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Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag van Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschie-
denis, over 2019. Het was een veelbewogen jaar voor vrouwengeschiedenis en emancipatie, 
waarin mooie stappen zijn gemaakt.

Atria heeft in 2019 zowel wetenschappelijk als maatschappelijk bijgedragen aan de bevor-
dering van gendergelijkheid. Er is hard gewerkt aan de voortzetting van de drie vijfjaren-
programma’s in partnerschap met het Ministerie van OCW: Bronnen van Verandering, 
Werk.en.de Toekomst (i.s.m. VHTO, NVR en Emancipator), en Act4Respect (i.s.m. Rutgers 
Kenniscentrum). Dankzij deze programma’s kan Atria een cruciale bijdrage leveren aan 
kennis over het behoud, aanvullen en tot leven brengen van vrouwengeschiedenis, de posi-
tie van vrouwen op de arbeidsmarkt en de preventie van geweld tegen vrouwen.

Kenmerkend voor 2019 waren een aantal bijzondere momenten, waaronder hoog bezoek 
van Maria Liberia-Peters (de voormalig premier van de Nederlandse Antillen) in Atria’s 
bibliotheek. Een ander hoogtepunt was de jaarlijks terugkerende Museumnacht, waar 
honderden bezoekers de weg naar Atria opnieuw wisten te vinden. Kers op de taart in 2019 
was de tentoonstelling ‘De straat op!’ in de Openbare Bibliotheek Amsterdam over 100 jaar 
vrouwenkiesrecht en activisme. Ook in tal van perspublicaties toonde Atria zich relevant 
door actief bij te dragen aan discussies over bijvoorbeeld abortus en de loonkloof. 

In 2020 vervolgen we met de ‘Atria tribe’ de weg naar een wereld met gelijke kansen voor 
iedereen. 

Kaouthar Darmoni,
Directeur-bestuurder Atria
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Verslag Raad                                       
van Toezicht

De statutaire taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in een 
reglement. De belangrijkste taken zijn:

• Het vervullen van de werkgeversrol met betrekking tot de bestuurder.
• Toezicht houden op een doelmatige en controleerbare besteding van de middelen van   
     Atria.
• Het adviseren en ondersteuning bieden aan de bestuurder.
• Ambassadeurschap voor doelstellingen van Atria naar maatschappelijke organisaties,  
    media, politiek en bedrijfsleven. 

Samenstelling
Wegens vertrek van mevrouw J. Tiemersma en mevrouw A. Jongerius door het verstrijken 
van hun tweede zittingstermijn in 2018 heeft per 1 januari 2019 mevrouw P. Stienen de 
voorzittersrol aanvaard. Mevrouw E. Herman is per dezelfde datum toegevoegd als nieuw 
lid. 

De Raad van Toezicht bestaat verder uit de heer E. Koenen, de heer E. Holtslag, mevrouw 
E.M. Sent en mevrouw F. Ulichki (tot 31-3-2019, wegens het verstrijken van haar tweede 
zittingstermijn). De heer E. Holtslag en mevrouw E.M. Sent vormen samen de audit com-
missie. Mevrouw P. Stienen en de heer E. Koenen vormen samen de remuneratie-benoe-
mingscommissie. Besluiten worden door de Raad van Toezicht genomen.   

Activiteiten
De Raad van Toezicht is gedurende het kalenderjaar 2019 4 maal bijeengekomen in bijzijn 
van de bestuurder op 27 maart, 3 juli, 11 september, 13 november. Voorafgaand aan deze 
vergaderingen kwam de Raad van Toezicht zonder bestuurder bijeen voor een vooroverleg. 
Daarnaast zijn er vier bijeenkomsten geweest van de auditcommissie en een separate bij-
eenkomst van de Raad van Toezicht op 1 maart. De bestuurder was hier niet altijd volledig 
bij aanwezig. 

Daarnaast hebben de leden van de remuneratie-benoemingscommissie aangevuld met 
mevrouw E. Herman enkele keren bijeenkomsten gehad met de klankbordgroep van de 
medewerkers en de Ondernemingsraad in het kader van de selectie en benoeming van de 
nieuwe bestuurder, mevrouw K. Darmoni. Zij is op 1 oktober 2019 begonnen. 
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Beschrijving activiteiten 
Het team van Atria heeft in 2019 een dynamisch transitiejaar doorgemaakt. Allereerst 
werd in dit jaar werd pas echt duidelijk wat overgang van een exploitatiesubsidie naar 
een stelsel van drie subsidies met meerjarig karakter daadwerkelijk betekende voor de 
werkwijze en sturing op de interne processen van Atria. De organisatie heeft alle zeilen 
bij moeten zetten om “in control” te blijven. Daarbij heeft het ook buitengewoon veel tijd 
gevraagd van de Raad van Toezicht om te achterhalen wat precies de stand van zaken 
was in deze transitieperiode van de diverse werkprocessen in de organisatie om op een 
zorgvuldige manier toezicht te kunnen houden. Daarnaast bereikte de mevrouw R. 
Römkens de pensioengerechtigde leeftijd en was de Raad van Toezicht verantwoordelijk 
voor de selectie en benoeming van een nieuwe bestuurder 

De inspanningen van de Raad van toezicht gedurende het jaar 2019 waren vooral gericht 
op:

De transitie van instellingsorganisatie naar hybride projectorganisatie. 
Het toegenomen risico qua financiële stabiliteit vereist noodzakelijke 
beheersmaatregelen. Het belang van sturing op uren verantwoording was dé 
uitdaging voor het bestuur en de organisatie in 2019. De Raad van Toezicht heeft 
aangegeven dat het van belang is om lessen te leren van andere organisaties die de 
transitie van instellings- naar projectsubsidies systematiek hebben doorgemaakt. 

De afronding en totstandkoming van de jaarrekening 2018, het eerste jaar van 
de projectfinanciering. De organisatie had in 2018 de sturing op een adequate 
urenverantwoording nog niet op orde. Er is extra capaciteit ingehuurd om de juiste 
jaarcijfers 2018 op te kunnen leveren. De accountantskosten voor de controle 2018 
zijn daardoor veel hoger uitgevallen. Dit vroeg ook om extra aandacht van de Raad 
van Toezicht.  

Kwartaalrapportages 2019: Gezien de complexiteit van de financiële verantwoording 
heeft de auditcommissie uitgebreid aandacht besteed aan het bespreken van de 
kwartaalrapportages 2019 en de noodzakelijke herstelacties omdat de administratie 
en urenverantwoording meer sturing nodig hadden dan ingeschat. Bovendien heeft 
door tussentijdse wisselingen van de algemene managers en controllers en vertrek 
van de bestuurder niet altijd een zorgvuldige overdracht plaatsgevonden. De Raad 
van Toezicht is verheugd om te zien dat de nieuwe bestuurder het een en ander in het 
laatste kwartaal van 2019 voortvarend heeft opgepakt.

Start van een ondernemingsraad in de tweede helft van 2019. De Raad van Toezicht 
juicht het vormen van een OR van harte toe en wenst graag 2 maal per jaar een 
horizontaal overleg met de OR om een beeld en gevoel te krijgen van wat er leeft in de 
organisatie. 

Ambassadeursnetwerk Atria. De inspanningen van Atria inzake de uitbreiding van 
het Atria-ambassadeurs-netwerk zijn besproken met de nieuwe bestuurder.

Pensionering bestuurder. Door de renumeratie-benoemingscommissie zijn met de 
voormalige bestuurder afspraken gemaakt over de pensionering en overdracht en 
opvolging van de bestuurder.

-

-

-

-

-

-
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Tot slot
De Raad van Toezicht spreekt waardering uit voor de flexibiliteit en aanpassingsvermogen 
van de medewerkers binnen Atria die zich vol energie hebben ingezet in dit transitiejaar. 
Die waardering geldt ook voor de financiële en andere externe experts die eind 2019 zijn 
ingehuurd om de nieuwe directeur te ondersteunen. 

Atria beheert het erfgoed en de collecties van de vrouwengeschiedenissen en de strijd 
voor gendergelijkheid in Nederland en daarbuiten. In 2019 bleek bij de viering van 100 
jaar algemeen kiesrecht hoe belangrijk het is dat de stem doorklinkt van de verschillende 
vrouwen én mannen die daaraan bijgedragen hebben. De opening van de tentoonstelling 
‘De straat op!’ over 100 jaar vrouwenkiesrecht en activisme eind september 2019 in de 
Openbare Bibliotheek van Amsterdam was een belangrijk hoogtepunt in deze viering. 

We zien dat de nieuwe bestuurder en ook steeds meer medewerkers zichtbaar zijn 
in de samenleving, het maatschappelijke debat en de media en daarbij dat erfgoed 
centraal zetten in hun adviezen, artikelen en media-uitingen. We zien ook dat steeds 
meer organisaties hun weg naar Atria vinden voor advisering en ondersteuning bij 
wetenschappelijk onderzoek. Hierdoor heeft voor de Raad van Toezicht het team van 
Atria een duidelijke toegevoegde waarde in het speelveld van andere organisaties die zich 
bezighouden met gendergelijkheid in Nederland.  

De Raad van Toezicht is ervan overtuigd dat Atria onder leiding van de nieuwe bestuurder 
in 2020 deze rol alleen maar verder kan uitbouwen.

Vooruitblik naar 2020 
Op 1-4-2020 vertrekt de voorzitter van de Raad van Toezicht vanwege aanvaarding 
van nieuwe rollen in de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa. Mevrouw. 
C. Brinkgreve zal tot eind 2020 als interim-voorzitter functioneren. E. Koenen zal de 
rol van vice-voorzitter op zich nemen. In november 2020 eindigt formeel het tweede 
zittingstermijn van drie Raad van Toezichtleden. De werving voor nieuwe leden is 
inmiddels gestart. Er zal voor gefaseerde overdracht worden gekozen om de continuïteit 
binnen de Raad van Toezicht te waarborgen. 

   
Amsterdam, 23 maart 2020
Namens de Raad van Toezicht
Petra Stienen, voorzitter
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Introductie

1.1. Missie

Vrouwenrechten zijn mensenrechten. Atria, kennisinstituut voor emancipatie en 
vrouwengeschiedenis, verzamelt, beheert en deelt het erfgoed van vrouwen en zet zich op 
basis van onderzoek en feiten in voor gelijke behandeling van vrouwen en mannen in alle 
sociale en culturele diversiteiten. Atria belicht de innoverende bijdragen van vrouwen 
aan de samenleving. In de (online) bibliotheek en het archief van Atria is actuele en 
historische informatie te vinden over vrouwen en genderverhoudingen in de samenleving. 
Atria onderzoekt de huidige maatschappelijke positie van vrouwen en geeft advies voor 
toekomstig beleid. 

Atria’s motto ‘Sharing the past, debating the present, creating the future’ vormt de leidraad 
voor de activiteiten van het instituut. Onder dat motto verzamelt en verspreidt Atria kennis 
over de positie en rechten van vrouwen in relatie tot het bredere vraagstuk van gender en 
genderrelaties, en over hoe die zich in alle diversiteit ontwikkelt (in samenhang met onder 
andere sekse, seksuele oriëntatie, sociale klasse, etniciteit). 

Er is veel bereikt in Nederland, maar er valt nog veel te winnen op het gebied van 
emancipatie, voor vrouwen én mannen. De verworven rechten van vrouwen blijven 
bovendien kwetsbaar, zeker als het gaat om het in de praktijk brengen van rechten. De 
hardnekkige loonkloof, ook bij gelijke kwalificaties, is daar een goed voorbeeld van. Kennis 
van en over de geschiedenis is essentieel om het heden te kunnen duiden en met kennis 
van zaken vooruit te kijken en te weten waar er risico’s voor afbraak van rechten zijn. Atria 
maakt de historische bijdrage die personen leverden aan die verworven rechten zichtbaar 
en zorgt dat deze kennis een rol krijgt in het actuele debat.

1.2. Strategie

De samenleving als geheel wint als meisjes en vrouwen, mannen en jongens zich ten volle 
in vrijheid kunnen ontplooien, zonder beperkt te worden door genderrollen, angst voor 
geweld of sociale repercussies. Om zijn missie te realiseren zet Atria zich in voor meer 
gendersensitiviteit in beleid, onderzoek en maatschappelijk debat, en voor opheffing van 
maatschappelijke achterstanden. 

1
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In de uitvoering van zijn werk vervult Atria drie rollen die in combinatie met elkaar 
kunnen worden uitgevoerd: die van verbinder (gericht op het aangaan van allianties 
en samenwerking), aanjager (proactief gericht op agendering) en producent van kennis 
(gericht op onderzoek, advisering, verzamelen en aanreiken van (historische) informatie). 
Hierbij werkt Atria deels nauw samen met andere (vrouwen)organisaties. Daarnaast kiest 
Atria voor een dynamische en publieksgerichte presentatie. Er ligt een sterke focus op 
sociale en etnische diversiteit, die internationaal georiënteerd is en in verbinding staat 
met de wetenschap.

1.3. Beleid 

Atria is sinds 1 januari 2018 getransformeerd van een instituut met een 
instellingssubsidie naar een instituut dat samen met partnerorganisaties strategische 
partnerschappen met het Ministerie van OCW, directie Emancipatie, aangaat en daarvoor 
programmasubsidies ontvangt. Door de strategische partnerschappen heeft Atria een 
substantieel deel van zijn werkzaamheden voor de periode 2018-2022 in een drietal 
allianties ondergebracht. 

• Bronnen van Verandering (erfgoed) 
• Werken.en.de Toekomst (tegengaan van stereotypen in onderwijs en arbeid) 
• Act4Respect (preventie van gendergerelateerd geweld) 

In hoofdstuk 2 volgt een toelichting op de activiteiten per alliantie. De werkprogramma’s 
in de allianties zijn ontwikkeld vanuit een Theory of Change: alle werkzaamheden zijn 
gericht op het tot stand brengen van veranderingen in de samenleving om gelijkheid en 
diversiteit in genderposities daadwerkelijk te realiseren. De programmatische uitwerking 
gebeurt aan de hand van helder geformuleerde tussenstappen en dito resultaten die 
aangeven hoe het uiteindelijk te bereiken doel zal worden gerealiseerd.

Buiten de meerjarige allianties, initieert en participeert Atria in verschillende projecten, 
ook op internationaal niveau. Zo speelde Atria in 2019, samen met WO=MEN en het 
netwerk VN-Vrouwenverdrag van het ministerie van OCW (Directie Emancipatie), een 
coördinerende rol bij het ophalen van input voor de regeringsdelegatie die in New York 
tijdens de jaarlijkse sessies van de VN Commission on the Status of Women namens 
Nederland onderhandelt. 

Atria heeft zich het afgelopen jaar ook verder ontwikkeld als platform en netwerk voor 
vrouwen en organisaties werkzaam op het terrein van gender en emancipatie, zowel offline 
als online. De bibliotheek van Atria is een bruisende ontmoetingsplek ‘where gender is 
happening’. Co-creatie en communityvorming vormen het uitgangspunt. Als hub wil 
Atria een faciliterende rol spelen bij het proactief beschikbaar stellen van betrouwbare 
kennis en bronnen voor opiniemakers, beleidsmakers en wetenschappers, en inspireren 
in het aanjagen van het maatschappelijk debat. De bibliotheek en andere ruimten aan 
de Vijzelstraat in Amsterdam vormen het centrum waar ontmoeting plaatsvindt en 
creativiteit gestimuleerd wordt. Het unieke archief van Atria, waaronder het archief van 
Aletta Jacobs dat erkend is als Memory of the World door UNESCO, vormt het kloppend 
hart.
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2.1. Bronnen van verandering

Bronnen van Verandering (BvV) is de alliantie waarbinnen de archief- en 
bibliotheekfunctie van Atria vallen. Atria is voor deze alliantie de enige partner van het 
ministerie van OCW. De alliantie BvV stelt Atria in staat zijn collectie te behouden, uit 
te breiden en beschikbaar te stellen aan onder andere wetenschappers, opiniemakers, 
vrouwenorganisaties, actiegroepen en netwerken, (jonge) feministen en feministische 
netwerken – en ieder ander die geïnteresseerd is in de rijke geschiedenis van vrouwen en 
vrouwenbewegingen. 

