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Inleiding 
 
 “Gelijkwaardigheid, diversiteit en eenheid, dat is wat stichting SUE’s Warriors samen met 
haar ambassadeurs; de Warriors, uitdraagt.  
Als eenheid strijden de Warriors, die zelf ook een lichamelijke handicap hebben, voor een 
eerlijker en krachtiger beeld van mensen met lichamelijke beperking en meer diversiteit en 
participatie in mode & media. Samen laten zij de werkelijkheid zien en zullen zij stigma’s 
doorbreken.” 
 
Voorzitter Kelly Sue 
 
Het doel van stichting SUE’s Warriors is het verbeteren van de positie van mensen met een 
lichamelijke beperking, in het mode en media landschap. Deze doelgroep wordt momenteel 
niet tot nauwelijks betrokken in ons mediabeeld. De beeldvorming wordt grotendeels beïnvloed 
door de mode-, beauty industrie, dus om de beeldvorming van mensen met een lichamelijke 
handicap te verbeteren, zullen wij juist met deze industrieën samenwerkingen aangaan.  
Stichting SUE’s Warriors gaat daarom samenwerkingen aan met designers en/of  
modeketens. Wij stellen bij deze partijen voor om SUE’s Warriors, oftewel de  
modellen/ambassadeurs van de stichting, te betrekken bij hun seizoenscampagnes om zo 
diversiteit te kunnen promoten. De campagnebeelden zullen wij vanuit SUE’s Warriors ook 
zoveel mogelijk verspreiden met als doel meer positieve aandacht te krijgen voor diversiteit in 
mode en media. Hiermee willen wij een positievere beeldvorming van mensen met een 
lichamelijke beperking bereiken. Zo promoten we een inclusieve samenleving.  
 
De focus van Stichting SUE’s Warriors ligt de komende jaren bij het opzetten van 
samenwerkingen met designers en modeketens. Tijdens deze samenwerkingen zullen wij 
campagnebeelden maken met de producten van de desbetreffende designer/modeketen en de 
modellen van SUE’s Warriors. Deze campagne beelden hebben als doel meer diversiteit te 
tonen in mode- en media en zo een krachtiger beeld te laten zien van mensen met een 
lichamelijke handicap.  
Eind 2017 starten wij de eerste samenwerking met een Nederlands designer label en maart 
2018 starten wij de volgende samenwerking.  
 
De eerste samenwerking met het Amsterdamse designerlabel zal een voorbeeld zijn voor 
andere designers om samen te werken met de Warriors/modellen van Stichting SUE’s 
Warriors. Door gesprekken aan te gaan met designers en modeketens en hen in een vroeg 
stadium al te betrekken bij onze plannen en door voorbeelden te laten zien van huidige 
samenwerkingen, ontstaat er nieuwsgierigheid, openheid en enthousiasme. We kunnen laten 
zien dat het werkt, maar bovenal ook wat het resultaat is. Niet alleen voor hen als bedrijf, 
maar juist voor een groot deel van de samenleving. Er ontstaat participatie. Het schept eerlijke 
kansen. Dit herleiden wij uit de enthousiaste en vooral dankbare reacties uit ons opgebouwde 
community.   
Een ontwikkeling die zeer relevant is voor onze doelstelling, is het thema ‘diversiteit’. 
 
 
 
 
 
  



 

	

1. Missie/visie 
 
Stichting SUE’s Warriors streeft naar gelijke behandeling; geen positieve- en geen negatieve 
discriminatie. Mee doen om wie je bent, om wat je kunt, ongeacht leeftijd, handicap, maat, 
kleur of afkomst. Een (media)beeld waarin iédereen te zien is. Een representatie en 
realistische reflectie van onze samenleving. Een beeld waarin iedereen zicht thuis voelt, 
waarin iedereen voelt ‘er toe te doen’ en voelt dat we ‘gelijk’ zijn. Laten we onze verschillen 
omarmen, opdat we alle gelijk zijn in ons verschil.  
 

1.2 Doelstelling 
 
Onze doelstelling is om door middel van het tonen van het ‘goede voorbeeld’ in de vorm van 
fashion-campagnes met de Warriors, de mode- en beauty industrie aan te zetten meer 
diversiteit te laten zien, om zo een inclusieve samenleving te promoten.   
 

1.3 Strategie 
 
 
De fashion-campagnes die wij in samenwerking met Nederlandse, mode-gerelateerde bedrijven 
opzetten, dienen als voorbeeld. Voor de campagnes creëren wij een krachtig beeld waarin de 
Warriors model staan. Denk hierbij aan Fashion-shoots. Deze beelden die daaruit ontstaan zijn 
de campagne-beelden. Na iedere campagne vindt een evaluatie plaats. Hiervoor zullen wij 
werken met enquettes, gericht aan bedrijven uit de mode en aan de doelgroep.  
2x per jaar zetten we een samenwerkingscampagne op; een winter- en een zomer campagne. 
Hierdoor lopen er het hele jaar door campagnes om de aandacht voor onze boodschap vast te 
kunnen houden en de participatie van mensen met een lichamelijke handicap te kunnen 
verbeteren.  
 
Naast de samenwerkingen met mode-gerelateerde bedrijven, lopen er projecten met de 
Warriors. Zoals de online tv-show ‘Broken Crayons Still Color’. Een show waarin de Warriors te 
volgen zijn. In deze show zullen de Warriors krachtig in beeld gebracht worden, door te laten 
zien wie zij zijn en wat zij doen. Hierdoor zul je zien dat de handicap niet meer zichtbaar is, 
maar juist de persoon en haar/zijn talent.   
  



