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2. Voorwoord
We nemen u mee naar de belangrijkste gebeurtenissen van 2018. Hiermee krijgt u een beeld
van ons werk en onze invloed.
In al onze werkzaamheden onderscheiden we drie belangrijke pijlers van ons werk:
•
•
•

Toegankelijkheid: kun je er komen, kun je erin, kun je doen wat iedereen daar doet?
Gastvrijheid: gaat iedereen normaal met jou om?
Beeldvorming: snapt iedereen dat je meer bent dan je beperking of ziekte?

Met deze thema’s in het achterhoofd kunt u de rode draad vasthouden in het zo diverse werk
dat wij doen. Ons doel is: invloed uitoefenen zodat mensen met een beperking of chronische
ziekte kunnen doen wat belangrijk is in hun leven en daarbij niet gehinderd zijn.
Dit kunnen we niet alleen. Dit doen we in samenwerking met onze achterban, onze ogen en
oren in de wijken en buurten. En daarnaast met organisaties en partijen in de stad waar we
mee samenwerken.

Onze ervaringsdeskundige ogen en oren verspreid over de wijken in de stad

Nieuwjaarsbijeenkomst met vrijwilligers begin 2018
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Trots
Terugkijkend zijn we trots dat een aantal belangrijke zaken bereikt zijn. Het VN-verdrag krijgt
handen en voeten in Utrecht. Zo zien we dat het nieuwe collegeprogramma bol staat van
ambities waar het gaat om het VN-verdrag en gelijke rechten voor mensen met een beperking.
De gemeente heeft oog voor mensen met een beperking of chronische ziekte die hoge
zorgkosten maken. We drongen aan op onderzoek hiernaar in de MER rapportage (de Minima
Effect Rapportage).
De studenten van Denken&Tanken worden betrokken bij de organisatie van de
introductieweek in 2019. Socius biedt studenten met beperking meer kans op woonruimte. En
we gaven een training samen met Emma@work om een bijbaan te vinden.
We startten met een app om informatie over toegankelijkheid te bieden: Wheelmap. In 2018
werden al 1250 locaties ingevoerd!
In de Week van de Toegankelijkheid zetten we in samenwerking met de Hoogstraat,
Koninklijke Horeca Nederland en de gemeente gastvrijheid in de horeca op de kaart. En we
hebben de Cliëntenraad Wmo nieuw leven ingeblazen. Deze heeft een nieuwe start gemaakt
na de zomer.
Zo kan ik nog wel even doorgaan. In dit jaarverslag ziet u de belangrijkste activiteiten en
ontwikkelingen op een rij. Al onze activiteiten doen we in samenwerking met onze
ervaringsdeskundige vrijwilligers en ons bestuur, waarvoor mijn hartelijke dank!
Ik wens u veel leesplezier!
Annelies de Jong, directeur Solgu
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3 Politiek
Een belangrijke gebeurtenis in 2018 waren de gemeenteraadsverkiezingen. We
organiseerden een debat en maakten na de verkiezingen kennis met nieuwe raadsleden. Dit
deden we op onze eigen manier: zij konden een beperking ervaren. Daarna gingen we met
elkaar in gesprek.

Debat 5 maart 2018 in Boogh Centrum Utrecht

Kennismaking nieuwe raadsleden 16 april 2018
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Toegankelijkheid stembureaus
wordt bij verkiezingen altijd
onderzocht door het Solgu

4 VN-verdrag in Utrecht
We probeerden het nieuwe college te inspireren een inclusief programma te schrijven met:
Tien stappen vooruit naar een inclusief coalitieakkoord 20181

We zijn enorm blij dat het collegeprogramma bol staat van ambities op het gebied van het VNverdrag en gelijke rechten voor mensen met een beperking. We gaan vaart maken met
toegankelijkheid, fysiek en sociaal, samen met de gemeente Utrecht.
De 25 koplopergemeentes, waaronder Utrecht en de VNG waren op 14 juni bijeen voor de
kick-off voor het VN-verdrag. Dit betekent niet dat alles voor elkaar is, maar dat de belangen
van mensen met een beperking hoog op de agenda staan, al jaren. Om precies te zijn namelijk,
al vanaf 2007 toen de gemeente Utrecht ging werken met Agenda 22, een voorloper van het
VN-verdrag.

Kick-off VN-verdrag

1

Zie bijlage
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Met Utrechters gingen we op het stadskantoor in gesprek over het VN-verdrag in Utrecht.

Stadsgesprek VN-verdrag in Utrecht

Lokale Inclusie Agenda
Samen met de gemeente Utrecht en andere belangenbehartigers schreven we de Lokale
Inclusie Agenda voor Utrecht. Daarin staan de ambities voor de komende jaren. Uit de
evaluatie van Agenda 22 (2012-2018), het stadsgesprek Toegankelijkheid in 2017 en het
stadsgesprek VN-verdrag kwamen drie kansen en focuspunten:
1. In het collegeakkoord van 2018 was al duidelijk dat er een flexibel budget beschikbaar
komt van €.275.000,- per jaar gedurende 4 jaar. Dit wordt ingezet voor het oplossen
van acute knelpunten rondom toegankelijkheid.
2. We zetten in op sociale toegankelijkheid: voelt iedereen zich welkom, wordt niemand
buitengesloten? Is er goede toegankelijke informatie? Is er zinvolle dagbesteding voor
iedereen?
3. Iedereen wordt uitgenodigd om mee te werken aan betere toegankelijkheid in de stad.
We zetten in op bewustwording, bij ondernemers in de horeca, winkels, sport- en
culturele instellingen en bewoners.
Verder spraken we in op raadsinformatiebijeenkomsten over toegankelijkheid van bushaltes,
visie versterken sociale basis en strategie contracteren aanvullende zorg Wmo v.a. 2020.