Atria signaleert en geeft mede vorm aan de groeiende maatschappelijke aandacht voor 
emancipatievraagstukken en vrouwengeschiedenis. Niet alleen merkt Atria dat aan het 
toenemend gebruik van de kennis en informatie die wij bieden, ook weten steeds meer 
archiefgebruikers, evenementenbezoekers en media Atria te vinden. 

De werkzaamheden van de alliantie BvV zijn onderverdeeld in vijf activiteiten:

- Gender Heritage Connection, digitale strategie en website
- Aansprekende jaarlijkse evenementen, producten en inzet platform (hub)
- Aanvullen collectie Oral History en historisch onderzoek 
- Collectievorming, signaleren archieven en samenwerken archiefvormers
- Openstelling bibliotheek en studiezaal, rondleidingen en inleidingen

2.1.1. Gender Heritage Connection
De complexiteit, op organisatorisch, technologisch en financieel vlak, van de Gender 
Heritage Connection (GHC) is groter dan in 2017 is ingeschat. Daardoor hebben we de 
plannen moeten herzien. Dat heeft tijd gekost. We moeten structuur en data herzien en 
de IT architectuur innoveren om te kunnen verbinden aan andere collecties. Daarnaast 
moeten de andere collecties ook zelf technische slagen maken om aan dit project mee te 
kunnen werken. Dat is een 'distributed responsibility' die nu heel inzichtelijk is gemaakt. 
De praktische, organisatorische, technologische en financiële stappen zijn in kaart 
gebracht. Een samenwerking met Europeana ligt in het verschiet.
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Het Mondriaan Fonds geeft ons de financiële middelen om dit mogelijk te maken in 
duurzaam technisch model. Met het project willen Atria en partners tevens de drempels 
verlagen voor andere kleine erfgoedinstellingen met vergelijkbare projecten

2.1.2.a Digitalisering
In 2019 is er onderzoek gedaan naar een geactualiseerde architectuur en infrastructuur, 
zoals het collectiebeheersysteem, de online catalogus en back-up. Ook is een slag 
gemaakt met optimaliseren, standaardiseren en documenteren van het gebruik van 
gegevensvelden. Atria heeft in 2019 de digitalisering van 1.060 foto’s in het beeldarchief 
afgerond.   

Atria participeert in het Google Books digitaliseringsproject. In 2019 zijn zo’n honderd 
unieke titels uitgegeven voor 1900 uit de collectie gedigitaliseerd, op voorstel van 
Google Books en de Koninklijke Bibliotheek. Deze titels zijn nu via Google Books online 
raadpleegbaar. Te zijner tijd zullen deze titels ook aan de historische online database 
Delpher (delpher.nl) en aan Worldcat Knowledge Base worden toegevoegd.

Sinds 2011 neemt Atria deel aan Metamorfoze, het nationaal digitaliseringsprogramma 
voor behoud van het papieren erfgoed. In totaal staan daar nu 43 tijdschriften (147.500 
pagina’s) uit de collectie van Atria online. Eind 2019 zijn ook de eerste 200 gedigitaliseerde 
boeken over “Vrouwenarbeid periode tot 1940”uit de collectie in Delpher online gekomen.

Vanwege de viering van 100 jaar vrouwenkiesrecht dit jaar zijn acht tijdschriften uit begin 
twintigste eeuw met het thema ‘Vrouwenkiesrecht’, gedigitaliseerd via Metamorfose, 
toegevoegd aan de digitale collectie van Atria. Deze tijdschriften staan op www.atria.nl en 
zijn per aflevering doorzoekbaar. 

2.1.2.b Digitale duurzaamheid
Er is onderzoek gedaan om de ‘Virtualrealitybeleving 100 jaar Vrouwenkiesrecht’, die 
is geproduceerd voor de tentoonstelling ‘De Straat op! 100 jaar vrouwenkiesrecht en 
activisme’ duurzaam bij een e-depot op te slaan. LIMA (www.li-ma.nl) is hieruit naar voren 
gekomen als beste e-depot voor deze virtualrealitybeleving. Dit wordt in 2020 uitgevoerd.
In de Engelstalige database ‘Mapping the World of Women’s Information Services and 
Centers’ zijn 18 organisaties toegevoegd. Daarnaast heeft een update plaatsgevonden van 
de gehele database. 

2.1.3. Atria’s Hub: Where Gender is Happening
Erfgoedinstellingen veranderen en richten zich allang niet meer alleen op het bewaren 
van boeken en archieven. Zij vervullen ook andere functies en rollen (cultureel, educatief, 
innovatief, verbindend, aanjagend) binnen de gemeenschap. De studiezaal van Atria 
ontwikkelt zich steeds meer tot een vitale schakel en bruisende ontmoetingsplek voor 
verschillende community’s. De hub vormt de verbindende schakel tussen collectie 
en community en heeft een belangrijke rol in het signaleren van innovatieve trends 
en relevante ontwikkelingen én archiefvormers. In 2019 is met een groot aantal 
feministische groepen samengewerkt en hebben er vele activiteiten plaatsgevonden, 
waarbij Atria’s collectie een belangrijke rol speelde. 
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2.1.3.a 100 jaar vrouwenkiesrecht
2019 was een bijzonder jaar: Nederland herdacht en vierde 100 jaar vrouwenkiesrecht. Dit 
eeuwfeest bood Atria de unieke kans om zijn erfgoed toegankelijk te maken voor het grote 
publiek.  Collectieonderdelen werden als bruikleen tentoongesteld in, in de Universiteit 
van Amsterdam (Betrokken en Baanbrekend en Tien UvA Vrouwen uit de 20ste eeuw), het 
Provinciehuis van Haarlem (Stemt hoopvol!), het Groninger Museum (Strijd!), Grafschafter 
Museum Meurs (Wählen und Wühlen) en in het Nederlands Steendrukmuseum in 
Valkenswaard (Vrouwen in zicht: op naar gelijke rechten!). In het project ‘De straat op! 100 
jaar vrouwenkiesrecht en activisme’ bundelde Atria de erfgoedtaken in een tentoonstelling 
in de Openbare Bibliotheek Amsterdam, de ontwikkeling van een virtualrealitybeleving 
(VR), het duurzaam bewaren van de VR als digitaal erfgoed in een e-depot, de realisatie 
van de (online) wandelkaart en een uitgebreide randprogrammering. De tentoonstelling 
trok 10.000 bezoekers en kreeg veel persaandacht. Tijdens het onderzoek is, mede dankzij 
Mineke Bosch, wetenschappelijk adviseur van de tentoonstelling, nieuw bewegend 
beeldmateriaal van een demonstrerende Aletta Jacobs ontdekt. Atria maakte voor de 
coördinatie van de verschillende tentoonstellingen en evenementen in Nederland deel uit 
van het Comité 100 Jaar Vrouwenkiesrecht. Per 2020 krijgt de tentoonstelling 
De straat op! nog een staartje en zal deze gaan rondreizen door Nederland.

2.1.3.b Evenementen
Atria organiseerde in 2019 een groot aantal evenementen voor verschillende community’s. 
In totaal hebben 15.648 bezoekers 41 evenementen bezocht. 2019 stond in het teken van 
100 jaar vrouwenkiesrecht en dat weerspiegelde de invulling van de evenementenagenda. 

Hoogtepunt in het kader van dit thema was de tentoonstelling ‘De straat op: 100 jaar 
vrouwenkiesrecht en activisme’ in de Openbare Bibliotheek Amsterdam. Ruim 10.000 
bezoekers zijn afgekomen op deze tentoonstelling, die een VR-beleving en een prachtige 
collectie over vrouwenkiesrecht omvatte. Atria reflecteerde ook kritisch op het thema 
100 jaar vrouwenkiesrecht, door een Winter School over kiesrecht in de voormalige 
Nederlandse kolonies te organiseren. Voor het jaarlijkse F-lab - waarin een internationaal 
invloedrijk feministisch denker in de bibliotheek van Atria in gesprek gaat met 
feministische opiniemakers - nodigde Atria de eerste gekozen vrouwelijke premier van 
het Nederlands Koninkrijk uitgenodigd: Maria Liberia Peters. Haar bezoek kon op veel 
aandacht rekenen, waaronder een groot interview in De Volkskrant. 

Andere populaire evenementen waren bijvoorbeeld de jaarlijks terugkerende 
Museumnacht en de thema tours over de Amsterdam Pride. Of bijvoorbeeld de 
maandelijkse WikiVrijdag, een samenwerking met de Gendergap Werkgroep van 
Wikimedia Nederland in de bibliotheek van Atria. Het Wikiproject Gendergap wil de 
genderkloof bij Wiki-projecten in het Nederlandse taalgebied verkleinen. Die is weer een 
beetje kleiner geworden dankzij vele vrijwilligers die in 2019 kwamen schrijven bij Atria. 
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2.1.3.c Gastbloggers
In 2019 werkte Atria opnieuw met een selectie van gastbloggers die voor een jaar aan Atria 
zijn verbonden door middel van het schrijven van blogs. Dit biedt Atria ‘eigen’ content voor 
de website Atria.nl. Daarnaast sluit het concept aan bij de hub-gedachte van Atria, waarbij 
co-creatie en het opbouwen van een actieve feministische gemeenschap centraal staat. 
Voor de gastbloggers is het een manier om gebruik te kunnen maken van de expertise en 
faciliteiten van Atria, en op hun beurt de collectie en het archief te ontsluiten. Atria kijkt 
terug op een geslaagd traject met de gastbloggers. Zo ging de blog ‘Niemand heeft het 
zo druk als Ilse’ van Jennifer Aardema viraal en werd deze 13.296 keer gelezen (unieke 
paginaweergaves) op Atria.nl. 

2.1.4. Oral History
Tussen 1860 en 1978 zijn naar schatting 15.000 vrouwen en meisjes opgesloten in de 
Nederlandse gestichten van de zusters. Zij werden als dwangarbeidsters ingezet door de 
Congregatie van de Goede Herder. In het Oral History-project ‘Een gesproken Monument: 
Kinderdwangarbeid Meisjes Goede Herder’ zijn vijf vrouwen geïnterviewd. Deze vrouwen 
zijn als jonge meisjes tegen hun wil in naaiateliers en wasserijen van de congregatie De 
Goede Herder terechtgekomen en hebben jarenlang zonder betaling onder erbarmelijke 
omstandigheden werkzaamheden verricht. De interviews zijn afgenomen door historica 
Dineke Stam en documentairemaakster Jet Homoet in opdracht van Atria. 

In 2019 is onderzoek gedaan naar en is een stappenplan opgesteld voor het aanleveren 
van metadata (interviews) aan Data Archiving and Networked Services (DANS-KNAW). 
Bij DANS-KNAW worden de data digitaal duurzaam opgeslagen voor onderzoek. Het 
aanleveren van metadata aan DANS vergt aandacht; de regel qua naamgeving van de 
documenten is veranderd. Daardoor moeten alle aangeleverde documenten opnieuw 
bekeken worden. Ook het beheer van de bestaande Oral History projecten vergt aandacht. 
Een aantal contracten met geïnterviewden en interviewers zijn in bewerking, om te 
bewerkstelligen dat betreffende interviews gebruikt kunnen worden zoals Atria voorstaat. 

2.1.5. Dienstverlening: bibliotheek en archief
De dienstverlening van Atria bestaat uit het aanreiken van kennis en informatie. 
Hiervoor zijn de informatiebalie in de bibliotheek en de website(s) de visitekaartjes van het 
instituut, waar bezoekers fysiek en digitaal binnen komen. 

Atria signaleert een toenemende aandacht voor emancipatie en vrouwengeschiedenis in de 
samenleving, dat zich uit in een groter bereik van de bibliotheek en het archief. Zo was het 
bereik van de bibliotheek en archief in 2019 5.392 terwijl dat in 2018 nog 4.994 en in 2017 
4.470 bedroeg. Dit aantal bestaat uit bezoeken aan de bibliotheek en het archief (zij die hun 
naam schreven in Atria gastenboek), deelnemers aan rondleidingen en informatievragen 
per telefoon en mail. 

In 2019 zijn er door Atria 49 rondleidingen aan externen verzorgd, waar in totaal 461 
personen aan hebben deelgenomen. 
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323 Nederlandse studenten kregen een rondleiding bij Atria. Onder hen bevonden 
zich studenten die bij Atria boeken kwamen bekijken en/of lenen die ze niet bij andere 
bibliotheken konden krijgen. Daarnaast konden Atria’s bibliotheek en archief ook rekenen 
op internationale interesse van internationale delegaties.  

Vrouwenkiesrecht was een belangrijk thema voor het de uitleningen en verleningen in 
2019. Atria heeft aan een groot aantal tentoonstellingen door het land heen een bedrage 
geleverd in de vorm van archiefstukken, foto’s en bruiklenen. De bibliotheek en het 
archief werden eveneens regelmatig geraadpleegd door journalisten en onderzoekers ter 
voorbereiding van televisieprogramma’s, artikelen en wetenschappelijk onderzoek. Door 
middel van professionele ondersteuning, zowel ter plaatse als digitaal, kon Atria aan de 
verzoeken voldoen. 

2.1.6. Collectievorming
In 2019 is de collectie van bibliotheek en archief uitgebreid met diverse archieven, boeken 
en periodieken. Tot en met het vierde kwartaal zijn 1.535 records ingevoerd (waaronder 
boeken, artikelen, periodieken, foto’s, affiches en objecten). 

2.1.7. Bruiklenen
Een van de kerntaken van Atria is het toegankelijk maken van de collectie voor het 
algemene publiek. In 2019 heeft Atria met diverse bijzondere bruiklenen een unieke 
bijdrage geleverd aan diverse tentoonstellingen en producten. In totaal zijn voor twaalf 
verschillende projecten vele Atria-stukken in bruikleen gegeven. Onder andere in de 
tentoonstelling ‘Strijd! 100 jaar vrouwenkiesrecht’ in het Groninger Museum zijn vele 
bruiklenen van Atria tentoongesteld. 

2.1.8. Schenkingen
Het archief van Atria heeft 25 bijzondere schenkingen mogen ontvangen in 2019. Het 
onderstreept dat Atria’s collectievorming sterk samenhangt met actuele thema’s die 
vrouwen, mannen en organisaties attent maakt op ons levend archief. Acquisities helpen 
ons de vrouwengeschiedenis te documenteren. 