 

	

2. Huidige situatie 
 
Stichting SUE’s Warriors is 20 juni 2017 gestart. Sinds de oprichting van Stichting SUE’s 
Warriors zijn we vooral actief geweest op social media om een community op te bouwen. 
Hierdoor hebben wij al volgers kunnen opbouwen, ons netwerk kunnen vergroten en onze 
boodschap kunnen uitdragen.  
 

2.1 Activiteiten van de organisatie 
 
Belangrijkste werkdoelen voor 2017-2018 zijn het opzetten van samenwerkingen en de 
ontwikkeling van de online tv show. 
 
Doorlopende werkzaamheden om onze werkdoelen te kunnen realiseren zijn het werven van 
fondsen, sponsors en donateurs. Om dit te bevorderen, is het opzetten en uitzetten van onze 
marketing strategieën ook een onderdeel van onze doorlopende werkzaamheden. 
 
 

2.2 Voorbeeld van activiteiten  
 
Ons grootste trots is dat uit onze gesprekken met een groot modebedrijf als Tommy Hillfiger nu 
een kledinglijn door hen is uitgebracht voor mensen in een rolstoel! Een mooi voorbeeld 
waarvan we denken dat veel bedrijven dit zullen volgen.  
 
Ook zijn wij nu trots op onze eerste samenwerking met het Amsterdamse designer label 
Artiitude. Dit zorgt al voor veel aandacht, zelf nog voor de officiële kick-off. Het geeft een mooi 
en sterk signaal af en zal het vinden van nieuwe samenwerkingen ten goede komen. Er zijn al 
een aantal geïnteresseerde, hierdoor achten wij de kans groot dat de huidige samenwerking 
vloeiend zal overlopen naar de volgende en verwachten we dus een continue en succesvolle 
beweging in 2018. 
 
Ook merken we al positieve aandacht en interesse door verschillende media. Zo is er 
bijvoorbeeld al een interview geweest met het beauty- & lifestyle magazine ‘Viva’ en met online 
lifestyle platform ‘vice’.  
  



 

	

3. Toekomst 
 
Het eerste jaar van Stichting SUE’s Warriors zal de introductie zijn van de stichting en de 
Warriors. Na een jaar verwachten wij dat de Warriors het gezicht zijn ‘diversiteit’ en 
‘participatie’. Deze twee onderwerpen zijn een veel besproken onderwerp in mode- en media 
land en daarom verwachten veel aandacht te krijgen als voorvechters van een inclusieve 
samenleving. 
 
 

3.1 Voorbeeld 
 
Voorzitter Kelly Sue is al verschillende malen benaderd en geïnterviewd door verschillende 
platformen over het thema ‘diversiteit’ en ‘participatie’. We merken dus dat de aandacht voor 
deze onderwerpen aanwezig is en zelfs groeit.  
 
  



 

	

4. Organisatie 
 
Naam van ANBI: 
Stichting SUE's Warriors 
 
RSIN/Fiscaal nummer: 
857688339 
 
KVK nummer: 
69006946 
 
Adres van de instelling: 
Zonnehof 79, 1704ZJ Heerhugowaard 
 
Postadres: 
Zonnehof 79 
 
Postcode van de instelling: 
1704ZJ 
 
Plaats van de instelling: 
Heerhugowaard 
 
Contactpersoon: 
K.S. Scholte-Lampers 
 
Omschrijving van de doelstelling van de ANBI: 
De stichting stelt zich ten doel meer participatie en zichtbaarheid te genereren voor 
rolstoelgebruikers in mode, media en maatschappij door de beeldvorming te veranderen van 
mensen met een beperking in een positiever beeld.  
 
 

4.1 Bestuur 
 
Voorzitter:   mevr. K.S. Scholte - Lampers 
Penningmeester: mevr. P. Wessels 
Secretaris:   mevr. S. Worst – de Vries 
 
Het bestuur is onbezoldigd, maar krijgt wel onkostenvergoeding en, zolang budget dit toestaan, 
vacatiegeld.  

4.2 Werknemers 
 
De Warriors: 10 ambassadeurs van de stichting. 
Administratie: 1 vrijwilliger 
Projectmanagement: 1 vrijwilliger 
 
De ambassadeurs en vrijwilligers ontvangen reis- en onkostenvergoedingen.   



 

	

5. Financiën  
 
Op het moment van schrijven van het beleidsplan zijn de voorbereidingen voor het project ‘Art 
of Attitude’ in volle gang. Dit project start op 20 oktober en eindigt op 1 maart.  Dit project is 
gefinancierd op basis van 3 schenkingen. Zie onderstaand een tabel met de schenkingen.  
 

 
 
Het project staat in het teken als officiële aftrap van stichting SUE’s Warriors. Deze aftrap 
wordt gedaan aan de hand van het kick-off event. Hier vertellen wij onze gasten, partners en 
influencers en pers over de stichting en onze activiteiten.  
 
Aan het kick-off event gaan een aantal werkzaamheden vooraf, zoals fotoshoots met de 
merchandise artikelen en de Warriors. Ook is er al een locatie bekend voor het kick-off event. 
Samen met de voorbereidende werkzaamheden heeft dit al bijna het totale budget gekost. De 
schenkingen zullen voor dit project dan ook vol gebruikt worden.  
 
Andere schenkingen zijn op dit moment nog niet gedaan, en zijn er ook nog geen lopende 
projecten. In de toekomst zal stichting SUE Warriors projecten financieren door middel van 
sponsors en merchandise.  
 
 
 
 