5 Openbare ruimte
Adviseren en meten
Het Solgu heeft het afgelopen jaar bijeenkomsten over herbestrating van belangrijke straten
in de binnenstad bijgewoond en na raadpleging van de achterban advies uitgebracht.
Daarnaast deden we een nulmeting van 37 straten verdeeld over de stad om toegankelijkheid
in kaart te brengen. In 2014 heeft de gemeente zelf een nulmeting over de kwaliteit van de
openbare ruimte gedaan waarbij het aspect ‘toegankelijkheid’ niet is meegenomen. Deze
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meting was een aanvulling op het onderzoek van 2014. Het is de bedoeling dat
‘toegankelijkheid’ in de toekomst wel deel uit maakt van de metingen en evaluaties.

Shared space
Het Solgu maakt zich samen met de Fietsersbond grote zorgen over de Shared-Space
inrichting van het Domplein. Rijbanen en voetpaden zijn hier verwijderd met als doel dat
verkeersdeelnemers hun gedrag op elkaar afstemmen. Fietsers en scooters rijden met grote
snelheid over het hele plein. Zwakke verkeersdeelnemers, waaronder voetgangers die
onzeker zijn en situaties niet goed kunnen overzien, voelen zich onveilig. Voor mensen met
een visuele beperking is deze situatie niet te overzien. Zij kunnen onmogelijk hun gedrag op
de andere verkeersdeelnemers afstemmen. De gemeente Utrecht heeft inmiddels een aantal
sessies over deze situatie op het Domplein georganiseerd, maar dit heeft tot nu toe nog weinig
opgeleverd.

Veiligheid
Er is veel aandacht besteed aan de veiligheid en de bruikbaarheid van de openbare ruimte.
Op verzoek van het Solgu zijn extra leuningen aangebracht naast het WTC gebouw en bij de
trap naar de Moreelsebrug.
We zien dat architecten steeds vaker
trappen en tribunes mixen en geen aandacht
aan de veiligheid besteden. Van bovenaf is
niet zichtbaar dat er sprake is van een
tribune met als gevolg dat er veel
valincidenten zijn. Bij de trap naast de
Knoopkazerne (foto) is daarom de route voor
blinden verlegd om ongelukken te
voorkomen.

Afvalcontainers
Voor de inpassing van ondergrondse vuilcontainers hebben we weer aandacht gevraagd voor
mensen met een rollator of rolstoel, zodat zij zelf hun vuil weg kunnen brengen.
In de oude wijken is niet altijd geschikte ruimte te vinden, daarom stelt het Solgu voor om bij
alle winkelcentra (ook de kleine winkelcentra) de ondergrondse afvalcontainers in de nabijheid
van een algemene gehandicaptenparkeerplaats te situeren.

Winkels
Op verzoek van de achterban van het Solgu besteedden we aandacht aan de toegankelijkheid
van winkels. De gemeente heeft samen met het Solgu een methode ontwikkeld om te bepalen
welke voorziening nodig is om hoogteverschillen bij de ingang van een winkel te overbruggen.
Het streven is om een permanente oplossing toe te passen, wanneer dat niet gaat wordt
gekeken naar een tijdelijke oplossing in de vorm van losse hellingen.

Werk met werk-herbestrating
Het Solgu vraagt al jaren aandacht voor herbestrating waarbij de ‘werk met werk’- methode
het meest efficiënt en goedkoop is. Wanneer tijdens werkzaamheden aanpassingen worden
meegenomen kan enorm op kosten worden bespaard, maar dan moeten wenselijke
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aanpassingen wel bekend zijn. Het Solgu pleit ervoor dat de gemeente zelf een plattegrond
met wensen bijhoudt, zodat projectleiders deze kunnen raadplegen wanneer er
werkzaamheden zijn. In 2018 zijn hier verschillende gesprekken over gevoerd. De ‘Slimmelden-app’ zou hiervoor een goed instrument kunnen zijn. Het Solgu wenst deze
samenwerking met de gemeente volgens deze methode te versterken.

6 Huisvesting
Nieuwbouw
We stimuleren toegankelijke woningen en woon-zorgprojecten in de stad. Ook hebben we veel
ervaring opgedaan met woningbouwplannen voor de NPD-strook in Overvecht. Hieruit volgde
een overzicht van minimale toegankelijkheidseisen die aan nieuwe woningen gesteld kunnen
worden zonder dat er sprake is van extra kosten. We willen bereiken dat deze richtlijn
onderdeel wordt van de woonvisie van de gemeente en bij alle nieuwbouwprojecten van
toepassing wordt verklaard.

Pluim
We reikten een Pluim uit aan het Pensioenfonds Metaal & Techniek dat investeert in
huurwoningen waarbij niet alleen de voordeur maar ook de tuindeuren toegankelijk zijn. Uit
landelijk onderzoek komt naar voren dat dit een grote wens is van mensen die aan hun huis
gekluisterd zijn. Omdat we ze in het zonnetje zetten, beloofden ze structureel toegankelijk te
gaan bouwen.

Annelies de Jong van het Solgu (r) reikte op 16 maart in aanwezigheid van Wethouder Jansen (m) ‘de
Pluim voor Toegankelijkheid’ uit. Namens het Pensioenfonds Metaal en Techniek nam George van
Hooijdonk (l) de Pluim in ontvangst.
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7 Onbeperkt studentenleven
Opzetten en inrichten van de Denktank, het ontstaan van Denken&Tanken
In januari begon het Solgu met het werven van studenten met en zonder beperking voor een
denktank. De denktank zal oplossingsrichtingen bedenken voor de thema’s die het Solgu in
2017 heeft opgehaald tijdens de interviews met studenten met een beperking. (Zie verslag
Onbeperkt Studentenleven in Utrecht 2017). De denktank zal zich zoals besproken in het
verslag van 2017 gaan richten op de zaken buiten Hogeschool en Universiteit die bij kunnen
dragen aan een volwaardig studentenleven dat de student met een beperking in staat stelt
zich optimaal te ontwikkelen in alle aspecten van het leven.
De werving van leden voor de denktank vindt plaats door het verspreiden van oproepen en
een wervingsfimpje via verschillende social media in de maanden januari, februari en maart.
In april 2018 hebben we de eerste vergadering met een groep van 5 studenten met en zonder
beperking. De groep bestaat dan uit 5 leden:
•
•
•
•
•

Sascha van den Dries, slechtziend en studente Algemene sociale wetenschappen aan
de UU
Caro Jacobs, heeft zware epilepsie en studeert aan de HKU
Annelies Hoelen, heeft geen beperking en studeert journalistiek aan de HU
Suzanne Vellinga, heeft geen beperking en studeert Sociaal Juridische dienstverlening
aan de HU
Michiel Bron heeft geen beperking en studeert Filosofie en geschiedenis aan de UU

Zowel studenten van de UU als de Hogeschool zijn vertegenwoordigd in Denken&Tanken.
De denktank doopt zichzelf om tot “Denken&Tanken” en blijft onder die naam gedurende het
hele jaar bezig met de werving van nieuwe leden.