2.2. Act4Respect

In de alliantie Act4Respect zetten Rutgers en Atria zich samen in tegen de preventie en 
aanpak van: fysiek, seksueel en cybergeweld. Een toekomst waarin geweld niet langer 
wordt getolereerd, is het uiteindelijke doel waar dit programma een bijdrage aan wil 
leveren. Jongeren en jongvolwassenen van 15-30 jaar zijn de primaire doelgroep van 
Act4Respect, zij vormen namelijk een risicogroep. De intermediaire doelgroepen zijn 
beleidsmakers en professionals werkzaam in de domeinen onderwijs, zorg & welzijn, 
veiligheid & justitie. Binnen deze alliantie worden vier strategieën in co-creatie met deze 
doelgroepen en met jongeren uitgevoerd. Per strategie zal kort worden ingegaan op de 
belangrijkste resultaten van 2019.
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2.2.1. Sociale-normcampagne met en voor jongeren en jongvolwassenen
Stereotiepe normen dragen nog te vaak bij aan fysiek, seksueel en online geweld. 
Om die reden lanceerde Act4Respect in november 2019 de theoretisch onderbouwde 
publiekscampagne ‘Generatie Ja.. en?’. In de campagne rekenen jongeren van 17-23 jaar 
af met stereotiepe normen voor mannelijkheid, vrouwelijkheid en seksualiteit én met 
grensoverschrijdend gedrag. De campagne benadrukt dat de meerderheid van de jongeren 
al wel oog heeft voor gelijkheid en diversiteit, en geweld afwijst. Alleen denken jongeren 
vaak dat hun leeftijdsgenoten minder ruimdenkend zijn dan zijzelf. Die foute perceptie 
kan mede leiden tot grensoverschrijdend gedrag. Op www.GeneratieJaEn.nl is een speciale 
manifestvideo te zien en kunnen jongeren ontdekken of zij al bij deze nieuwe generatie 
horen. Ook worden via social media video’s die de sociale norm actief uitdragen gedeeld 
met de boodschap:  ‘Ja… en?’. Verder is er lesmateriaal ontwikkeld waarmee jongeren met 
elkaar in gesprek gaan over hun normen. 

2.2.2. Deskundigheidsbevordering en ondersteuning van professionals 
in praktijk en in  beleid
Professionals in beleid en praktijk spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling 
en uitvoering van gendersensitieve preventieve interventies en bij de creatie van 
randvoorwaarden voor een sociaal veilige omgeving. In 2019 hebben we verschillende 
producten ontwikkeld om hen hierbij te ondersteunen waaronder twee factsheets en 
de training “Het G-woord: Aandacht voor gender om geweld te voorkomen”. De training 
bestaat uit zowel een online als een face-to-face training. In deze training leer je hoe je met 
aandacht voor gender en cultuur effectiever geweld kan voorkomen. Ook krijgen zij tips 
en tools om gender- en cultuursensitief te werken en in gesprek te gaan bij signalen van 
grensoverschrijdend gedrag. Deze training is uitgetest en is ook hoog gewaardeerd.

2.2.3. Interventies en effectonderzoek bij risicogroepen 
Gendersensitieve interventies bij (risico)jongeren kunnen slachtoffer- en plegerschap 
voorkomen, hun weerbaarheid vergroten en de geweldspreventie versterken. Door 
onderzoek naar risicogroepen en vervolgens gerichte preventie verwacht Act4Respect 
dat de impact toeneemt. In 2019 is daarom een literatuurstudie verricht naar risico- 
en beschermende factoren van partnergeweld wat nodig was voor de theoretische 
onderbouwing van een aanklik-interventie die is ontwikkeld. De module heeft als doel 
partnergeweld te voorkomen bij jongeren (14-21 jaar) door veilige relaties te bevorderen. De 
module kan worden ingezet in aanvulling op programma’s die de (seksuele) weerbaarheid 
van jongeren bevorderen.

2.2.4. KennisHUB voor professionals 
De alliantie ontwikkelt een interactieve kennisHUB. Hierin worden kennis en ervaringen 
over fysiek, seksueel en cybergeweld uit onderzoek en de praktijk online (via de website 
www.act4respect.nl en de LinkedIn Group van Act4Respect) en in real life gedeeld. 
We hebben in 2019 twee bijeenkomsten georganiseerd: een expertmeeting over online 
intimidatie en het congres ‘Sociale normverandering onder jongeren ter preventie van 
geweld: naar een positieve benadering’. Deze bijeenkomsten zijn druk bezocht.
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2.3. Werk.en.de Toekomst

Werk.en.de Toekomst is een samenwerking van Atria, Emancipator, de Nederlandse 
Vrouwen Raad (NVR) en VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/
techniek en wordt gesteund door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 
Het strategisch partnerschap zet zich in voor het doorbreken van genderstereotypering 
in het onderwijs en op de arbeidsmarkt en het verbeteren van de mogelijkheden om werk, 
zorg en leren met elkaar te combineren. 

2.3.1. Onderzoek
In het tweede jaar van het strategisch Partnerschap van Werk.en.de Toekomst heeft 
Atria kwalitatief onderzoek gedaan naar hoe mensen counterstereotiepe keuzes maken 
– en volhouden – in hun lerende, werkende en zorgende leven. Hoe komen zij hiertoe, 
welke obstakels komen zij tegen door counterstereotiepe keuzes, en welke middelen zij 
hebben om obstakels te overwinnen. De analytische focus in dit onderzoek ligt op de 
omstandigheden die stimulerend zijn geweest voor het maken van counterstereotiepe 
keuzes op het gebied van onderwijs, arbeid en (privé)zorg. Het onderzoek geeft 
aanknopingspunten waarmee genderstereotypering in onderwijs, werk en (privé)zorg 
verminderd of omzeild kan worden.

2.3.2. Beleidsadviezen
Atria heeft op een aantal momenten concrete aanbevelingen gegeven hoe wetten en 
sociale voorzieningen verbetert kunnen worden om werk, zorg en leren met elkaar te 
combineren. Zo is bij de internetconsultatie op het wetsvoorstel “versterken positie mbo 
studenten” onder andere gepleit voor flexibele onderwijsprogramma’s zodat studenten 
de zorg voor kinderen kunnen combineren met (verplichte) lessen, toetsen en examens. 
Tijdens de Ronde Tafel bijeenkomst over de arbeidsparticipatie van vrouwen van de Vaste 
Kamercomissie SZW, waar destijds Atria’s directeur-bestuurder Renée Römkens één van 
de genodigde sprekers was, werden concrete aanbevelingen gegeven hoe de deeltijdklem 
te doorbreken. In de analyse van het emancipatiebeleid in de rijksbegroting 2020 heeft 
Atria gepleit voor een integrale emancipatievisie van het kabinet op hoe Nederland in het 
komende decennium het anderhalfverdienersmodel achter zich kan laten en in de buurt 
kan komen van een eerlijke verdeling tussen vrouwen en mannen van werk- en zorgtaken.

2.3.3. Kennisdeling
Om de bekendheid van het strategisch partnerschap verder te vergroten is de 
publieksversie van de Theory of Change in het Engels vertaald. Deze kon meteen verspreid 
worden tijden de Gender Summit, waar Atria de posterpresentatie “Bending stereotypes 
and their effects in education, labour and care. A collection of evidence- based practices - 
and some gaps to fill.” gaf. 

Op deze conferentie waren met name wetenschappers de doelgroep. Voor beleidsmakers 
heeft Atria een brochure gemaakt met inspirerende voorbeelden van maatregelen in 
wetgeving en beleid die de loonkloof kunnen verkleinen. Deze is gelanceerd op 6 november, 
Equal Pay Day, de dag dat werd stilgestaan bij dat de loonkloofkloof in Nederland 15 
procent bedroeg.
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Voor het brede publiek is een animatiefilmpje met Nederlandse ondertiteling gemaakt 
“uit het keurslijf”. In het filmpje wordt uitgelegd hoe genderstereotypering werkt, waarom 
genderstereotypen zorgen voor ongelijkheid en waarom het zo ingewikkeld is om dit te 
doorbreken. Het filmpje eindigt positief met het erkennen van het belang van rolmodellen 
die “tegen de genderstroom inzwemmen”. De animaties uit dit filmpje worden verder 
gebruikt in andere producten van het strategisch partnerschap, hetgeen tot een uniforme 
uitstraling leidt. Het filmpje is tot dusver ruim 800 keer bekeken.

2.3.4. Mediaoptredens
Verder zijn er vele mediaoptredens geweest in krant, radio en internetpublicaties 
waarin de ideeën van het strategisch partnerschap zijn gedeeld. Dit betrof in totaal 6 
radiointerviews, 19 artikelen in landelijk pers. Bij de internetversie van het artikel “‘Als 
iemand 30 uur werkt en goed rondkomt dankzij toeslagen, is dat oneerlijk’ waarin Atria 
voor een dertigurige werkweek pleitte stond een internetpoll waarin lezers gevraagd of er 
meer of minder uren gewerkt moet worden. Van de 14000 reacties was 73 procent het met 
het door Atria verdedigde standpunt eens.
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 3.1. Effectmeting De Nieuwe Toekomst 

Het interventieprogramma De Nieuwe Toekomst (ontwikkeld vanuit Federatie Opvang en 
Nederlandse Vrouwenraad) heeft tot doel vrouwelijke slachtoffers van huiselijk geweld te 
ondersteunen in hun maatschappelijke participatie, vooral op de arbeidsmarkt. Het Atria-
onderzoek heeft een looptijd van 2018 t/m 2021 en richt zich op het inzichtelijk maken van 
de effecten en het proces van de interventie. Het onderzoek naar de interventie De Nieuwe 
Toekomst is de basis voor het promotie-onderzoek van Suzanne Bouma onder begeleiding 
van Renée Römkens bij de UvA/AISSR (afdeling Sociologie). Eind december is de voortgang 
van het onderzoek gepresenteerd aan de interventie-ontwikkelaars (NVR en FO) en het 
veld (vrouwenopvang, gemeenten, vrouwenorganisaties). Op dit moment nemen in totaal 
16 centrumgemeenten, 10 opvangorganisaties en 134 slachtoffers van (ex)partnergeweld 
deel aan het onderzoek. In 2020 wordt de dataverzameling gecontinueerd en vinden de 
eerste analyses en (tussen)rapportages plaats. 

3.2. Benchmark man-vrouw verhoudingen in RvB’s en RvC’s 

In opdracht van de directie Emancipatie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap heeft Atria een vergelijkend onderzoek uitgevoerd naar de man-
vrouwverhouding in de top van Nederlandse bedrijven. Onderzocht is het aandeel 
vrouwen in de raden van bestuur (RvB) en raden van commissarissen (RvC) van de 200 
grootste Nederlandse bedrijven. De benchmark werd op 8 maart 2019 door minister 
van Engelshoven gelanceerd. Het rapport zorgde voor veel aandacht in de media, uit 
mediamonitoring bleek dat er ruim 34 artikelen werden gepubliceerd over de benchmark 
en het thema. De benchmark heeft, tezamen met andere interventies, ook bijgedragen aan 
het ingroeiquotum voor Raden van Commissarissen dat in december 2019 een feit werd.    

 

Overige              
activiteiten
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3.3. Onderzoek deelname vrouwen in openbaar bestuur

In het kader van 100 jaar vrouwenkiesrecht wilde de Raad voor het Openbaar Bestuur 
graag meer inzicht krijgen in hoe het staat met de participatie van vrouwen in het 
openbaar bestuur in Nederland. Atria heeft op verzoek van de Raad voor Openbaar bestuur 
onderzoek gedaan naar het aantal vrouwen dat sinds 1946 zitting heeft genomen in de 
gemeenteraden, als wethouder in colleges van B&W, Provinciale Staten, Gedeputeerde 
Staten, parlement en regering. Het rapport met is op 9 december 2019 gepresenteerd in het 
Filmhuis van Den Haag.

3.4. Inventarisatie beeldbank en campagnes van de Rijksoverheid

Het tegengaan van stereotyperingen is een belangrijk onderwerp voor het ministerie van 
OCW. Om te zien in hoeverre het Rijk zelf bijdraagt aan het bevestigen of doorbreken van 
stereotyperingen in de eigen communicatie is Atria gevraagd onderzoek te doen naar 
de visuele communicatie van de overheid. Het onderzoek bestond uit een steekproef van 
vijftig beelden uit de beeldbank van de rijksoverheid en op basis daarvan een kwantitatieve 
en kwalitatieve contentanalyse. Daarnaast werd er een contentanalyse van dertig beelden 
die naar boven komen bij het invoeren van zes zoektermen in de beeldbank gedaan. En tot 
slot werd er een contentanalyse van een vijftal overheidscampagne-filmpjes uitgevoerd. 
Tijdens de analyse is er gelet op aanwijzingen voor man-vrouwverhoudingen, etnische 
en seksuele diversiteit, lichamelijke functionaliteit, en de rolpatronen en machtsrelaties 
tussen deze verschillende groepen mensen. Het rapport Iedereen in beeld is op 5 februari 
2019 opgeleverd aan OCW.  

3.5. Onderzoek Pedagogisch vakmanschap inzake seksualiteit 

Onderzoek naar de rol van leerkrachten in de seksuele ontwikkeling van scholieren, in 
opdracht van Stichting School & Veiligheid (SS&V). De lage beoordeling van seksuele 
voorlichting, het kleine deel van de jongeren die ‘uit de kast durft te komen’ en het signaal 
dat docenten moeite hebben met het bespreken van seksuele diversiteit, tezamen met 
vragen hoe leerkrachten omgaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag, (ongewenste 
verspreiding van) sexting en gendernormen, vormen de aanleiding voor dit onderzoek. Drie 
manieren om pedagogisch vakmanschap inzake seksualiteit (de kennis, vaardigheden en 
houdingsaspecten die een docent moet ontwikkelen om in onderwijspraktijken ruimte 
te scheppen voor seksuele ontwikkeling) te stimuleren worden geformuleerd in het 
onderzoeksrapport dat in september 2019 is gepubliceerd. 

3.6. EU-project 

Sinds 2016 treedt Atria op als Nederlands landenexpert met betrekking tot 
emancipatieontwikkelingen ten behoeve van Fondazione Giaccomo Brodolini die een 
meerjarig Europees onderzoek uitvoert: Scientific analysis and advice on gender equality 
in the EU, in opdracht van de Europese Unie. Atria heeft in 2019 tien maandelijkse 
rapporten over beleidsontwikkelingen, campagnes en onderzoek inzake gendergelijkheid 
in Nederland aangeleverd. In februari en augustus 2019 zijn de halfjaarlijkse rapportages 
over de status quo van (beleid omtrent) gendergelijkheid in Nederland ingediend. 
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3.7. CSW/CEDAW

Vanaf 1 januari 2018 heeft Atria, samen met WO=MEN Dutch Gender Platform en het 
Netwerk VN-vrouwenverdrag van het ministerie van OCW, voor vier jaar (2018-2021) 
een projectsubsidie toegekend gekregen voor de procescoördinatie maatschappelijk 
middenveld voor internationaal emancipatiebeleid. Het WO=MEN Dutch Gender Platform 
is de penvoerder van dit consortium waarin Atria veel van haar eerdere activiteiten 
aangaande de Commission on the Status of Women (CSW) en de Convention on the 
Elimination of All Forms of Discrimination (CEDAW) voortzet.

Het prioriteitsthema van de 63e CSW die in maart 2019 in New York plaatsvond was: 
‘Social protection systems, access to public services and sustainable infrastructure for 
gender equality and the empowerment of women and girls’. Atria coördineerde hiervoor 
de input van het maatschappelijk middenveld op de conceptversie (zogeheten ‘zero 
draft’) van het slotdocument, de Agreed Conclusions. Voorafgaand aan de CSW vond een 
briefingsbijeenkomst plaats, georganiseerd door het ministerie van OCW, waarbij Atria 
een samenvatting van de input van het maatschappelijk middenveld aanbood. 

