting georganiseerde 

bijeenkomsten. In sommige gevallen worden projecten gefinancierd door middel van (tijdelijke) 

projectsubsidies.  

De Johannes Wier Stichting heeft over het verslagjaar een positief resultaat geboekt van € 42.075 (2010:  

€ 4.713).  Na zware exploitatieverliezen in 2008 en 2009 is in 2010 de omslag naar een 

vrijwilligersorganisatie ingezet, die voorjaar 2011 is voltooid. De uitvoeringskosten van de eigen 

organisatie daalden hierdoor van € 58.478 naar € 29.697.  Omdat de activiteiten door de 

organisatieverandering en de bestuurswisselingen wat terugliepen en de inkomsten uit donaties en 

giften redelijk op peil bleven (€81.735), kon het resultaat sterk toenemen.  

Het eigen vermogen bedroeg per 31 december 2011 € 58.734, tegenover € 11.946 twee jaar eerder. 

Hiermee is ook in financieel opzicht een basis gelegd voor een groei van de activiteiten van de stichting.   

Het volledig financiële jaarverslag is op te vragen bij het secretariaat van de Johannes Wier Stichting. 

JWS is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) sinds 1 januari 2008. Dit betekent dat donaties 

aftrekbaar zijn van de belasting. Meer informatie hierover is te vinden op  www.belastingdienst.nl/giften.  

 

6 Organisatie en bestuur  

JWS is een onafhankelijke mensenrechtenorganisatie van en voor professionals in de zorg en heeft, 

volgens de statuten, tot doel  

“de bevordering en naleving van de mensenrechten op het gebied van of in samenhang met de 

gezondheidszorg, zoals neergelegd in internationale verdragen en geformuleerd door de 
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Verenigde Naties en haar organen en de nationale en internationale ethische codes en 

verklaringen van de werkers in de gezondheidszorg […], alles in de ruimste zin des woords.”  

Om dat doel te bereiken stimuleert en mobiliseert de stichting professionals in de zorg om de 

eerbiediging van het recht van een ieder op een zo goed mogelijke lichamelijke en geestelijke 

gezondheid te bevorderen (de right to health). Dit recht is neergelegd in internationale en Europese 

verklaringen en verdragen, en in gedragscodes van internationale en nationale beroepsorganisaties. 

Voor de invulling van de right to health baseert JWS zich met name op artikel 12 van het Internationale 

Verdrag inzake Economische Sociale en Culturele Rechten (IVESCR) en de uitwerking van dat artikel in 

General Comment nr. 14 door het Comité dat toezicht houdt op de naleving van het IVESCR. 

JWS is lid van de International Federation of Health and Human Rights Organisations (IFHHRO).4 

 

6.1 Het bestuur 

JWS kent een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur bestaande uit een deel van dat algemene 

bestuur.  

In het algemeen bestuur (AB) zijn alle bestuursleden vertegenwoordigd; het algemene bestuur komt 

maandelijks bijeen en bespreekt in haar vergaderingen het beleid van de organisatie, de financiële 

situatie en andere strategische onderwerpen die het functioneren van de stichting betreffen. 

Het dagelijks bestuur (DB) is een afvaardiging van het algemeen bestuur en bestaat uit de voorzitter, de 

vice-voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Zij voeren de besluiten van het algemeen bestuur 

uit en dragen zorg voor de dagelijkse gang van zaken van de stichting, zoals het functioneren van het 

secretariaat in Diemen, de voortgang van projecten en staan in voorkomende gevallen de media te 

woord. 

Het algemeen bestuur van JWS dient ten minste uit zeven personen te bestaan en was op 31 december 

2011 als volgt opgebouwd: 

 Loes van Willigen – voorzitter (tevens DB)  

 Lisette Luykx – vice-voorzitter (tevens DB)   

 Theo Wijngaard – secretaris (tevens DB)                                           

 Gert Grift – penningmeester (tevens DB)       

 Joost den Otter         

 Inke Schaap               

 En één bestuursvacature 
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6.2 Het Comité van Aanbeveling 

JWS kent een Comité van Aanbeveling. Dat bestond op 31 december 2011 uit: 

 Louise Gunning-Schepers – voorzitter van de Gezondheidsraad en hoogleraar Gezondheid en 

Maatschappij aan de Universiteit van Amsterdam  

 Ruud Hagenouw – voormalig voorzitter KNMG en voormalig directeur GGD Zuid Limburg                                           

 Eduard Nazarski – directeur van Amnesty International Nederland  

Het Comité van Aanbeveling is in 2011 onder meer geconsulteerd over bestuurlijke en inhoudelijke 

kwesties, in het bijzonder die ten aanzien van de voorgenomen organisatorische wijzigingen.  

 

6.3 Het JWS secretariaat 

Het secretariaat van JWS is gevestigd binnen Arq5 in Diemen en werd na het vertrek van de betaalde 

secretariaatsmedewerkster bemenst door de secretaris van het bestuur in afwachting van een nieuwe 

secretariaatsmedewer(st)er. Eind 2011 is een secretariaatsmedewerster aangetrokken in de persoon van 

Marina Hendriks. Daarnaast ondersteunt Sonja Remert de stichting als boekhoudster. Beiden zijn 

werkzaam als vrijwilligers voor de Stichting. 

 

7 Contact 

Voor nadere informatie over de activiteiten of publicaties van JWS verwijzen wij u graag naar onze 

website: www.johannes-wier.nl.  

Mocht u vragen hebben of informatie willen ontvangen over mogelijkheden om persoonlijk of financieel 

te kunnen bijdragen aan het werk van JWS, dan staan wij u hierover graag te woord. U kunt schriftelijk, 

per e-mail of telefonisch contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.  

 

Contactgegevens van JWS        

Nienoord 5                                                                                                                                                                        

1112 XE DIEMEN                                                                                                                                                                                             

T: 020-8407630                                                                                                                                                                                 

E: info@johannes-wier.nl                                                                                                                                                            

I: www.johannes-wier.nl  

 

Overige organisatiegegevens 

Bankrekeningnummer: 53353 
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JWS is geregistreerd in de Kamer van Koophandel Midden Nederland onder nummer 41181972. 

Het ANBI registratienummer van JWS is: 04836. 