In de loop van het jaar sluit er nog een laatste studente, Linda Beemer, aan. Zij studeert
communicatie aan de HU en heeft geen beperking.
Het hele jaar door blijft Denken&Tanken haar aanwezigheid op allerlei plaatsen bekend
maken. Denken&Tanken blijft het hele jaar open staan voor nieuwe leden. Werving vond o.a.
plaats tijdens de dag voor studenten met een beperking die het Solgu samen met de UU
organiseerde op 15 maart.
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Netwerkdag Universiteit Utrecht 15 maart
Denken&Tanken vergadert maandelijks. De vergaderingen worden gehouden in een
Horecagelegenheid zodat de vergadering behalve nuttig ook een sociale activiteit op zich is
waarbij studenten met en zonder beperking elkaar beter leren kennen en zo aan de basis
staan van de integratie van studenten met een beperking in het studentenleven.

Vergadering Denken&Tanken
Om de continuïteit van het overleg te waarborgen krijgen studenten een vrijwilligersvergoeding
voor de uren de ze steken in het werk voor Denken&Tanken.
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De thema’s die om een oplossing vragen
Tijdens de 1e vergadering op 9 april 2018 stelt de denktank (o.a. op basis van de uitkomsten
van het project Onbeperkt studentenleven van 2017) vast dat dit jaar aan onderstaande
thema’s gewerkt gaat worden:
1) Gebrek aan woonruimte in Utrecht voor studenten met een beperking
2) Problemen met het vinden van stage, bijbaan en het vinden van de eerste baan
3) Financiële problemen o.a. veroorzaakt doordat studenten met een beperking geen
bijbaantje kunnen vinden.
4) Gebrek aan activiteiten die ook toegankelijk en haalbaar zijn voor studenten met een
beperking
5) Gemis aan aansluiting met andere studenten o.a. veroorzaakt door problemen met de
communicatie over de beperking met medestudenten.
6) Gebrek aan praktische informatie over bovenstaande onderwerpen voor studenten met
een beperking

De resultaten
In december 2018 heeft Denken&Tanken onderstaande oplossingsrichtingen ontwikkeld die
in 2019 verder uitgewerkt gaan worden.
Ad 1) Gebrek aan woonruimte in Utrecht
•

•

Denken&Tanken heeft contact gelegd met Socius, een sociale onderneming die zich
bezighoudt met huisvesting voor jongeren. Denken&Tanken heeft Socius tijdens
gesprekken bewust gemaakt van het bestaan van studenten met een beperking en hun
specifieke behoeften op het gebied van woonruimte. Socius heeft toegezegd om
samen met Denken&Tanken in 2018 te onderzoeken of de gemeente bereid is te
investeren in een community voor studenten met een lichamelijke beperking of
chronische ziekte en studenten zonder beperking
Er is een salesstrategie ontwikkeld om hotels en hostels te bewegen studenten met
een beperking tegen gereduceerd tarief een toegankelijke slaapplaats te bieden. Dit
zou een mooie stage kunnen zijn voor een student met een beperking.

Ad 2) Problemen het vinden van stage en bijbaan
•

•

Samen met Emma@Work ontwikkelde Denken&Tanken dit jaar een workshop waarin
studenten met een beperking ontdekken wat ze wel kunnen. Dit helpt hen om zich
beter te presenteren tijdens het solliciteren naar een bijbaantje. De 1e bijeenkomst (een
pilot) vond plaats op 14 december bij Emma at work. De ervaringen worden in 2019
geëvalueerd en gebruikt als basis voor het ontwikkelen van een training voor
studenten met een beperking, die hen helpt om bijbaantjes te vinden.
Denken&Tanken gaf De Kleine Consultant opdracht een plan van aanpak te
ontwikkelen om Utrechtse werkgevers te bewegen bijbanen en stages te bieden aan
studenten met een beperking.
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Ad 3) Financiële problemen
•

Denken&Tanken gaf via Social Media meer bekendheid aan de studietoeslag voor
studenten met een beperking. Ook overlegde Denken&Tanken met de gemeente over
hoe er beter over de mogelijkheid van studietoeslag gecommuniceerd kan worden. Ook
met de Utrechtse studentenvakbond Vidius is overleg geweest over hoe we meer
bekendheid aan de studietoeslag kunnen geven.

Ad 4) Gebrek aan activiteiten die ook toegankelijk en haalbaar zijn voor studenten met
een beperking
•