Tijdens de bijeenkomst van CSW in New York heeft Atria de onderhandelingen nauwgezet 
gevolgd en tekstuele input geleverd aan de Nederlands delegatie voor de Agreed 
Conclusions. Atria verzamelde dagelijks de input van het maatschappelijk middenveld. 
Via Twitter, vlogs en blogs werden de meest recente ontwikkelingen over CSW gedeeld. Na 
CSW werd in samenwerking met het ministerie van OCW een debriefing georganiseerd 
over de ontwikkelingen en uitkomsten van CSW.

3.8. Analyse WODC-rapport 

In februari 2019 publiceerde het WODC het rapport ‘De prevalentie van huiselijk geweld en 
kindermishandeling’.  Atria analyseerde dit rapport om te beoordelen hoe gendersensitief 
deze studie was. Met het ratificeren van de Istanbul Conventie is de Nederlandse overheid 
namelijk verplicht om een gendersensitieve aanpak van huiselijk geweld te hanteren. 
Deze analyse is verricht ter voorbereiding op het bezoek van de GREVIO-commissie. De 
rapportage is daarom ook gedeeld met GREVIO, ook zijn de resultaten gepresenteerd 
tijdens het bezoek van deze commissie in maart 2019.

3.9. Leerstoel UvA

Renée Römkens is sinds 2016 als bijzonder hoogleraar voor één dag per week verbonden
aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen voor identificatiedoeleinden
Amsterdam (UvA). Renée Römkens vertrok in oktober 2019 als directeur-bestuurder bij 
Atria, maar blijft vooralsnog verbonden als bijzonder hoogleraar Gender Based Violence. 
Het betreft een leerstoel op het terrein van gender en geweld. Deze leerstoel is ingesteld 
door de UvA, in samenspraak met de Raad van Toezicht van Atria en gefinancierd door 
Atria. 
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4.1. In de pers

Radio, televisie, kranten en magazines: Atria verscheen 135 keer in de media in 2019. 
Media zoals bijvoorbeeld Trouw, BNR Nieuwsradio, Nieuwsuur, NPO3, Vogue, de 
Volkskrant en Het Parool wisten de weg naar Atria te vinden. Atria’s beleidsmakers en 
onderzoekers deelden kennis op actuele thema’s met journalisten, de archieven kwamen 
tot leven in diepgravende reportages en Atria-experts en gastbloggers stimuleerden het 
maatschappelijk debat met rake (opinie)stukken. 

4.2. Sociale media  

Atria is actief op Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram en YouTube. Atria zet deze 
kanalen in om de doelgroepen te bereiken en naamsbekendheid te vergroten, producten en 
diensten van Atria onder de aandacht te brengen, een online gemeenschap op te bouwen, 
kennis te verspreiden, discussies te signaleren en de rol van aanjager en verbinder gestalte 
te geven. Hiervoor wordt dagelijks het nieuws gescand en aangevuld met actuele kennis en 
bronnen van Atria. Dit leidde in 2019 opnieuw tot een groeiende community op Facebook 
en Twitter en een verdubbeling in groei van het aantal volgers van Instagram en Linkedin.

In 2019 lijkt er sprake te zijn van een daling in de YouTube-cijfers ten opzichte van 
2018. Dit heeft te maken met het feit dat 2018 een buitengewoon succesvol jaar was voor 
Atria. De media schonk in 2018 veel aandacht aan het thema misbruik in de kerk en dat 
resulteerde in de hoge kijkcijfers voor Atriá s Oral History serie ´Niemand zal je geloveń  
op YouTube. 2019 laat daarentegen een positieve lijn zien ten opzichte van 2017.
  
 

Facebook Twitter
@AtriaNieuws

Twitter
@Alettajacobs

LinkedIn Instagram YouTube
(aantal 
Weergaven)

2014 527 3.529 1.100 335 Nvt 17.660

2015 1.497 4.252 1.279 516 Nvt 14.497

2016 4.048 5.090 1.497 660 Nvt 34.094

2017 5.731 5.763 1.729 839 182 34.036

2018 6.523 6.356 1.916 1.210 672 117.200

2019 7.052 7.040 2.061 2.130 1.534 36.744

Cijfers: aantal volgers, cumulatief.

Externe         
profilering
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Bij LinkedIn en Instagram heeft de groei te maken met het feit dat er vanuit Atria in 2019 
nog actiever is ingezet op deze platforms. Bij Facebook en Twitter is er eveneens sprake 
van groei, maar de lijn is minder stijgend dan bij LinkedIn en Instagram. De terugval in 
de groei van het aantal Twitter-volgers en organisch bereik op Facebook past in de trend 
die veel bedrijven en organisaties zien als gevolg van nieuwe algoritmes en negatieve 
publiciteit over Facebook. 

4.3. Website

Organisch verkeer is verreweg nog steeds het grootste aandeel van de websites van Atria. 
Om dit in stand te houden en te laten groeien is er continu ingezet op optimaliseren van 
de content. Daarnaast wordt gewerkt aan het integreren van collectie content. Zo zijn alle 
biografieën afgerond en is een start gemaakt met Haargeschiedenis. 
In vergelijking met 2018, toen het aantal gebruikers van Atria.nl en Institute-
Genderequality.org (nl/en) 136.090 bedroeg is het aantal gebruikers in 2019 met 45,7 
procent gestegen tot 198.375. De homepage van Atria.nl is de meest bekeken pagina, met 
49.009 pageviews, gevolgd door de landingspagina over vrouwenkiesrecht in Nederland 
met 13.688 pageviews. 

4.4. Nieuwsbrief

De maandelijkse digitale nieuwsbrief geeft actuele informatie over de laatste 
beleidsadviezen, onderzoeken en bijeenkomsten bij Atria. In 2019 verschenen er tien 
reguliere nieuwsbrieven en een speciale uitgave in het kader van GivingTuesdayNL. 
Gemiddeld is de nieuwsbrief door 41 procent van de abonnees geopend en 21 procent 
van alle abonnees klikte op een link. Uit diverse onderzoeken blijkt dat het gemiddelde 
openingspercentage in verschillende sectoren ligt tussen de 15 procent en 25 procent met 
een klikpercentage van 1,5 procent tot 3 procent. Het aantal abonnees is gestegen van 2706 
naar 2930, een stijging van 8 procent.

4.5. Merchandise

Door middel van merchandise wil Atria de geschiedenis van vrouwen levend houden, 
de impact van het werk van Atria vergroten, de band met de achterban versterken en 
bescheiden extra inkomsten voor het instituut genereren. Het huidige assortiment 
bestaat uit een drietal canvas tassen met citaten van beroemde feministen, een bril- of 
tabletdoekje met een afbeelding van een object uit het archief van Atria (het affiche van 
de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht), een magneet 'Ode aan het Joodse bruidje' van 
kunstenaar Elizabeth Kleinveld, twee series ansichtkaarten vrouwenkiesrecht en diverse 
telefoonhoesjes met quotes en afbeelding Aletta Jacobs. Daarnaast zijn er nog diverse 
boeken/publicaties (o.a. Emancipatieboek en Het F-boek) en DVD’s te koop.
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De meeste verkoop verloopt offline, in de bibliotheek van Atria. Rond speciale data vindt 
er online verkoop plaats. De totale omzet van merchandise in 2019 is €3.133,54. Dit is 
bijna €1.500 meer dan vorig jaar. De grote verkoop via e-mailbestellingen is te danken 
aan het thema 100 jaar vrouwenkiesrecht en de zichtbaarheid van Atria’s merchandise 
in dit thema. Inkopen door partijen, zoals het Groninger Museum, De Vereniging van 
Nederlandse Vrouwelijke Artsen, ProDemos, Partij voor de Dieren en de Gemeente Bergen 
hebben hiertoe bijgedragen.

Totale omzet 2019

Offline (bibliotheek) €894,72

Online verkopen €277,68

Via e-mail bestelling €1.961,14

TOTAAL €3.133,54

 
4.6. Verhuur ruimtes

Atria heeft mooie ruimtes beschikbaar voor externe verhuur. Doel van de verhuur van 
de ruimtes is in de eerste plaats Atria’s hubfunctie, maar ook aan het genereren van 
extra inkomsten. De mogelijkheid de ruimtes te verhuren is via diverse kanalen extern 
gecommuniceerd. Dit heeft nieuwe huurders opgeleverd. Het verhuren van ruimtes diende 
ook om organisaties die door Atria een warm hart toegedragen worden te ondersteunen.
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5

5.1. Raad van Toezicht

Atria is een stichting en werkt vanuit de Cultural Code of Governance. Atria heeft een 
Raad van Toezicht. Deze bestaat per 31 december 2018 uit vijf leden, waaronder drie 
vrouwen en twee mannen. De directeur-bestuurder legt gemiddeld een keer per kwartaal 
verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht vergaderde in 2019 vier 
keer. 

5.1.1. Nevenfuncties
• P. Stienen (voorzitter)
 o   Publiciste en zelfstandig professional op gebied participatie, leiderschap en   
                      inclusiviteit, bezoldigd
 o   Lid, Eerste Kamer der Staten-Generaal, bezoldigd
 o   Huurderscommissaris, Wonen Limburg, bezoldigd
 o   Lid RvT, Stichting Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
 o   Voorzitter RvT, Bonnefantenmuseum
 o   Lid van Comité van Aanbeveling, Imagine IC
 o   Voorzitter RvT, Stichting What Design Can Do
 o   Lid Bestuur, Action for Hope
 o   Voorzitter, Stichting Vrienden van Rutgers
 o   Lid van adviesraad, filmcollectief filmmakers uit Midden-Oosten Bidayyat,
 o   Lid, European Council on Foreign Relations
 o   Steering board, Apeldoorn Conference for British Dutch Dialogue

Bestuur en     
beheersing van 
de organisatie
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• E. Holtslag (lid)
 o   Directeur-bestuurder, Stichting voor Voortgezet Onderwijs Amstelveen, bezoldigd
 o   Lid RvT, Stichting kinderopvang Hoorn, bezoldigd

• E. Koenen (lid)
 o   Voorzitter RvC, Woningcorporatie Lefier Groningen, bezoldigd 
 o   Lid RvC, Breman Installatie techniek, bezoldigd
 o   Lid RvT, Middelbaar onderwijs Pantarijn Wageningen, bezoldigd
 o   Bestuurslid, Foundation for corporate education, bezoldigd

• E-M. Sent (lid)
 o   Hoogleraar Economische Theorie en Economisch Beleid, Radboud Universiteit,   
                      bezoldigd
 o   Lid, Eerste Kamer der Staten-Generaal, bezoldigd
 o   Lid RvT, Introdans, bezoldigd
 o   Bestuurslid, F. De Vries-Stichting, bezoldigd
 o   Lid RvT, Karakter, bezoldigd
 o   Lid Sociaal Wetenschappelijke Raad, de Koninklijke Nederlandse Akademie van 
                      Wetenschappen, onbezoldigd
 o   Lid, Vereniging Aegon, bezoldigd
 o   Lid, RvA, Erasmus Journal for Philosophy and Economics, onbezoldigd
 o   Redacteur, Journal of Institutional Economics, bezoldigd
 o   Lid RvA, LoopbaanNaPolitiek, bezoldigd

• E. Harjadi Herman (lid)
 o   Hoofd Educatie en Inclusie, Stedelijk Museum Amsterdam, bezoldigd

5.2. Raad van Advies

Atria s Raad van Advies (RvA) telt elf leden, bestaande uit vijf vrouwen en zes mannen. 
De leden van de RvA hebben hun sporen verdiend in wetenschap, beleid en/of politiek. 
Enkele leden van de RvA hebben in de loop van 2018 in het bijzonder geadviseerd over 
de strategische positionering van Atria in het nieuwe subsidiestelsel, de strategie ter 
intensivering van fondsen- en donateurswerving, over Atria’s ontwikkelingen met oog 
op de toekomst, over diversiteitbeleid, en mediabeleid en woordvoering. De RvA bestaat 
uit: Sylvia Borren, Marieke van den Brink, Sybilla Dekker, Astrid Elburg, Andrée van Es,                           
Cees Flinterman, Domenica Ghidei Biidu, Charles Huijskens, Jaap Kloosterman,                   
Marco de Niet en Joop Schippers. 

5.3. Directie en managementteam

Het managementteam bestaat uit de directeur-bestuurder en de algemeen manager 
(deze functie is vacant). De directeur-bestuurder stuurt zodoende tijdelijk alle afdelingen 
inhoudelijk aan. 
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Zodra het managementteam weer compleet is, vergadert het MT eens per twee weken, 
bijgestaan door de directie-assistent. Naast het MT, zijn er vier afdelingshoofden. Dit is 
gekoppeld aan het delegeren van een aantal verantwoordelijkheden en bevoegdheden naar 
de afdelingshoofden. De afdelingshoofden, staffunctionarissen HR en Financiën en het 
MT komen een keer maand bijeen tijdens het managementoverleg.

5.4. Team

Het team van Atria telde in 2019 in totaal 36 medewerkers (28,93 FTE) met een 
arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd. Naast dit vaste team van 
medewerkers hebben er zeven stagiaires werkervaring opgedaan bij de afdelingen 
Marketing en Communicatie, Onderzoek en Beleidsadvisering. Ook versterken vier 
vrijwilligers de organisatie. We werkten dit jaar samen met verschillende freelancers, 
geaffilieerd onderzoekers en gastbloggers. 

In 2019 hebben we negen nieuwe medewerkers bij Atria mogen verwelkomen en hebben 
negen medewerkers onze organisatie verlaten. Het verlooppercentage over 2019 is 25 
procent. 

Op 1 oktober 2019 hebben we Kaouthar Darmoni als nieuwe directeur-bestuurder mogen 
verwelkomen bij Atria. Vertrekkend directeur-bestuurder Renée Römkens heeft de taken 
volledig overgedragen en blijft vooralsnog verbonden als Bijzonder Hoogleraar Gender 
Based Violence. 

5.5. Verzuim

Het verzuimpercentage van 2019 is 7,71 procent (2018 6.89%). Er is bij acht medewerkers 
sprake (geweest) van langdurig verzuim. Deze medewerkers zijn door Medisch Consult in 
het re-integratietraject begeleid. 

5.6. Ondernemingsraad

In 2019 is er een Ondernemingsraad samengesteld en benoemd met een drietal leden uit 
drie verschillende afdelingen.  

5.7. CAO Sociaal Werk

Per 1 juli 2019 is de CAO Sociaal Werk verlengd. Alle medewerkers ontvingen ten gevolge 
van deze verlenging een eenmalige salarisverhoging van 3,25 procent op 1 september 
2019. Ook het Individuele Keuzebudget, bestaande uit de vakantietoeslag en de 
eindejaarsuitkering, is hierdoor gestegen. 

5.8. Diversiteitsbeleid

Ook in 2019 is Atria voortgegaan met een actieve realisatie van het diversiteitbeleid. 
In 2017 heeft Atria de charter van Diversiteit in Bedrijf ondertekend en een activiteit 
georganiseerd op 1 oktober 2019, de dag van de diversiteit. Als organisatie vinden we het 
van belang dat het team van medewerkers een afspiegeling van de samenleving is. Tijdens 
o.a. het wervings- en selectieproces hanteren we een intersectionele en op diversiteit 
gerichte blik. 
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5.9. Ontwikkeling

De mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling dragen bij aan de duurzame inzetbaarheid 
van de medewerkers, zowel intern als extern. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid 
voor zowel de medewerkers als de werkgever. Het individuele loopbaanbudget biedt 
financiële ruimte voor ontwikkeling.

5.10. Organisatiestructuur

De werkzaamheden van Atria zijn in 2019 uitgevoerd door experts die werkzaam zijn bij de 
vier afdelingen Collecties, Onderzoek, Beleidsadvisering en Marketing & Communicatie. 
Daarnaast biedt een stafafdeling onder leiding van het Management Team (directeur-
bestuurder en algemeen manager) ondersteuning aan de afdelingen. Gezamenlijk werken 
gemiddeld 36 medewerkers aan de kernactiviteiten van Atria.

5.11. HR-cyclus

Het proces van begeleiding, ondersteuning en functie-evaluatie vindt plaats in periodiek 
bilateraal overleg tussen werknemers en hun functioneel leidinggevende. Daarnaast heeft 
Atria een HR-cyclus waar een jaarlijks functionerings- en beoordelingsgesprek deel van 
uitmaken.
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5.12. Vertrouwenspersoon

Atria heeft de samenwerking met het Werkgeversinstituut (WGI) voorgezet. Het WGI 
voorziet Atria van een onafhankelijke vertrouwenspersoon en werft leden voor de externe 
klachtencommissie.

5.13. Bedrijfshulpverlening (BHV)

Atria beschikt over acht gediplomeerde BHV-ers. Elk jaar worden alle BHV-ers 
bijgeschoold door middel van een herhalingscursus bij een gecertificeerde partij. Tijdens 
evenementen van Atria is er altijd minimaal een BHV-er aanwezig.

5.14. Privacyprotocol

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. 
De AVG raakt de activiteiten van Atria op verschillende domeinen: de collectie, gegevens 
van relaties en leveranciers, personeelsinformatie en de online communicatie met 
afnemers van diensten en producten. In 2019 is gehandhaafd dat alle zojuist beschreven 
domeinen voldoen aan de AVG-regelgeving. Atria hanteert een strikt privacyprotocol, 
dat beschrijft op welke wijze er wordt omgegaan met persoonsgegevens. Doel van het 
protocol is om zorgvuldig beheer en gebruik van persoonsgegevens te garanderen, 
conform de AVG.

5.15. IT-beheer

In 2019 is de huidige IT-infrastructuur onderzocht en een risicoanalyse gemaakt. 
Daarom is er een voorstel tot herziening van de infrastructuur gedaan. De conclusie is 
dat AdLib vervangen zal worden voor Limb Gallery. In 2019 is een start gemaakt met de 
nieuwe infrastructuur. 

Daarnaast is de beslissing genomen om de dedicated server De Ontwikkelfabriek in 2020 
te vervangen voor een veiligere, snellere en goedkopere cloudoplossing. Er is tevens een 
nieuw CRM-systeem in gebruik genomen: Procurios. In 2019 zijn tav de ICT-hardware 
geringe investeringen gedaan. 

5.16. Financiële ontwikkelingen gedurende 2019

Ondanks de ingrijpende verandering in subsidiëring van Atria is de financiële uitkomst 
over 2019 alleszins bevredigend te noemen. Het werken met allianties waarbinnen 
geen financiële compensatiemogelijkheden zijn vormde een grote uitdaging om als 
instituut als geheel te presteren. Het verantwoorden van de uren op de verschillende 
subsidiestromen vereiste een nieuwe werkdiscipline. Het niet realiseren van begrote 
uren leidt namelijk tot cumulatieve onderdekking van de kosten van Atria tot en met 
2019.  

Over het boekjaar 2019 is per saldo een bedrag van €52.570 ten bate van de marktreserve 
gebracht. Er zijn bedragen uit deze reserve ingezet voor het aantrekken van een specialist 
fondsenwerving. De subsidies van de allianties kunnen worden ingezet over een periode 
van vijf jaar. Van de subsidiebedragen van 2019 voor de allianties zijn gedeelten nog niet 
besteed. Deze kunnen worden meegenomen voor het  jaar 2020 en verder.
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5.17. Liquiditeit en solvabiliteit

De liquiditeit is goed. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door het vooruit ontvangen van de 
subsidies voor de allianties voor het eerste kwartaal 2020 en de prijscompensatie van 2,5 
procent over 2019 voor project WedT. Met een marktreserve van €391.550 vraagt – gezien 
de situatie van Atria - de solvabiliteit om extra aandacht. Toevoegingen aan reserves 
en voorzieningen komen niet in aanmerking voor subsidie. De mogelijkheden voor het 
opbouwen van een hogere marktreserve zijn hierdoor uiterst gering. Atria heeft extra 
personeel ingezet om tot andersoortige fondsenwerving te komen om de afhankelijkheid 
van subsidies te verminderen.
 
5.18. Risico’s en onzekerheden

Het jaar 2019 was het tweede jaar dat Atria heeft gewerkt met de nieuwe 
subsidiesystematiek in de vorm toegekende allianties. Dit heeft geleid tot een ingrijpende 
verandering in de werkprocessen en het verantwoordingssysteem.

De toekenning van de financiële middelen uit de drie allianties aan Atria (Bronnen 
van Verandering, Werk.en.de Toekomst en Act4Respect) is onvoldoende om het 
activiteitenniveau van Atria op het niveau van 2017 en voorgaande jaren te handhaven. 
Dit heeft geleid tot het actief inzetten op het verwerven van extra gelden (de tweede 
geldstroom). Aangezien de subsidies voortvloeiend uit de allianties pas verantwoord 
mogen worden als opbrengst als er daadwerkelijk werkzaamheden zijn verricht voor de 
desbetreffende alliantie, is het noodzakelijk deze activiteiten nauwkeurig te monitoren. 
Compensatie van middelen tussen de allianties is conform de voorschriften niet 
toegestaan.

Onderbesteding leidt naast een onvoldoende dekking van de kosten van het 
personeelsbestand ook tot onderdekking van de vaste overheadkosten, zoals bijv. 
huur. Overbesteding leidt echter niet tot hogere opbrengsten maar noodzakelijk lagere 
bestedingen in de latere subsidieperioden.

Eind 2019 is een specialist fondsenwerving aangetrokken. De resultaten hiervan zullen 
echter pas op langere termijn zichtbaar worden. De risico’s en onzekerheden blijven 
bestaan uit het feit dat de subsidies voor de allianties een looptijd hebben tot 2022 (en de 
situatie daarna nog niet bekend is). Ook is de personeelscapaciteit van Atria beperkt voor 
het uitvoeren van opdrachten.

Het inhuren van externe medewerkers heeft als nadeel dat de kosten hiervan weinig 
ruimte bieden tot het behalen van extra inkomsten ten opzichte van de kosten. Atria heeft 
extra middelen ingezet om met verhoogde efficiëntie meer resultaten te behalen. Ook 
zullen de inspanningen voor het werven van extra middelen onverminderd voortgang 
vinden.
 



33

Een risico is de langlopende huurverplichting van 5 jaren (juli 2021 t/m juni 2026), 
waarover  voor  1 juli 2020 een besluit moet worden genomen.

Een hoog ziekteverzuimpercentage en een hoog verloop van medewerkers vormt een risico  
voor Atria om het geplande aantal declarabele uren voor de allianties te realiseren. 

Voor 2020 zijn de vooruitzichten minder gunstig. Voor de allianties WedT en A4R zijn een 
aantal activiteiten nog niet afgerond in 2018 en 2019, en derhalve doorgeschoven naar 
2020-2022. 

Het huidige weerstandsvermogen van Atria is gering. Het niveau op dit moment is 
ongeveer gelijk aan anderhalve maand vaste lasten. Dit is op korte termijn geen risico 
vanwege de meerjarige subsidies. Op de lange termijn kan het een risico zijn indien 
subsidies stopgezet worden. Dit brengt Atria in een kwetsbare positie.

Atria heeft preventief een Corona-beleid opgesteld. De ontwikkelingen en richtlijnen van 
de Rijksoverheid en RIVM worden gevolgd. Op de bedrijfsvoering in 2020 heeft het Corona-
virus gevolgen. Aan de opbrengstenkant betreft het urenverlies en productiviteitsverlies op 
de projecten als gevolg van het thuiswerken. Het combineren van zorg- en werktaken thuis 
is voor de vrouwelijke collega’s een extra uitdaging. Daarnaast worden minder inkomsten 
uit de bibliotheek, minder zaalhuur, minder opbrengsten fondswerving, en minder 
nieuwe 2e en 3e geldstroomprojecten verwacht. Aan de kostenkant kan het Corona-virus 
tevens leiden tot een hoger ziekteverzuim. Atria heeft een ziekteverzuimverzekering. De 
financiële gevolgen zullen worden opgevangen binnen de marktreserve.

5.19. Fondsenwerving

5.19.1. Aletta Jacobs Fonds
De stichting heeft als doel een bijdrage te leveren aan vrouwengeschiedenis, emancipatie, 
feminisme, gender- en vrouwenstudies, in alle maatschappelijke en etnische diversiteit. 
Het Aletta Jacobs Fonds helpt, als steunfonds van Atria, om bijzondere projecten van Atria 
mogelijk te maken die niet uit de reguliere subsidies kunnen worden gefinancierd. Het 
fonds heeft een ANBI-status.

5.19.2. Bestuur
In 2019 hebben een aantal wisselingen plaats gevonden binnen het bestuur van het 
Aletta Jacobs Fonds. Het bestuur is onafhankelijk van Atria en bestaat uit een voorzitter, 
penningmeester en secretaris. De secretarisrol wordt door de medewerker schenken en 
nalaten (fondsenwerving)  van Atria opgepakt, waarvoor Atria een vergoeding ontvangt 
(€150 op jaarbasis).  Het bestuur stelt een eigen jaarverslag op van de stichting AJF.

5.19.3. Donateurs
Met de komst van de adviseur schenken en nalaten is een start gemaakt met een strategie 
om meer donateurs aan te trekken. Zodat er meer projecten kunnen worden gefinancierd. 
In 2019 is hiervoor een CRM-systeem aangeschaft, voor goede registratie van de donaties 
en om contact te onderhouden met de donateurs. Het AJF stuurt nu vier keer per jaar 
een nieuwsbericht naar de donateurs over o.a. gefinancierde projecten. De stichting gaat 
actiever onder de aandacht brengen dat doneren, periodiek schenken en/of nalaten aan het 
fonds erg welkom is.
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5.19.4. Projecten
Het AJF heeft in 2019 een bijdrage geleverd aan het ordenen en beschrijven van het Elka 
Schrijver fonds. Elka Schrijver heeft achttien meter archief nagelaten aan Atria samen 
met financiële steun. Daarnaast is een bijdrage geleverd aan het digitaliseren van het 
archief van een van de oprichters van het IAV Willemijn Posthumus –van der Goot. De 
documentaire ‘De stad van was ons’, die tot stand is gekomen met archiefmateriaal van 
Atria, heeft ook een bijdrage mogen ontvangen. In deze documentaire krijgen lesbische 
vrouwen in de ‘tweede feministische golf’ een gezicht.

5.20. Vooruitblik 2020 

Atria zal in 2020 de programma’s Bronnen van Verandering, Werken en de Toekomst, en 
Act4 Respect verder vormgeven, in lijn met de activiteitenplannen 2018-2022 (die separaat 
en aanvullend op dit jaarverslag aan  OC&W worden verstuurd). 

Daarnaast zal via fondsenwerving in 2020 getracht worden aanvullende financiering te 
verkrijgen, en  diverse 2e en 3e geldstroom-projecten.

De begroting 2020 is bijgevoegd in bijlage III.
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6.1 Balans per 31 december 2019                                                                     
      (na resultaatbestemming)

REF. 31-12-2019 31-12-2018

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 148.640 209.671

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa 2 94.294 148.409

Liquide middelen 3 1.753.474 1.790.249

Totaal 1.996.408 2.148.329

PASSIVA

Reserves 

Marktreserve 4 391.550 444.120

Bestemmingsreserves 5 99.058 125.958

Totaal reserves 490.608 570.078

Langlopende schulden

Egalisatierekeningen 6 55.773 111.538

Kortlopende schulden en overlopende passiva 7 1.450.027 1.466.713

Totaal 1.996.408 2.148.329

6
Jaarrekening
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6.2 Staat van baten en lasten over 2019

REF. Realisatie (€) Begroting (€) Realisatie (€)

2019 2019 2018

BATEN

Subsidies OCW/DE 8  2.570.355 2.687.870 2.583.003

Bijdragen uit opdrachten / 2de geldstroom 9 432.729 298.932 237.555

Overige inkomsten / 3e geldstroom 10 73.277 162.633 77.974

Totaal baten 3.076.361 3.149.435 2.898.532

LASTEN

Projectlasten 11 372.598  536.047 334.666

personeelskosten 12 2.343.584 2.068.064 2.081.668

Huisvestingkosten 13 297.840 336.271 321.446

Organisatiekosten 14 127.304  214.100  179.660

Afschrijvingen 15 14.728 16.000 14.252

Overige 16 - - 29.200

Totale lasten 3.156.053 3.170.482 2.960.892

Saldo voor financiele baten en lasten 79.692- 21.047- 62.360-

Financiele baten en lasten 17 222 - 435

Saldo van baten en lasten 79.470-  21.047- 61.925-

Bestemming van het saldo van baten en lasten

Mutatie marktreserve -52.570 - -35.425

Mutatie bestemmingsreserves leerstoel -29.200 - -29.200

Mutatie bestemmingsreserves BPW international 2.300 - 2.700

Totaal bestemd saldo van baten en lasten -79.470 - -61.925
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6.3 Toelichting op de jaarrekening

Algemeen
De Stichting Atria, Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis, is in 2012 
ontstaan uit een fusie tussen Stichting Aletta, Instituut voor Vrouwengeschiedenis en 
Stichting E-Quality. 

Atria is statutair gevestigd te Amsterdam. De activiteiten worden uitgeoefend vanuit het 
vestigingsadres Vijzelstraat 20 te Amsterdam. De Stichting is ingeschreven bij de Kamer 
van Koophandel onder nummer 55684319. 
 
De Stichting stelt zich ten doel toonaangevend te zijn als landelijk en internationaal 
opererend kennisinstituut op het gebied van vrouwengeschiedenis en de emancipatie   van 
vrouwen, alsmede het bewerkstelligen van zowel gelijkwaardige gender- als etnische
verhoudingen, het bevorderen van gendermainstreaming en het uitoefenen van invloed op 
de maatschappelijke verhoudingen en beleid. 

De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven, 
en de Wet Normering bezoldiging. Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 
(WNT).  Daarnaast is ten aanzien van de subsidies van OC&W rekening gehouden 
met de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS versie 2.2 van 21 maart 2018, de 
subsidieregeling gender- en LHBT-gelijkheid 2017-2021.  

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's. Baten en lasten worden toegerekend naar 
het jaar waarop ze betrekking hebben. In de balans en staat van baten en lasten zijn 
referentienummers opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

Continuïteit
De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en 
resultaatbepaling zijn gebaseerd op de veronderstelling van de continuïteit van de 
instelling.  
   