•

•

Om op dit punt echt goede en gerichte oplossingen te kunnen bedenken vond
Denken&Tanken dat er eerst gedegen onderzoek gedaan moet worden onder
studentenverenigingen en sportverenigingen. Het onderzoek moet uitwijzen of
studentenverenigingen en sportverenigingen zich bewust zijn van het bestaan van
studenten met een beperking en of ze toegankelijk zijn voor deze studenten. Als dat
niet zo is wat is er dan nodig om toegankelijkheid te stimuleren en wat is er nodig om
verenigingen toegankelijk(er) te krijgen. Dit onderzoek kan uitgevoerd worden door een
masterstudent. Denken&Tanken/ Solgu heeft hiervoor een stageplaats gecreëerd en
stagiaires geworven. Uiteindelijk is de keuze gevallen op Sascha. Zij zal in 2019 in het
kader van haar masteropleiding Algemene Sociale Wetenschappen onderzoek gaan
doen naar de toegankelijkheid en gastvrijheid van studenten- en sportverenigingen
voor studenten met een beperking.
Er moet ook meer uitgebreid dan in 2017 een onderzoek worden gedaan onder
studenten om te achterhalen wat zij nodig hebben om mee te kunnen doen aan het
studentenleven. Eind 2018 is er een enquête opgesteld die op Survey Monkey is
geplaatst. Deze enquête wordt via Social Media verspreid en zal lopen tot medio 2019.
We denken mee met de organisatoren van de Uitweek 2019, de week waarin nieuwe
studenten naar Utrecht komen. We denken mee over het programma, de
toegankelijkheid hiervan en de locaties. Ook zal het Solgu de mentoren van de Uitweek
trainen in het omgaan met deelnemers met een beperking. De Uitweek zal in al haar
uitingen nadrukkelijk vermelden dat men ook toegankelijk wil zijn voor studenten met
een beperking. In 2019 zullen we samen met de Uitweek het programma van de
introductieweek verder uitwerken.

Ad 5) Gemis aan aansluiting met andere studenten veroorzaakt door problemen met de
communicatie over de beperking met medestudenten
•

Op basis van de uitkomsten van de bijeenkomst van studenten die een bijbaan zoeken
(december 2018) en het onderzoek onder studenten- en sportverenigingen van Sascha
van den Dries, kunnen we een plan ontwikkelen m.b.t communicatie over de beperking
met medestudenten. Hiermee starten we in 2019.

Ad 6) Ontwikkelen van informatie op de website van het Solgu met praktische informatie
voor o.a. studenten met een beperking in Utrecht
•

Hier zal in 2019 een plan voor gemaakt moeten worden. Dat kan ook niet eerder. Er
moet eerst een aanbod zijn waarmee we de site kunnen vullen.
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Samenwerking met andere organisaties
Bij het uitwerken van oplossingsrichtingen zocht Denken&Tanken de samenwerking met:
•
•
•
•
•
•
•

Socius, voor het ontwikkelen van plannen om het woningaanbod voor studenten met
een beperking te verruimen;
Vidius voor samenwerking m.b.t belangenbehartiging voor studenten met een
beperking en voor communicatie om zo een grotere groep studenten te kunnen
bereiken;
Emma@Work voor het ontwikkelen van sollicitatievaardigheden van studenten met
een beperking;
De Kleine Consultant voor het ontwikkelen van een strategie om werkgevers te
bewegen bijbanen beschikbaar te stellen voor studenten met een beperking;
Het bestuur van de Uitweek, voor het (mede) ontwikkelen van een
introductieprogramma dat 0ok toegankelijk is voor studenten met een beperking;
De gemeente, voor het verspreiden van info over de studietoeslag;
FUG, federatie gezelligheidsverenigingen Utrecht.

Bijeenkomst bijbaan voor studenten met een beperking in samenwerking met
Emma@Work

Vooruitblik
In 2019 zullen we o.a. het aantal samenwerkingspartners uitbreiden. We zullen verdergaan
met het ontwikkelen van beleid en oplossingen n.a.v. de resultaten van de verschillende
onderzoeken en pilots die we uitvoerden in 2018. We zullen binnen het Solgu stage- en
onderzoek plaatsen blijven bieden aan studenten met een beperking. We blijven openstaan
voor nieuwe leden en we zullen weer het hele jaar te vinden zijn op: Instagram:
DenktankSolgu, Facebook en de website van het Solgu.
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Stage en afstuderen bij Solgu
Door de opgebouwde contacten met studenten komen er nu ook studenten
afstudeeropdrachten doen bij Solgu. Suzanne Vellinga deed een afstudeeronderwerp: Hulp bij
re-integratie voor mensen buiten het doelgroepenregister. Opbrengst: een overzicht van
regelingen voor mensen met een beperking die aan het werk willen.

8 Gastvrijheid: sociale toegankelijkheid
Ook werkten we aan de gastvrijheid en toegankelijkheid van het openbaar vervoer, culturele
instellingen en horeca. Zo hebben we de actie Toegankelijk Uiteten dit jaar samen
georganiseerd met de Hoogstraat, Koninklijke Horeca Nederland en de gemeente.

v.l.n.r. Annelies de Jong, directeur Solgu; Rob Beuse, lid raad van bestuur De Hoogstraat
Revalidatie; Maarten van Ooijen, wethouder Maatschappelijke Ondersteuning en Welzijn gemeente
Utrecht; Agnes Holtjer, landelijk bestuurslid Koninklijke Horeca Nederland; Merel Bree, Dave
Brussé, Eelke Kelderman, inwoners gemeente Utrecht

Daarnaast gaven we diverse workshops in samenwerking met ervaringsdeskundigen over
sociale toegankelijkheid.

Workshop ‘Bijzonder Gastvrij’ in de Winkel van Sinkel
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9 Informatie over toegankelijkheid
Het Solgu heeft op verzoek van de gemeenteraad 180 gemeentelijke gebouwen getoetst op
toegankelijkheid. Dit overzicht <link> is ter beschikking gesteld aan de raad.

Wheelmap.org en On Wheels
In 2018 zijn wij gestart met Wheelmap: de nieuwe kaart van Utrecht met informatie over
toegankelijkheid. Inmiddels zijn de gegevens van ca 1250 locaties ingevoerd. Onze achterban
is geïnformeerd over en gevraagd om de gegevens in hun eigen omgeving bij te houden. In
oktober heeft een eerste informatiebijeenkomst met hen plaatsgevonden en er volgen er meer.
In tegenstelling tot de oude website is dit een app die we samen met de gebruikers bijhouden.
Wij willen binnen 5 jaar alle locaties met een publieke functie in de gemeente Utrecht invoeren
(ca 8000). De informatie is ook te vinden via het al bestaande adres:
www.toegankelijkutrecht.nl.

Het Solgu heeft bij de test voor On Wheels geadviseerd over het aanbrengen van
detectiechips onder algemene gehandicaptenparkeerplaatsen (AGP).. Op de app On Wheels
wordt weergegeven welke AGP’s vrij dan wel bezet zijn.