Stelselwijziging 
In 2018 is een geheel herzien stelsel van subsidieverstrekking ingesteld door het ministerie 
van OCW. Hierbij is financiering door middel van één exploitatiesubsidie (over de periode 
tot en met 2017) vervangen door een samenstel van drie subsidies met een meerjarig 
karakter (met ingang van 2018). De afspraken die gemaakt zijn bij de toekenning van 
de subsidies laten ruimte tot interpretatie over de wijze van toerekening van lasten aan 
de drie subsidiestromen. Door het werken binnen dit nieuwe kader van afspraken in de 
periode 2018 en 2019 heeft Atria haar visie over de wijze van toerekening van lasten en 
baten aangescherpt. Dit geeft aanleiding tot het doorvoeren van een stelselwijziging in 
de jaarrekening 2019. Doel van de stelselwijziging is het realiseren van een toerekening 
stelsel dat op duurzame wijze bijdraagt aan de financiering van Atria en tevens kosten op 
transparante wijze al dan niet als subsidiabele kosten aanmerkt.  
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Onder het nieuwe stelsel worden voor het programma ‘Bronnen van Verandering’ de 
subsidiebaten van het ministerie van OCW gebaseerd op het dekkingsniveau van de 
(subsidiabele) lasten. Om het niveau van de subsidiabele lasten te bepalen wordt gebruik 
wordt gemaakt van op basis van urenregistraties toe te rekenen uurtarieven in plaats 
van het gedeeltelijk toerekenen van lasten op basis van vaste bedragen. Op het aldus 
bepaalde niveau van de subsidiabele lasten worden toe te rekenen subsidies UvA en overige 
opbrengsten in mindering gebracht om de subsidiebate van het ministerie van OCW te 
bepalen. 

Deze stelselwijziging leidt per saldo tot een afname van het saldo van baten en lasten en de 
reserves over 2018 met EUR 41.647.

Deze stelselwijziging is in de jaarrekening 2019 in de vergelijkende cijfers 2018 verwerkt. 

Foutherstel
Bij de bestemming van het resultaat 2018 in de jaarrekening 2018 is een bedrag van per 
saldo EUR 93.531 opgenomen inzake ‘overheveling OCW gelden BvV’ en ‘te vorderen 
subsidies WnT / Act4Respect’. In de balans per 31-12-2018 is de bestemming hiervan 
gepresenteerd onder overlopende passiva respectievelijk te vorderen posten in plaats van 
als separate egalisatiereserve onder de reserves. In de jaarrekening 2019 is foutherstel 
toegepast waarbij het saldo van EUR 93.531 is gepresenteerd onder de reserves als 
egalisatiereserve (de door het ministerie van OCW voorgeschreven term). Het effect van dit 
foutherstel leidt tot een stijging van de totale reserves per 31-12-2018 met EUR 93.531. De 
fout heeft geen impact op het resultaat 2018. Het effect van het foutherstel is verwerkt in de 
vergelijkende cijfers van de jaarrekening 2019.

Het kortlopend deel van de investeringssubsidie stond in de jaarrekening 2018 niet 
separaat gepresenteerd onder de kortlopende schulden, maar als onderdeel van de 
langlopende schuld zelf (jaarrekeningpost egalisatierekening investeringssubsidies). In 
de jaarrekening 2019 is een presentatiewijziging toegepast waarbij het kortlopend deel van 
het saldo van de egalisatierekening investeringssubsidie onder de overlopende passiva is 
opgenomen. Het effect van deze wijziging leidt in de balans per 31-12-2018 tot een daling 
van de langlopende schuld egalisatierekening investeringssubsidie met EUR 55.765 en een 
stijging van de overlopende passiva met hetzelfde bedrag. De fout heeft geen impact op het 
resultaat en de reserves 2018. Het effect van het foutherstel is verwerkt in de vergelijkende 
cijfers van de jaarrekening 2019.
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Samengevoegd effect

31-12-18
voor foutherstel
en stelwijziging

Effect 
foutherstel

Effect 
foutherstel

Effect
stelselwijziging

31-12-2018
na foutherstel

en stelselwijziging

Baten 2.624.650 -41.647 2.583.003

Saldo van baten en lasten
voor saldobestemming

-20.278 -41.647 -61.925

Marktreserve
392.236 +51.884 444.120

Egalisatiereserve +93.531 -93.351 0

Egalisatierekening
investeringssubsidie

167.303 -55.765 111.538

Kortlopende schulden
en overlopende passiva

1.462.832 -93.531 +55.765 +41.647 1.466.713

Totaal reserves
518.194 +93.531 -41.647 570.078

Toelichting waarderingsgrondslagen voor de activa 

Voor zover niet anders vermeld, zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale 
waarde.  
   
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarden minus de 
afschrijvingen (en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen). De 
activa worden duurzaam door de stichting gebruikt. De afschrijvingen zijn lineair en de 
afschrijvingspercentages per jaar zijn als volgt:

ICT 20%

Kantoorinventaris 6-10%

Verbouwing 10%

In het jaar van aanschaf wordt tijdsgelang afgeschreven. Voor het gedeelte van de 
materiële vaste activa, die zijn aangeschaft met een speciale subsidie bij de verhuizing 
van het Obiplein naar de Vijzelstraat in 2011, vindt een vrijval plaats van de gevormde 
egalisatierekening. Deze vrijval is bepaald in overeenstemming met de looptijd van de 
huurverplichting. 
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Vorderingen en overlopende passiva 
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk 
geachte voorzieningen voor oninbaarheid. Debiteuren en overige vroderingen zijn 
vorderingen met een looptijd korter dan een jaar. Subsidie-projecten die zich over meerdere 
jaren uitstrekken, worden geactiveerd. De waardering geschiedt op basis van de bestede 
uren tegen de verkooptarieven rekening houdend met extern gemaakte kosten. Ontvangen 
voorschotten worden in mindering gebracht. Indien noodzakelijk wordt voor lopende 
subsidieprojecten een voorziening gevormd. Indien meer middelen ontvangen zijn dan 
besteed wordt het subsidiebedrag verantwoord onder vooruitontvangen subsidies. Het 
resultaat op subsidies wordt verantwoord rekening houdend met de voortgang van het 
project.  
   
Liquide middelen  
Dit omvat de kas, banktegoeden, die vrij ter beschikking staan met een looptijd korter dan 
twaalf maanden en worden gewaardeerd tegen nominale waarde.  
   
Toelichting waarderingsgrondslagen voor de passiva 
 
Marktreserve en bestemmingsreserves 
Het saldo van baten en lasten over het boekjaar wordt toegerekend aan de 
vermogenscomponent waarop de betreffende activiteit betrekking heeft. Voor 2de 
geldstroom projecten en opdrachten geldt, dat directe kosten en directe uren tegen 
verkoopprijzen aan de projecten worden toegerekend.  Bedragen ontvangen/besteed met 
een bepaalde bestemming worden via de staat van baten en lasten toegevoegd/onttrokken 
aan de desbetreffende bestemmingsreserve. Overschotten/tekorten op de subsidies 
voortvloeiend uit de allianties worden overgeheveld naar de volgende periode tot het einde 
van de looptijd. 

Bij het einde van de looptijd aanwezige overschotten dienen te worden terugbetaald 
aan OCW; tekorten komen ten laste van de marktreserve van de Atria. Resultaten 
voortvloeiende uit niet door de allianties gedekte exploitatie komen ten gunste 
respectievelijk ten laste van de marktreserve.

Langlopende schulden
Egalisatierekening: de in het verleden ontvangen investeringssubsidie die samenhangt 
met de verbouwing en kantoorinventaris, is als egalisatierekening  opgenomen, en valt vrij 
naar rato van de hiermee samenhangende afschrijvingen.  
   
Kortlopende schulden 
De kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de reele waarde van het verstrekte 
bedrag, gewoonlijk de nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte 
voorzieningen. De kortlopende schulden en hebben een looptijd van korter dan één jaar.  
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Toelichting waarderingsgrondslagen voor de baten   
 
Subsidies
De Stichting ontvangt vanaf 2018 subsidies uit drie verschillende allianties: Bronnen 
van Verandering, Werk.en.de.Toekomst en Act4Respect. De allianties worden apart 
verantwoord en er zijn geen compensatiemogelijkheden tussen de verschillende 
subsidiestromen. De toezeggingen voor deze subsidies betreffen de periode 2018-2022 en 
gedurende de looptijd mogen overschotten/tekorten verrekend worden. Daarnaast zijn er 
inkomsten uit omzet projecten/opdrachten (de 2de geldstroom) en overige inkomsten (3de 
geldstroom).  
 
De toekenning van Bronnen van Verandering wordt gezien als een instellingssubisidie. 
De verantwoording hiervan valt binnen het kader van de jaarrekening van Atria. Voor 
Werk.en.de.Toekomst wordt naast het gedeelte dat binnen Atria valt tezamen met 
de partners (NVR, VHTO en Emancipator) een aparte verantwoording inclusief deze 
partners opgesteld met een aparte controleverklaring. Voor Act4Respect levert Atria haar 
gedeelte aan bij Rutgers de penvoerder hetgeen eveneens gezien wordt als een aparte 
verantwoording met een separate controleverklaring.

Voor de jaren 2018-2022 zijn de volgende beschikkingen afgegeven voor de strategische 
allianties. Voor de alliantie Bronnen van Verandering is bij beschikking gedateerd 27 
november 2017 voor de periode 2018-2022 een bedrag van € 8.500.000 toegekend, voor 
de alliantie Werk.en.de Toekomst bij beschikking van 28 november 2017 een bedrag 
van € 5.000.000 . Het bedrag van € 5.000.000 moet verdeeld worden tussen Atria en 
haar partners. Verder is Atria partner in de alliantie Act4Respect met Stichting Rutgers 
waarmee voor de periode 2018-2022 een bedrag gemoeid is van € 1.250.000.

In november 2018 zijn de beschikkingen verhoogd met een loon- en prijscompensatie van 
2,5% zodat de toezeggingen resp. € 8.712.500,  € 5.125.000 en € 1.281.250 bedragen.  Voor 
2019 is de subsidie WedT verder geindexeerd naar € 5.248.000 (beschikking 12-11-2019) 
en Act4Respect € 1.281.250 (28-11-2019, penvoerder Rutgers heeft dit niet doorbetaald aan 
Atria). 

Voor BvV is geen indexatie voor 2019 van OCW ontvangen.

Bijdragen uit opdrachten / 2e geldstroom  
De kosten betreffen doorbelaste salariskosten van het personeel van Atria, kosten inhuur 
derden en overige direct aan deze projecten toegerekende kosten.
   
Overige opbrengsten  / 3e geldstroom  
De kosten betreffen doorbelaste salariskosten van het personeel van Atria, kosten inhuur 
derden en overige direct aan deze projecten toegerekende kosten.  
  
Toelichting waarderingsgrondslagen voor de baten   
 
Personeelslasten  
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt 
in de staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.
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Pensioenen 
De Stichting heeft de pensioenen voor alle medewerkers ondergebracht bij het Pensioenfonds 
Zorg en Welzijn op basis van het standaard pensioenreglement (middelloonregeling).  
   
Afschrijvingen  
Materiele vaste activa worden vanaf ingebruikneming afgeschreven over de verwachte 
toekomstige gebruiksduur van het actief.  Indien een schattingswijziging plaats vindt van de 
economische gebruiksduur, worden de toekomstige afschrijvingen aangepast.  
   
Operationale lease  
Leasecontracten worden verantwoord als operational leasing. Verplichtingen uit hoofde van 
operationele lease worden, rekening houdend met ontvangen  vergoedingen van de lessor, op 
lineaire basis verwerkt in de winst-en verliesrekening over de looptijd van het contract.  
   
Rentebaten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de 
effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva.

Bepaling saldo van baten en lasten  
Het saldo van baten en lasten wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten ten 
behoeve van de doelstelling van de Stichting. Ontvangsten en uitgaven worden toegerekend 
aan de periode waarop zij betrekking hebben. Kosten en verliezen worden verantwoord 
zodra zij voorzienbaar zijn.  
   
Analyse van het resultaat
Over 2019 is een saldo van baten en lasten behaald van € €79.470 negatief. Conform de 
nieuwe subsidievoorwaarden mogen overschotten/tekorten niet met elkaar verrekend 
worden.  Het saldo wordt onttrokken voor €29.200 aan de bestemmingsreserve leerstoel 
en voor € 52.750 onttrokken aan de marktreserve, en voor €2.300 gedoteerd aan de 
bestemmingsreserve Business and Professional Women (BPW). Een specificatie hiervan is 
opgenomen in bijlage 1. Staat Baten en Lasten conform begroting 2019. Het saldo van baten 
en lasten 2019 (€-79470) wijkt €58.645 lager ten opzichte van een begroot saldo van € 21.047 
negatief.  Het verschil is in hoofdlijnen als volgt te verklaren. De baten zijn €75.374 lager 
dan begroot, als gevolg van doorgeschoven activteiten A4R en WedT  uit 2018-19 naar 2020, 
en meer 2e geldstroom, minder 3e geldstroom. De lasten zijn €16.729 lager dan begroot, als 
gevolg van lagere activiteitslasten, hogere personeelskosten en lagere overhead.
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6.4 Toelichting op de balans per 31 december 2019

1. Materiële vaste activa
 31-12-2019 31-12-2018

€ € €

Kantoorinventaris en kantoorinrichting

Cumulatieve aanschafwaarde 257.033

Cumulatieve afschrijving t/m 2018 179.924-

Boekwaarde per 1 januari 77.109 102.812

Aanschaffingen boekjaar 5.334 -

82.443 102.812

Afschrijvingen 25.755 25.703

Boekwaarde 31 december 2018 56.688 77.109

ICT

Cumulatieve aanschafwaarde 73.382

Cumulatieve afschrijving t.m 2018 31.011-

Boekwaarde per 1 januari 42.371 51.153

Aanschaffingen boekjaar 4.128 5.470

46.499 56.623

Afschrijvingen 14.676 14.252

Boekwaarde per 31 december 31.823 42.371

Verbouwing

Cumulatieve aanschafwaarde 300.624

Cumulatieve afschrijving t/m 2018 210.434-

Boekwaarde per 1 januari 90.191 120.253

Aanschaffingen boekjaar - -

90.191 120.253

Afschrijvingen 30.062 30.062

Boekwaarde per 31 december 60.129 90.191

De verbouwing in het pand aan de Vijzelstraat 20 te Amsterdam, de kantoorinventaris  
en de ICT-voorzieningen die in 2011 bekostigd zijn uit de verhuissubsidie van OCW-DE 
zijn geactiveerd. Voor de afschrijvingen op deze posten vindt vrijval plaats van de 
egalisatierekening (zie toelichting nr.6).    
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2. Vorderingen en overlopende activa

31-12-2019 31-12-2018

€ €

Te ontvangen subsidies 15.065 8.716

Omzetbelasting 18.599 19.086

Vooruitbetaalde kosten 19.617 13.839

Te ontvangen rente 222 435

Debiteuren 18.654 28.069

Pensioenfonds 388 -

Vooruitbetaalde huur - 66.911

Waarborgsom huisvesting 873 873

Voorschotten personeel 12 53

Overige vorderingen (ziekengeld/LKV) 20.863 10.427

Totaal 94.294 148.409

De ontvangen subsidies worden gewaardeerd op basis van de gerealiseerde verkoopwaarde, 
bestaande uit de gerealiseerde uren tegen verkooptarieven en aan derden betaalde 
bedragen. Als er per saldo meer ontvangen is dan de waarde van een subsidiee dan wordt 
dit bedrag verantwoord als vooruitontvangen subsidies. De vorderingen hebben een looptijd 
van minder dan een jaar. De afname van de vorderingen is voornamelijk ontstaan door de 
niet vooruitbetaalde huur (is in januari 2020 betaald) en een lager debiteurensaldo. 

3. Liquide middelen

31-12-2019 
€

31-12-2018
€

Spaarrekeningen 892.878 852.444

Banken rekening-courant 860.095 937.350

Kassen 502 455

Totaal 1.753.474 1.790.249

De saldi van de spaarrekeningen zijn direct opvraagbaar. Voor een bedrag van €70.878 is 
bankgarantie afgegeven voor de huur van het pand aan de Vijzelstraat 20 te Amsterdam. 
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4. Marktreserve                                                                                                                    
Om meer eigen middelen te verwerven mogen bedragen die niet met de gesubsidieerde alli-
anties te maken hebben verantwoord worden als eigen exploitatie van de Stichting. Over-
schotten kunnen worden toegevoegd aan de marktreserve, tekorten komen ten laste hier-
van. De marktreserve staat ter vrije beschikking van Atria.Het verloop over het boekjaar is 
als volgt:   

 31-12-2019 31-12-2018

€ €

Marktreserve
Stand per 1 januari 444.120 479.545

Mutatie bestemming saldo baten en lasten 52.570- 35.425-

Stand per 31 december 391.550 444.120

   

5. Bestemmingsreserves
De bestemmingsreserve zijn reserves die het bestuur van de Stichting heeft afgezonderd 
voor een bepaald doel. Per reserve is in de toelichting de bestemming weergegeven. Over 
2019 is het verloop van de reserves als volgt:     

Stand op Baten Onttrekking Stand op

01-01-19 31-12-19

Leerstoel 108.163 29.200 78.963

BPW International 17.795 2.300 20.095

Totaal 125.958 2.300 29.200 99.058

Leerstoel
De bijzondere leerstoel Gender Based Violence is op 7 oktober 2016 ingesteld voor een 
periode van vijf jaar. De kosten die de invulling van deze leerstoel met zich mee brengt 
worden uit deze reserve gedekt.    

BPW International
Van de organisatie Business and Professional Women(BPW) International is € 2.300 
ontvangen voor het toegankelijk maken en digitalisering van hun archief. Jaarlijks wordt 
op basis van aan het archief verrichte werkzaamheden vastgesteld, welk bedrag gedekt 
kan worden uit een vrijval van deze reserve.In 2019 zijn er geen  werkzaamheden verricht. 
Derhalve is de ontvangen bijdrage via de resultaatbestemming ten gunste van deze reserve 
gebracht.     
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6. Egalisatierekening
De in het verleden ontvangen investeringssubsidie die samenhangt met de verbouwing 
en kantoorinventaris, is als egalisatierekening opgenomen en valt vrij naar rato van de 
hiermee samenhangende afschrijvingen. Het verloop is als volgt:

31-12-19 31-12-18

€ €

Stand per 1 januari 167.303 223.068

Vrijval 55.765- 55.765-

Stand per 31 december 111.538 167.303

kortlopend deel 55.765- 55.765-

Stand per 31 december 55.773 111.538

Het restant betreft €55.765 voor het volgende jaar (derhalve kortlopend) en €55.773 
langlopend.

7. Kortlopende schulden en overlopende passiva
31-12-2019 31-12-2018

€ €

Crediteuren 95.538 150.011

Egalisatiereserve (kortlopend deel) 55.765 55.765

Vooruitontvangen subsidies 1.042.927 942.479

Personeel (transitievergoedingen) - 8.330

Loonheffing 123.593 126.248

Pensioenpremie 5702 3.999

Stichting Paww 628

Reserve vakantiedagen 72.485 62.591

Nog te betalen bedragen 18.986 89.650

Personeelfonds 256

Overig 399

Loopbaanbudget 33.746 27.640

Totaal 1.450.027 1.466.713

De vooruitontvangen subsidies zijn toegenomen door de overloop van de subsidies van de 
allianties die in 2020 ingezet kunnen worden.  

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

De waarde archieven en bibliotheek     
Conform de gevolgde bestendige gedragslijn wordt er in de balans geen waarde toegekend 
aan de bij de Stichting in bezit zijnde collectie boeken, tijdschriften, beeldmateriaal en 
andere zaken. De waarde voor de verzekering volgens het laatst bekende taxatierapport 
van augustus 2017 bedraagt € 2.778.500.      
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Huurcontract     
De Stichting heeft voor de huur van het pand aan de Vijzelstraat 20 te Amsterdam met 
ingang van 1 juli 2011 een huurcontract gesloten met een looptijd van tien jaar. De 
jaarlijkse huur (2019) € 217.976 per jaar exclusief servicekosten (2018: € 44.096). Het 
huurbedrag wordt jaarlijks geindexeerd. Op de huurprijs is in 2016 de tweede periode van 
huurkorting ingegaan van 43 euro per m2(over 2018 € 48.934). De korting vervalt per 1 juli 
2021. De totale huurverplichting tot einde looptijd bedraagt exclusief servicekosten ca. € 
349.000. Aan de verhuurder is een bankgarantie afgegeven van € 70.878. Als niet voor 1 juli 
2020 de huur wordt  opgezegd, gaat een nieuwe huurtermijn van 5 jaar in per 1 juli 2021. 
    
Overige contracten     
Er is op 25 januari 2017 een leasecontract afgesloten voor een tweetal fotokopieer- 
apparaten met een looptijd van 60 maanden voor een bedrag van € 453,50 per maand; de 
verplichting voor de resterende looptijd  tot en met 25 januari 2022 bedraagt € 11.338. 

Uitbesteding van de administratie
Looptijd 01-01-2020 t/m 30-06-2022

Bedrag per jaar €56.500

Verplichting tot einde looptijd €141.250

De financiële en salarisadministratie zijn uitbesteed aan Korento vanaf medio 2019.

    
6.5 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019

8. Subsidies Allianties     
De subsidies allianties bestaan uit de verantwoorde bedragen uit de drie allianties. De 
subsidie in de alliantie Bronnen van Verandering is toegerekend op basis van het tarief 
€81,95, waarin is opgenomen de toegerekende huisvestingskosten, organisatiekosten, 
activiteitskosten, salaris- en overige personeelskosten. Er heeft indexatie in 2018 plaats 
gevonden naar €81,95 voor 2018. In 2019 is geen extra indexatie van OC&W ontvangen 
voor de BVV.     
     
De verantwoorde subsidie Werk.en.de Toekomst is berekend tegen een uurtarief van 
€90,30 in 2019  (€ 87,12 in 2018). Dit tarief is inclusief 2,5% verhoging voor 2019. Net als 
bij Bronnen van Verandering geeft dit uurtarief dekking voor zowel personeel (direct en 
indirect), overige personeelskosten, huisvesting en organisatiekosten. De dekking voor de 
stichting vindt plaats op basis van het aantal gewerkte uren.    
 
Voor Act4Respect geldt eendezelfde methodiek.De verrekeningen hiervoor zijn in 2018 
tegen een uurtarief van € 86 (2018 €85,-). Er vindt jaarlijks een stijging van het tarief plaats 
ten behoeve van periodieke verhogingen voor medewerkers. Rutgers is penvoerder voor 
project A4R, en heeft de extra indexatie 2,5% in de projectbegroting niet doorvertaald naar 
een verhoging van het uurtarief van Atria, maar naar extra externe kosten van het project. 
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Het verantwoorde bedrag kan als volgt worden gespecificeerd:  

Realisatie Begroting Realisatie

2019 2019 2018

€ € €

Bronnen van Verandering 1.742.492 1.742.500 1.700.671

Werk.en.de Toekomst 577.584 695.385 582.548

Act4Respect 250.279 249.985 299.784

Totaal 2.570.355 2.687.870 2.583.003

In de bijlage is een overzicht opgenomen waarom de dekking van de allianties naar Atria 
verder wordt toegelicht.  Bij de begroting 2019 is bij het project Werk.en.de Toekomst 
uitgegaan van de kosten derden van alle alliantiepartners, en bij de realisatie 2018 en 
2019 worden alleen de kosten derden van Atria (exclusief de andere alliantiepartners) 
opgenomen. 
        
9. Bijdragen uit opdrachten/2de geldstroom     
De tweede geldstroom bestaat uit projecten die door Atria naast de allianties worden 
uitgevoerd. Deze inkomsten bestaan enerzijds uit overige opbrengsten en anderzijds uit 
uitgevoerde opdrachten.     

Realisatie
2019

Begroting 
2019

Realisatie 
2018

€ € €

Bijdragen uit opdrachten/2de geldstroom 432.729 298.932 237.555

10. Overige opbrengsten /3e geldstroom     
De overige inkomsten betreffen subsidie Universiteit van Amsterdam, verhuur van zalen, 
uitleenvergoedingen voor de bibliotheek, fotokopieen, entree lezingen,verkoop van boeken 
en beeldarchief. Het bedrag kan als volgt worden gespecificeerd:    
 

Realisatie 
2019

Begroting
2019

Realisatie
2018

€ € €

Overige opbrengsten/3e geldstroom

Subsidie UvA 39.000 39.000 39.000

Leerstoel 29.200

Fondsenwerving 54.000 -

Verhuur ruimtes 11.647 4.000 24.516

Rondleidingen 500 -

Lezingen en presentatie bij derden 585 2.500 -

Verkoop toegangbewijzen - 1.000 1.730

Fotokopieen en prints 251 3.000 1.512

Uitleenvergoedingen 2.604 - 1.978

Verkoop merchandise 1.785 2.500 1.545

BPW International 15.000 2.700

Overige Inkomsten 17.405 11.933 4.993

Totaal 73.277 162.633 77.974
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De subsidie van de UvA dient conform de afgegeven beschikking te worden toegerekend 
aan de Alliantie Bronnen van Verandering alsmede een vast bedrag € 11.000 aan overige 
inkomsten. Verder zijn er door gewijzigd beleid meer opbrengsten ontvangen door verhuur 
van ruimtes. De opbrengst van de leerstoel wordt in de realisatie onttrokken aan de 
bestemmingsreserve leerstoel. De personeelskosten van de leerstoel zijn verantwoord 
onder de salariskosten. De fondsenwerver is eind 2019 geworven en gestart, waardoor 
dit  is achter gebleven tov de begroting 2019. De bijdrage van BPW voor 2019 (€2300) staat 
gespecificeerd in de bestemmingsreserve BPW.     

11. Activiteitslasten

Lasten
Realisatie

2019
Begroting 

2019
Realisatie 

2018

€ € €

Activiteitslasten Allianties 152.513 285.250 254.568

Activiteitenlasten 2e en 3e geldstroom 
projecten

220.085 250.797 80.098

Totaal 372.598 536.047 334.666

De activiteitslasten allianties zijn als volgt verdeeld: (zie bijlage 1)
 
Bronnen van verandering 106.182

Werk.en.de Toekomst 33.500

Act4Respect 12.831

Totaal 152.513

Dit betreffen externe kosten die direct samenhangen met de uitvoering van projecten 
allianties en 2e/3e geldstroom, zoals de inhuur van externen tbv de projecten, inhuur tbv 
penvoering, kosten evenementen-zaalhuur, websitekosten, softwarelicenties, verwervings-
kosten, boeken en tijdschriften, reis-en verblijfkosten tbv projecten.   
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12. Personeelskosten
Realisatie 

2019
Begroting

2019
Realisatie

2018

€ € €

Salariskosten

Salarissen, inclusief uitkeringen IKB 1.672.073 1.496.297

Sociale en pensionlasten 428.544 383.065

Loopbaanbudget 23.560 24.117

Totaal 2.124.178 1.892.314 1.903.479

Inhuur derden 60.374 35.000 44.019

Inhuur systeembeheer 46.827 26.000 32.793

Ontvangen ziekengeld 48.767- 8.500- 40.581-

Ziekteverzuimverzekering 44.435 40.000 36.322

Arbodienst 8.741 2.500 915

Reiskosten woon/werk 35.352 30.000 31.013

Kantine/consumptiekosten 9.329 7.500 7.215

Deskundigheidsbevordering 16.570 10.000 32.928

Transitievergoedingen - 2.000 3.250

Wervingskosten personeel 16.625 5.000 4.621

Vrije ruimte werkkostenregeling 7.604 20.000 15.215

Lidmaatschappen (Sociaal Werk Nederland) 3.048 4.250 3.647

Overige personeelskosten 19.269 2.000 6.832

Totaal 2.343.584 2.068.064 2.081.668

De salariskosten zijn hoger uitgekomen in de realisatie, omdat bij de opstelling van de be-
groting uitgegaan was van lagere sociale lasten. Daarnaast is de externe inhuur hoger dan 
begroot.      
     
De "wervingskosten personeel" zijn ingezet tbv de werving van de bestuurder. De kosten 
W&S bestuurswissel was begroot onder orgranisatiekosten (€20.000). De werkkosten-
regeling betreft de fiscaal onbelaste vergoedingen. Deskundigheidsbvordering is toege-
nomen, maar wordt voor het grootste deel bekostigd door de werknemers zelf uit het eigen 
loopbaanbudget  en het individueel keuzebudget. Per 31 december 2019 waren er 36
medewerkers (2018: 39 medewerkers), oftewel 28,93 fte (2018: 31,5 fte). In de salariskosten 
zitten de kosten van de leerstoel opgenomen.    
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13. Huisvestingskosten
Realisatie

2019
Begroting 

2019
Realisatie 

2018

€ € €

Huur en servicekosten incl. energie 253.962 294.862 279.709

Beveiliging 1.085 1.000 -

Schoonmaakkosten 14.285 17.000 19.233

Belastingen/verzekeringen 16.566 15.909 15.940

Overige huisvestingskosten 11.941 7.500 6.564

Totaal 297.840 336.271 321.446

De huisvestingskosten zijn in 2019 lager dan begroot, wegens een lagere afrekening 
servicekosten 2018.

14. Organisatiekosten
Realisatie

2019
Begroting 

2019
Realisatie 

2018

€ € €

Kosten RvT 16.308 14.000 14.880

Vakliteratuur, contributie algemeen 4.359 5.700 7.725

Administratiekosten 13.381 31.500 14.457

Accountantskosten 38.603 42.000 22.250

Kantoorbenodigheden 6.000 3.400 5.084

Porti- en verzendkosten 5.102 4.000 6.524

Telefoon en internet 2.414 10.000 11.108

Kopieerkosten 5.888 8.000 7.258

Overige reiskosten 5.573 1.400 1.408

Algemene dienstreizen 836 3.000 2.611

Bankkosten 1.644 1.600 1.372

Verzekering organisatie 9.428 5.500 4.409

Kosten W&S bestuurswissel - 20.000 -

Investering fin herinrichting - 32.000 -

Overige 17.769 32.000 80.575

Totaal 127.304 214.100 179.661

De kosten RvT bestaan uit € 2.500 voor de voorzitter en € 2.000 per lid, en de reis- en par-
keerkosten. De organisatiekosten zijn lager, omdat de werving & selectiekosten / werving 
bestuurswissel bij de overige personeelskosten is verantwoord. De herinrichtingskosten 
zijn bij inhuur derden verantwoord.
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15. Afschrijvingen
Realisatie

2019
Begroting 

2019
Realisatie 

2018

€ € €

Afschrijvingen 70.493 16.000 70.017

Vrijval egalisatierekening -55.765 -55.765

Totaal 14.728 16.000 14.252

De afschrijvingen worden uitgezonderd de afschrijvingen op ICT verminderd met de vrijval 
egalisatierekening.   

16. Overige Kosten
Realisatie

2019
Begroting 

2019
Realisatie 

2018

€ € €

BPW International - - -

Vrijval Leerstoel - - 29.200

Totaal - - 29.200

De kosten BPW en leerstoel zijn verantwoord onder de bestemmingsreserves.    
  