10 Advisering over toegankelijkheid
Op verzoek van opdrachtgevers en architecten heeft het Solgu enkele bouwplannen
(bibliotheek, stadhuis, parkeergarage, onderwijs, sportgebouwen, winkelcentrum,
woongebouwen enz)
getoetst op toegankelijkheid en suggesties gedaan hoe de
toegankelijkheid verbeterd zou kunnen worden.

11 Overleg en samenwerking
Wmo
Als lid van de Cliëntenraad Wmo zijn we actief geweest om nieuw leven in deze belangrijke
raad te blazen. Belangrijk omdat mensen uit onze achterban vertegenwoordigd worden door
de deelnemers. De Cliëntenraad is net als het Solgu een onderdeel van het Maatschappelijk
Netwerk Utrecht (MNU).

Leden van de Cliëntenraad Wmo eind 2018
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We vroegen aandacht voor de responsetijden bij pech onderweg. En hoe de levering van
Wmo-voorzieningen beter kan worden aangesloten op de leefomgeving. Bijvoorbeeld als
iemand een scootmobiel krijgt, maar niet het flatgebouw in- of uit- kan omdat er geen
automatische deuropener is in de algemene ingang. Of als iemand niet met de scootmobiel de
achtertuin in kan omdat er geen opritje is naar de poort waarop de achtertuintjes uitkomen.
Daarnaast vinden we het belangrijk om te werken aan een goede vertegenwoordiging van alle
cliënten in de Wmo. Samen met deze raad zoeken we de mensen in de stad op om te vragen
naar hun ervaringen.
Solgu heeft meermaals aangekaart bij de gemeente en politici dat buurtteammedewerkers
verschillende en conflicterende rollen vervullen, zij zijn zowel hulpverlener, indicatiesteller als
cliëntondersteuner. Een buurtteammedewerker als clientondersteuner moet onafhankelijk
kunnen zijn maar was dat niet. . Dat de buurtteammedewerker als onafhankelijk
cliëntondersteuner kan optreden is uit de verordening geschrapt.

Mantelzorg
Het Solgu nam deel aan een aantal bijeenkomsten voor ex-mantelzorgers. Naast de aandacht
voor mantelzorgers, is dit ook een groep die specifiek aandacht behoeft. Het gaat dan om
mensen die jarenlang voor iemand gezorgd hebben, en diegene is overleden of naar een
verpleeghuis. Dit kan een gevoel van leegte en rouw geven. Het Steunpunt Mantelzorg
verzamelde alle verhalen en maakt hiervoor een passende ondersteuning. Solgu vraagt
bovendien aandacht voor de overbelasting van mantelzorgers. Daarnaast is het Solgu
vertegenwoordigd in de stedelijke werkgroep Mantelzorg.

Armoedecoalitie
Ook dit jaar nam het Solgu deel aan de Armoedecoalitie en vroeg daar aandacht voor de
inkomenspositie van onze achterban. Sinds 2017 drongen we erop aan om de categorie
chronische zieken en gehandicapten binnen de MER (de Minima Effect Rapportage) toe te
voegen. Vanaf januari 2018 heeft het Solgu in overleg met de gemeente bepaald hoe dit
onderzoek ingericht moest worden. De MER-rapportage wordt uitgevoerd door het Nibud in
opdracht van de gemeente Utrecht. De rapportage brengt in beeld wat de invloed van
landelijke en gemeentelijke wet- en regelgeving is op de inkomenssituatie van inwoners van
de gemeente Utrecht.
In september 2018 bleek uit de resultaten dat gehandicapten en chronisch zieken niet kunnen
rondkomen met 150% van het wettelijk sociaal minimum. Met dit resultaat als uitgangspunt is
het Solgu in overleg gegaan met de gemeente en hebben we bij verschillende
raadsinformatiebijeenkomsten ingesproken.

Trainingen en workshops
Het Solgu deelt regelmatig haar kennis met organisaties die als hulpverlener of anderszins te
maken krijgen met deze groep. Bijvoorbeeld over de inkomenspositie. Zo kunnen deze
organisaties hun dienst- of hulpverlening m.b.t. inkomen en financiën aan mensen met een
lichamelijke beperking of chronische ziekte optimaliseren. En zo denken wij ook mee over de
inhoud van workshops en trainingen die organisaties aan hun cliënten geven.
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We keken ook mee bij U-centraal naar de workshop levensgebeurtenissen. Deze workshop
gaat over de financiële gevolgen van arbeidsongeschikt worden. Het Solgu observeerde en
gaf suggesties voor optimalisering van deze cursus.
Op 15 november organiseerde het Solgu een bijeenkomst waarin mensen die te maken
hebben met uitkeringsinstanties, hun ervaringen deelden. Onzekerheid en het verlies van het
gevoel van eigenwaarde, gecombineerd met de bejegening van medewerkers van uitkerende
instanties, waren de belangrijkste thema’s. Deze bejegening geeft vaak stress die dan weer
een negatieve invloed heeft op de gezondheid en soms op het inkomen. Medewerkers van
buurtteams, U-centraal en de gemeente (afdelingen Werk & Inkomen en Gezondheid &
Inkomen) konden tijdens deze bijeenkomst kennismaken met deze specifieke doelgroep.
De bijeenkomst was een directe aanleiding voor de gemeente om verder in gesprek te gaan
met het Solgu. U-centraal heeft aangegeven een cursus te willen ontwikkelen om lichamelijk
gehandicapten en chronisch zieken handvatten te geven om effectiever om te gaan met
uitkeringsinstanties. Het Solgu werkt mee aan de opzet van de cursus.

Doelgroepenregister
Ook in 2018 vroegen we aandacht voor mensen met een beperking buiten het
doelgroepenregister2. Mensen die een grotere verdiencapaciteit hebben dan het minimumloon
vallen hier niet onder. Daarom zijn ze niet bekend bij de afdeling Werk & Inkomen van de
gemeente terwijl ook zij ondersteuning nodig kunnen hebben bij het zoeken en behouden van
werk.
Het Solgu heeft ervoor gezorgd dat werkmatchers bij de intake vragen of er sprake is van een
beperking, zodat passende ondersteuning kan worden aangeboden. We blijven hiervoor
aandacht vragen, omdat dit nog niet standaard gedaan wordt.

Belangen van reizigers
Het Solgu neemt deel aan het Reizigers Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer
(ROCOV). Dit overleg vraagt veel tijd en de invloed van de consumenten is nihil. Het ROCOV
heeft een adviesfunctie, maar belangrijke beslissingen op het gebied van toegankelijkheid
staan al voor de advisering vast. De speelruimte om toegankelijkheid ter discussie te stellen is
minimaal. Toch blijft het Solgu aan het ROCOV deelnemen, omdat dit de enige mogelijkheid
is om invloed uit te oefenen. Solgu blijft aandringen om vanaf het begin betrokken te zijn.

Ook nam het Solgu deel aan de gebruikersadviesraad AIM (Aanbestedingsinstituut Mobiliteit)
om inzicht en grip te krijgen op toekomstige aanbestedingen voor het openbaar vervoer in de
Provincie Utrecht.

2

Het doelgroepregister is een landelijk register, waarin alle mensen staan die vallen onder de
banenafspraak. UWV beheert dit register. Met de gegevens uit het doelgroepregister kan het
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid controleren of werkgevers de afgesproken banen
creëren voor mensen met een arbeidsbeperking.
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Contact met buurtteams
In het voorjaar gaf het Solgu een training aan buurtteammedewerkers hoe om te gaan met de
kennis van ervaringsdeskundigen. Basis hiervoor was de Routekaart naar een Schat aan
Ervaring die we in 2017 lanceerden bij de bijeenkomst over ervaringsdeskundigheid.

Ervaringsdeskundigheid in buurtteams

12 Utrecht voor iedereen?
Met de vrijwilligers van het Solgu hebben we nieuwe plannen bedacht voor 2019. De wens
bestaat om ongehinderd deel te nemen aan evenementen en festivals in de stad. Onder meer
gaan we een aantal evenementen en festivals bezoeken. Leerzaam, omdat we kunnen testen
hoe toegankelijk het is. En ook nog gezellig! We zijn in 2018 begonnen met het testen van …..
en werken hierbij samen met HoiUtrecht en het LFB die een fotograaf levert.

Kerst in het Julianapark
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13 Mobiliteit voor iedereen?
Iedereen, ook mensen met een fysieke beperking, maakt gebruik van verschillende
vervoersmiddelen om zich te verplaatsen. Het Solgu werkt aan een inclusieve samenleving
waarin het openbaar vervoer geschikt is voor iedereen en waarbij niemand op voorhand
worden buitengesloten. De huidige wetgeving is ingericht op een minimale voorziening en
beperkt zich tot gebruikers van kleine handbewogen rolstoelen en mensen met een visuele
beperking. Ook in 2018 heeft het Solgu veel moeite gedaan om bussen beter in te richten
zodat deze voor een bredere doelgroep geschikt zijn.

Uithoftram
Onze metingen van de gloednieuwe Uithoflijn pakten teleurstellend uit. Het hoogteverschil
tussen de perrons en de vloer van de tram overschrijdt de norm van 50 mm bij elk perron.
Deze norm vormt sowieso voor veel rolstoelgebruikers een barrière. Het Solgu heeft altijd
gesteld dat de meest wenselijke situatie is dat er geen drempels zijn en dat eventuele drempels
in elk geval niet hoger zouden moeten zijn dan 20 mm (al sinds 1970 is dit de algemene norm3).
Dat betekent dat er heel wat aanpassingen nodig zijn om de Uithoflijn toegankelijk te maken
voor rolstoel- en rollatorgebruikers. Het ontwerp voor het aanpassen van perrons voor de
SUNNY-lijn4 zal helemaal herzien moeten worden.
Eind 2018 waren er klachten over de onverwachte inzet van ontoegankelijke treinen op het
traject Woerden, Leidsche Rijn naar Utrecht CS. Samen met de belanghebbenden heeft het
Solgu actie gevoerd. Begin januari 2019 heeft de NS alsnog toegankelijke treinen ingezet.
Belangenorganisatie Ieder(in), met wie wij ook samenwerken, geeft deze actie een vervolg.

NS laat oud materieel rijden: rolstoelers kunnen trein niet meer in

3
4

http://www.batutrecht.nl/download/Toegankelijk%20bouwen.pdf
De Sunny-line is de tramverbinding tussen Utrecht Centraal en IJsselstein
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Fietsenstalling Mariaplaats
Veel gemeentelijke fietsstallingen zijn ongelijkvloers en ongeschikt voor onze achterban. Denk
aan mensen die afhankelijk zijn van een driewieler, tandem, handbike, rolstoelfiets,
kinderbakfiets, elektrische fiets enz. Het Solgu vraagt al geruime tijd aandacht voor deze groep
mensen. Het gaat vaak om mensen die niet instaat zijn hun fiets via trappen en glijgoten de
fietsenstalling in te rijden. De gemeente is op ons verzoek een proef gestart met rolstoelgehandicaptenparkeerplaatsen in de fietsenstalling op de Mariaplaats. In 2019 wordt deze pilot
geëvalueerd.
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14 Bijlagen
Organisatie
Bestuur
Dhr. drs. Taco Nijhoff

Secretaris per 12 september 2012
Voorzitter per 16 september 2015

Mw. Margreet Pelgrum

Bestuurslid per 03 februari 2014

Dhr. Fuat Akbulut

Bestuurslid per 07 april 2014

Mw. drs. Karin Visser

Bestuurslid per 04 februari 2015
Secretaris per 16 september 2015

Dhr. ing. Martijn van Andel

Bestuurslid per 6 april 2016

Mw. drs. Corinne Tutein-Nolthenius

Bestuurslid per 06 juli 2016

Voorlichters
Samen met ervaringsdeskundigen geven we workshops en presentaties. Afhankelijk van het
thema nodigen we vrijwilligers uit om een bijdrage te doen.