17 Rente inkomsten     
Dit betreffen de rente-inkomsten op de spaarrekening ASN.    
 
18. Bestemming van het resultaat     
In 2019 is er een negatief resultaat behaald van €79470. Dit bedrag is inclusief de mutaties 
in de bestemmingsreserves. Conform de nieuwe subsidievoorwaarden mogen overschot-
ten/tekorten niet met elkaar verrekend worden. Het saldo wordt onttrokken voor €29.200 
aan de bestemmingsreserve leerstoel en voor € 52750 onttrokken aan de marktreserve, en 
voor €2.300 gedoteerd aan de bestemmingsreserve BPW 

Gebeurtenissen na balansdatum
Het uitbreken van het Coronovirus en de preventieve maatregelen genomen door de 
overheid zorgen voor grote economische onzekerheid op tenminste de korte termijn en 
waarschijnlijk ook de langere termijn. De ontwikkelingen zijn op dit moment echter 
zeer onzeker en onderhevig aan veranderingen. Aangezien deze situatie niet kon worden 
voorzien op balansdatum is de eventuele impact hiervan op de onderneming niet 
verwerkt in de cijfers van de jaarrekening per 31 december 2019. Gegeven de hoge mate 
van onzekerheid over de ontwikkeling van de Corona-crisis is het ook niet mogelijk een 
redelijke schatting te geven van de impact hiervan op Atria. Onder de risicoparagraaf in 
het bestuursverslag is het beleid en de impact voor Atria nader toegelicht. Atria zal bezien 
welke tijdelijke Corona-regelingen kunnen worden aangevraagd.
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6.6 WNT gegevens 

Bestuurder

Bedragen x € 1 G.M.F. Römkens G.M.F. Römkens K Darmoni

Functiegegevens Directeur/bestuurder en 
wetenschapper

Wetenschapper Directeur/
bestuurder

Aanvang en einde 
functievervulling in 
2019

01-01 t/m 25-11 26-11 t/m 31-12 01-10 t/m 31-12

Omvang 
dienstverband (infte)

1.11 0,2 1

gewezen 
topfunctionaris?

nee ja nee

(fictieve) dienstbetrek-
king

ja ja ja

Bezoldiging

Beloning plus 
belastbare onkosten
vergoedingen

104.332 3.985 23.177

Beloningen betaalbaar 
op termijn

8.070 0 6.227

Subtotaal 112.403 3985 29.404

Het dienstverband van mevrouw Römkens bedraagt 40 uur. Een volledig cao dienst-
verband is 36 uur tot en met 15-11-2019. Zij bekleedt binnen haar dienstverband 8 uur per 
week een bijzonder hoogleraarschap dat betaald wordt uit de reserve leerstoel. Over 2019 
betreft dit een bedrag van 29.200. 

individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 174.965 19.082 48.765

-/- Onverschuldigd betaald bedrag N.v.t N.v.t N.v.t

Totale bezoldiging 112.403 3.985 29.404

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t N.v.t

Gegevens 2018

Aanvang en einde functievervulling in 2018 01-01-31-12 N.v.t

Omvang dienstverband 2018 (fte) 1,11 N.v.t

Beloning plus belastbare ontkostenvergoedingen 104.576 N.v.t

beloningen betaalbaar op termijn 11.935 N.v.t

Totale bezoldiging 2018 116.511 N.v.t

Het dienstverband van mevrouw Römkens bedraagt 40 uur. Een volledig cao dienst-
verband is 36 uur. Zij bekleedt binnen haar dienstverband 8 uur per week een bijzonder 
hoogleraarschap dat betaald wordt uit de reserve leerstoel. Over 2018 betreft dit een bedrag 
van 29.200.
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Raad van Toezicht
Bedragen x € 1 P. Stienen J.J Tiemersma F. Ulichki A.M. Jongerius

Functiegegevens Voorzitter Lid Lid Voorzitter Lid Lid Voorzitter

Aanvang en einde functievervulling
in 2019

01-01-31-12 N.v.t 01-01-31-03 N.v.t

Bezoldiging

Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen

3.122 N.v.t 2.000 N.v.t

Beloningen betaalbaar op termijn 0 N.v.t N.v.t N.v.t

Subtotaal 3.122 N.v.t 2.000 N.v.t

Individueel toepasselijk 
bezoldingsmaximum

29.100 N.v.t 19.400 N.v.t

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

Totale bezoldiging 3.122 N.v.t 2.000 N.v.t

Reden waarom de overschrijding 
al dan niet is toegestaan

N.v.t N.v.t N.v.t N.v.t

Gegevens 2018

Aanvang en einde functievervulling
in 2018

N.v.t 01-01-31-12 01-01-31-12 01-01-31-12

Beloning plus belastbare 
onkostenvergoedingen

N.v.t 2.000 2.000 2.500

Beloningen betaalbaar op termijn N.v.t 0 0 0

Totale bezoldiging 2018 N.v.t 2.000 2.000 2.500

Bedragen x € 1 E-M. Sent E.J. Holtslag E.V. Koenen E. Harjani 
Herman

Functiegegevens Lid Lid Lid Lid Lid Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling
in 2018

01-01-31-12 01-01-31-12 01-01-31-12 01-01-31-12

Bezoldiging

Beloning plus belastbare 
onkostenvergoedingen

2.000 2.102 2.680 2.000

Beloningen betaalbaar op termijn 0 0 0 0

Subtotaal 2.000 2.102 2.680 2.000

Individueel toepasselijk 
bezoldigingsmaximum

19.400 19.400 19.400 19.400

-/- Onverschuldigd betaald bedrag 2.000 2.102 2.680 2.000

Totale bezoldiging N.v.t N.v.t N.v.t N.v.t

Reden waarom de overschrijding
al dan niet is toegestaan

Gegevens 2018

Aanvang en einde functievervulling
in 2018

01-01-31-12 01-01-31-12 01-01-31-12 N.v.t

beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen

2.000 2.097 2.269 N.v.t

Beloningen betaalbaar op termijn 0 0 0 N.v.t

Totale bezoldiging 2018 2.000 2.097 2.269 N.v.t
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VASTGESTELD DOOR DE DIRECTEUR- BESTUURDER 23 maart 2020

K. Darmoni

GOEDGEKEURD DOOR DE RAAD VAN TOEZICHT  23 maart 2020

P. Stienen (voorzitter)

E. Holtslag (lid)

E. Koenen (lid)

E-M. Sent (lid)

E. Harjadi Herman (lid)
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7
Overige               
gegevens

 

Accountants - Belastingadviseurs - Management Consultants 

Wilhelmina Tower, Delflandlaan 1 - Postbus 7266 - 1007 JG Amsterdam 
Tel: 088 27 72 400 - Fax: 088 277 2245 - amsterdam.audit@mazars.nl 

Mazars N.V. 
Statutair gevestigd te Rotterdam (KvK Rotterdam nr. 24389296). 

 
MvD/62372/KeM 

 

CONTROLEVERKLARING  
VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

 
 
 
Aan de Raad van Toezicht van Stichting Atria, Kennisinstituut voor Emancipatie en 
Vrouwengeschiedenis 
 
 
VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN JAARREKENING 2019 
 
ONS OORDEEL 
 
Wij hebben de jaarrekening 2019 van Stichting Atria, Kennisinstituut voor Emancipatie en 
Vrouwengeschiedenis te Amsterdam gecontroleerd. 
 
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van 
de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Atria, Kennisinstituut voor 
Emancipatie en Vrouwengeschiedenis op 31 december 2019 en van het resultaat over 2019 
in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 “Organisaties zonder 
winststreven” en met de bepalingen van en krachtens de Wet Normering Topinkomens 
(WNT). 
 
De jaarrekening bestaat uit:  
1. de balans per 31 december 2019;  
2. de staat van baten en lasten over 2019; 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 en het controleprotocol Wet Normering 
Topinkomens (WNT). Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de 
sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'. 
 
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Atria, Kennisinstituut voor Emancipatie en 
Vrouwengeschiedenis 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.  
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NALEVING ANTICUMULATIEBEPALING WNT NIET GECONTROLEERD 
 
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2019 hebben wij de 
anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j 
Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd 
of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende 
topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij 
andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en 
volledig is. 
 
 
INSCHATTING VAN DE GEVOLGEN VAN DE CORONA-CRISIS 
 
Wij vestigen de aandacht op het onderdeel “Gebeurtenissen na balansdatum” zoals 
opgenomen in de toelichting op de jaarrekening waarin het bestuur van Stichting Atria, 
Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis toelicht wat haar inschatting is ten 
aanzien van de gevolgen van de Corona-crisis op de stichting.  
 
Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid. 
 
 
VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE 
 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere 
informatie, die bestaat uit:  
 voorwoord; 
 verslag Raad van Toezicht; 
 bestuursverslag (bestaande uit: introductie, allianties en programma’s, overige 

activiteiten, externe profilering, bestuur en beheersing van de organisatie); 
 overige gegevens; 
 bijlagen. 
 
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 Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 “Organisaties zonder 
winststreven” is vereist. 
 
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 en de overige gegevens in overeenstemming met RJ-Richtlijn 640 
“Organisaties zonder winststreven”. 
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BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE 
JAARREKENING 
 
VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN HET BESTUUR EN DE RAAD VAN 
TOEZICHT VOOR DE JAARREKENING  
 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en 
resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide 
in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 “Organisaties zonder 
winststreven” en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging 
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).  
 
In dit kader is het bestuur ten slotte verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing 
die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van 
die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang 
als gevolg van fraude of fouten. 
 
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 genoemde 
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. 
 
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van 
financiële verslaggeving van de stichting. 

 
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 fraude of fouten 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. 
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Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar 
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden en het controleprotocol WNT, ethische voorschriften en de 
onafhankelijkheidseisen. 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 organisatie 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 organisatie haar continuïteit niet langer kan handhaven; 

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

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

Wij communiceren met de raad van toezicht 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. 
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Wij bevestigen aan de raad van toezicht dat wij de relevante ethische voorschriften over 
onafhankelijkheid hebben nageleefd. Wij communiceren ook met de raad van toezicht over 
alle relaties en andere zaken die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden 
en over de daarmee verband houdende maatregelen om onze onafhankelijkheid te 
waarborgen. 
 
Amsterdam, 25 maart 2020 
 
MAZARS N.V. 
 
 
 
 
Origineel was getekend door M.G.W. Quaedvlieg RA AA MBA MSc 
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8.1 Bijlage I

Realisatie 2019
2019 

€
STICHTING 

Atria
Niet Alliantie
of projecten

Totaal dekking 
(2e/3e G)

dekking
BvV

dekking
WedT

dekking
A4R 

2-e
geldstroom

3-e
geldstroom

Opbrengsten

Subsidie 2.570.355 2.570.355 1.742.492 577.584 250.279

Subsidie UvA 39.000 39.000 39.000

Overige opbrengsten 34.277 2.300 31.977 11.000 20.977

Omzet projecten 432.729 432.729 432.729

Totale opbrengsten 3.076.361 2.300 3.074.061 1.792.492 577.584 250.279 432.729 20.977

Lasten

Salarissen 2.124.178 140.612 1.983.556 1.147.240 492.876 214.915 128.535

Personele kosten 219.406 70.388 149.018 115.015 19.203 8.373 6.427

Totale personeelskosten 2.343.584 211.000 2.132.584 1.262.255 512.079 223.288 134.962

Activiteitslasten allianties 152.513 -65.108 217.621 171.290 33.500 12.831

Activiteitslasten projecten 220.085 220.085 220.055 30

Overhead:

Huisvesting 297.840 -17.387 315.227 287.651 19.203 8.373

Organisatie 127.304 35.485 91.819 71.296 12.802 5.787 1.931 3

Afschrijvingen 14.728 14.728

Totale overheadskosten 439.872 32.826 407.046 358.947 32.005 14.160 1.931

 
Totale lasten 3.156.053 178.717 2.977.336 1.792.492 577.854 250.279 356.948 33

Exploitatiereresultaat -79.692 -176.417 96.725 75.781 20.945

Rente inkomsten 222

Totaal resultaat -79.470
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8.2 Bijlage II

Begroting 2019

2019 
€

STICHTING 
Atria

Niet Alliantie
of projecten

Totaal dekking 
(2e/3e G)

dekking
BvV

dekking
WedT

dekking
A4R 

2-e
geldstroom

3-e
geldstroom

Opbrengsten

Subsidie 2.678.870 2.678.870 1.742.500 695.385 249.985

Subsidie UvA 39.000 39.000 39.000

Overige opbrengsten 123.633 123.633 11.000 112.633

Omzet projecten 298.932 298.932 298.932

Totale opbrengsten 3.149.435 3.149.435 1.792.500 695.385 249.985 298.932 122.633

Lasten

Salarissen 1.892.314 -2.085 1.894.399 1.141.730 520.385 232.284

Personele kosten 175.750 18.500 157.250 128.591 19.725 8.934

Totale personeelskosten 2.068.064 16.415 2.051.649 1.270.321 540.110 241.218

Activiteitslasten allianties 285.250 285.250 163.250 122.000

Activiteitslasten projecten 250.797 250.797 250.797

Overhead:

Huisvesting 336.271 33.483 302.788 274.000 19.965 8.823

Organisatie 214.100 112.408 101.692 82.500 13.310 5.882

Afschrijvingen 16.000 16.000

Totale overheadskosten 566.371 161.891 404.480 356.500 33.275 14.705

 
Totale lasten 3.170.482 178.306 2.992.176 1.790.071 965.385 255.923 250.797

Te verwachten resultaat -21.047 -178.306 157.259 2.429 -5.938 48.135 112.633
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8.3 Bijlage III

Begroting 2020

 
€

STICHTING 
Atria

Niet Alliantie
of projecten

Totaal dekking
Alliantie

dekking
BvV

dekking
WedT

dekking
A4R 

2-e
geldstroom

3-e
geldstroom

Opbrengsten

Subsidie 2.769.753 - 2.769.753 1.784.992 705.112 279.648 - -

Subsidie UvA 39.000 - 39.000 39.000 - - -

Overige opbrengsten 98.295 98.295 11.000 - - 87.295

Omzet projecten 382.502 - 382.502 - - - 382.502 -

Totale opbrengsten 3.289.550 - 3.289.550 1.834.992 705.112 279.648 382.502 87.295

Lasten

Salarissen 2.069.473 57.483 2.011.990 1.142.440 591.057 229.198 49.295

Salarissen Activiteitslasten projecten 134.314 -86.197 220.511 220.511

Personele kosten 377.100 231.095 146.005 114.534 22.677 8.794

Totale personeelskosten 2.580.887 202.380 2.378.507 1.256.974 613.735 237.992 220.511

Activiteitslasten allianties 251.155 - 251.155 170.573 53.582 27.000

Activiteitslasten projecten 68.483 - 68.483 68.483

Overige kosten - -50.000 50.000 50.000

Overhead:

Huisvesting 317.300 -618 317.918 286.447 22.677 8.794

Organisatie 146.966 54.987 91.979 70.998 15.118 5.863

Afschrijvingen 23.058 23.058 - - - -

Totale overheadskosten 487.324 77.427 409.897 357.445 37.796 14.656 - -

Totale lasten 3.387.850 279.808 3.108.042 1.834.992 705.112 279.648 288.995 49.295

Te verwachten resultaat: -98.300 -279.808 181.508 - - - 93.508 38.000

CAO effect 3,25% per 1 juli -33.629

Achterstallig indexatie OC&W PM

Totaal -131.929
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