Vrijwillige medewerkers
Mw. Ingrid Vermeer
Mw. AnneMieke Bökkerink

Communicatiewerkzaamheden
Vertrouwenspersoon Solgu

Freelance medewerkers
Dhr. Jos ter Hoeven
Dhr. Léon Masselink

Automatisering
Notulist bestuur

Bureaumedewerkers

V.l.n.r. boven: Job Haug (beleidsmedewerker Huisvesting, Toegankelijkheid,
Mobiliteit); Roos Hoelen (beleidsmedewerker Werk, Inkomen, Onderwijs).
v.l.n.r. beneden: Sofie Fonteijn (secretariaat); Annelies de Jong (directeur,
beleidsterreinen Wmo, Welzijn, Beeldvorming)
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Communicatiemiddelen
Websites
De algemene website www.Solgu.nl die in 2011 werd gelanceerd, wordt regelmatig
bijgehouden. Wekelijks wordt de nieuwspagina en de agenda bijgewerkt.
De website www.toegankelijkutrecht.nl is op 1 oktober 2012 gelanceerd door de gemeente
Utrecht die eigenaar is. De data worden bijgehouden en uitgebreid door het Solgu.
Wheelmap.org is de nieuwe app die in 2018 gelanceerd is. Via www.toegankelijkutrecht.nl
kom je ook op Wheelmap.org.
Denken&Tanken is ook op Facebook en op Instagram te vinden.

Sociale media
In 2011 is een account op Facebook aangemaakt (Solgu voor Utrechters met een beperking)
waarmee ‘vrienden van het Solgu’ elkaar kunnen ontmoeten. Ook wordt regelmatig
getwitterd.

Grondleggers van het Solgu d.d. 1976
-

-

ANGO, Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie
BNMO, Bond van Nederlandse Militaire Oorlog- en Dienstslachtoffers
BOSK, Vereniging van motorisch gehandicapten en hun ouders
Eendrachtig Sterk, Vereniging voor Fibromyalgie-patiënten
Diabetes Vereniging Nederland, afdeling Utrecht
Kinderhuis Wijkersloot
Nederlandse Multiple Sclerose Stichting, afdeling Utrecht
Harry Bacon, Nederlandse Stoma Vereniging
IRENE, Speelzaal voor peuters met een handicap
Oogvereniging, Belangenvereniging voor Blinden en Slechtzienden
NVVS, Nederlandse Vereniging van Slechthorenden
Mytylschool Ariana de Ranitz
Onderling Sterk, Vereniging voor CVA
Paraplu, Sociaal culturele organisatie van mensen met een functiebeperking
Parkinson Patiëntenvereniging
SUDO, Samenwerkende Utrechtse Doven Organisaties
Dwarslaesie Organisatie Nederland
Stichting Fokus Exploitatie
Stichting Handicap en Studie
Stichting Provinciaal Platform Migranten met een Functiebeperking
Stichting Thuishulpcentrale voor mensen met een handicap
Vereniging van Reumapatiënten Utrecht en omstreken
VSN, Vereniging Spierziekten Nederland
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Reactie van Solgu op ‘Ruimte voor Iedereen' , coalitieakkoord 2018 - 2022
"Utrecht moet een stad zijn waarin iedereen gelijke kansen heeft"
Zo klinkt het in de inleiding van het nieuwe coalitieakkoord voor de komende vier jaar. Dat is precies
waar het Solgu al 42 jaar mee bezig is in Utrecht. We hebben veel vertrouwen in dit nieuwe akkoord,
omdat onze achterban goed in beeld is. Meer dan ooit eigenlijk. Omdat dit bestuur daarin gelooft,
maar ook omdat het VN-verdrag de gemeente dwingt om gelijke kansen voor mensen met een
beperking te regelen.

VN-Verdrag
Dit VN-verdrag wordt expliciet genoemd. Er wordt een flexibel snel in te zetten budget gereserveerd om
acute praktische knelpunten op te lossen. Dit budget is ook om andere commerciële partijen te stimuleren
om verbeteringen aan te brengen.
Verder vinden we veel punten die aansluiten op ons werk
- De aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt en het creëren van meer stageplaatsen;
- Het ondersteunen van mensen met een beperking en een grote afstand tot de arbeidsmarkt;
- Het streven naar zinvolle dagbesteding en het stimuleren van vrijwilligerswerk;
- De aandacht voor de banenafspraak voor mensen met een beperking bij de gemeente zelf. Jammer
genoeg staat er dat het dan alleen om mensen uit het doelgroepenregister gaat (p.14). We blijven ook
hameren op mensen met een beperking buiten het doelgroepenregister!
- Het onderzoek naar de minima-effectrapportages die ook voor mensen met een beperking van belang
zijn;
- Betere behandeling van studenten met een beperking, de individuele studietoeslag gaat omhoog;
- Het slechten van fysieke en sociale drempels om normaal mee te kunnen doen;
- Het verbeteren van de toegankelijkheid en bewegwijzering van looproutes;
- Het waarborgen van zorg en ondersteuning;
- Het tegengaan van eenzaamheid en overbelasting van mantelzorgers;
- De aandacht voor sporten met een beperking;
- Een integraal PersoonsGebondenBudget voor mensen met meerdere hulpvragen bij de Wmo;
- Het verbeteren van het Openbaar Vervoer;
- Het verbeteren van looproutes naar OV-haltes;
- Toegankelijke Openbare Ruimte, bijvoorbeeld voor het maken van een ommetje;
- Toegankelijke levensloopbestendige woningen;
- Meer ruimte voor fietsers en voetgangers en aandacht voor oversteekplaatsen;
- Werk met werk: bij herinrichting of onderhoud direct de toegankelijkheid meenemen;
- Het verbeteren van de luchtkwaliteit;
- Toegankelijkheid en klantvriendelijkheid van de publieksdienstverlening.
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Inleiding
Op 14 juli 2016 werd het VN-verdrag voor gelijke rechten van mensen met een beperking
geratificeerd door de Nederlandse regering. Tweede en Eerste kamer gingen akkoord. Dit
betekent dat de (lokale) overheid verantwoordelijk is geworden voor inclusief beleid.
Utrecht heeft al een grote stap gemaakt door sinds 2007 te werken met Agenda 22, een
voorloper van het VN-verdrag. We hebben hierdoor veel tot stand kunnen brengen in
samenwerking met de gemeente.
De invloed en professionele ondersteuning van mensen met een beperking is de afgelopen
jaren echter meer en meer verzwakt. Belangenbehartigers zijn van cruciaal belang omdat
vormgeving van inspraak en invloed voor veel mensen met een beperking vanwege hun
problemen en beperkingen een heidense klus is. Bovendien zijn mensen met diverse
beperkingen niet perse georganiseerd. Invloed en inspraak los je niet op met alleen een
Wmo-raad, want het leven behelst veel meer dan alleen de Wmo. Het gaat ook over werk,
over huisvesting, je opleiding, recreatie, vervoer, kortom: het hele leven.
Wij staan voor deze Utrechters en vragen u dit ook te doen! Wij nemen de opdracht voor
lokale overheden van het VN-verdrag serieus en kunnen daarbij helpen. Ter inspiratie: de
gemeente Den Haag heeft 1 miljoen gereserveerd in een fonds voor het verbeteren van de
toegankelijkheid van bestaande gebouwen! Een mooi voorbeeld om de stad inclusiever te
maken!

Wat willen we van u?
•
•

Continueer eigenaarschap van de gemeente Utrecht voor een inclusieve stad en
maak het steviger door de samenwerking met belangenbehartigers te waarborgen.
Vraag om de garantie dat alle beleid en verordeningen aanwijsbaar zijn getoetst aan
het VN-verdrag.

Hieronder gaan we thematisch in op onze verzoeken aan het nieuwe bestuur van Utrecht. Bij
alle thema’s geldt dat we u vragen organisaties van ervaringsdeskundigen, als het Solgu, te
blijven betrekken bij de formulering van het beleid.
Hartelijk dank voor uw aandacht, wij blijven / gaan graag met u in gesprek.
Veel wijsheid gewenst bij de vorming van het nieuwe College,
Vriendelijke groet,
Annelies de Jong,
Directeur Solgu
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1. Onderwijs
•

•

De gemeente Utrecht moet de toegankelijkheid tot onderwijs voor iedereen
garanderen, dat alle kinderen samen naar een school in de buurt kunnen. Zij krijgen
de juiste hulpmiddelen, goed leerlingenvervoer, voldoende zorg en deskundige
leerkrachten. Utrecht zorgt dat alle betrokkenen met elkaar samenwerken: één loket.
De gemeente draagt er zorg voor dat iedereen met een beperking een
startkwalificatie op de arbeidsmarkt heeft.

2. Huisvesting
•

•

De raad heeft al met motie 2015 / 39 aangegeven dat zij wil dat alle nieuwe
woningen bezoekbaar zijn (ook voor rolstoelgebruikers). De gemeente zet alles in
het werk opdat woningbouwcorporaties zichzelf deze eis gaan opleggen. Niet alleen
bij nieuwbouw, ook bij renovaties van woningen streven woningcorporaties naar het
niveau ‘bezoekbaar’. Gepleit wordt voor het toepassen van de UST5.
De gemeente maakt prestatieafspraken met woningbouwverenigingen over
toegankelijke nieuwbouw en het beter toegankelijk maken van het bestaande
woningaanbod.6

3. Wmo
•

•

•

Erken de voetangels en klemmen van ‘eigen regie-beleid’, maatwerk blijft de
oplossing om iedereen tegemoet te komen. Eigen regie is niet in alle gevallen reëel,
netwerken verschillen van elkaar en mantelzorgers hebben grenzen. Bovendien wil je
bepaalde hulp professioneel regelen en kun je niet alles afdwingen bij een vriend of
familielid.
Betere scheiding van taken: hulpverlenen is iets anders dan indicatie stellen en al
helemaal iets anders dan onafhankelijk een cliënt ondersteunen. Wanneer alles in
goede harmonie verloopt is er geen vuiltje aan de lucht. Maar wanneer dit niet zo is
kan het belang van de cliënt in het geding komen.
Het (integraal) pgb is als volwaardig alternatief van zorg in natura beschikbaar.

5

Utrecht Standaard Toegankelijk
http://www.solgu.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=1274:utrecht-standaardtoegankelijk&catid=2:utrechts-nieuws&Itemid=6
6
Toegankelijke huurwoningen in Ondiep zijn een goed voorbeeld:
http://www.solgu.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=1331:pluim-toegankelijkheid-naarpensioenfonds-pmt&catid=2:utrechts-nieuws&Itemid=6
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4. Welzijn
•

Utrecht zorgt voor goede en betaalbare zorg en ondersteuning. De gemeente heeft
algemene voorzieningen voor iedereen. Als iemand hier geen gebruik van kan maken,
krijgt hij zorg of ondersteuning op maat. Jeugdhulp, zorg en ondersteuning is voor
iedereen makkelijk toegankelijk en deskundig. Integrale, passende en onafhankelijke
cliëntondersteuning in het sociale domein is voor iedereen beschikbaar en vindbaar
(motie 2017 / 262 en amendement 2017 / 90).

•

Er wordt integraal gewerkt en er is een goede aansluiting bij de overgang van
Jeugdwet, Wmo en Participatiewet. Ook is er een goede afstemming met de
zorgverzekeraars, zorgkantoren en professionals buiten de zorg. Mensen moeten niet
lastig gevallen worden over de financieringsstromen van diverse wetgeving
waaronder hun vraag past. Binnen vier jaar worden alle inwoners vanuit één loket
geholpen bij hun vragen.

5. Toegankelijkheid
•

De raad en het college doen er alles aan om te voorkomen dat mensen met
beperkingen (fysiek) worden buitengesloten. Toegankelijkheid is de norm.
Het gaat erom of maatregelen werken. Wij willen graag meer evaluaties over de
bruikbaarheid van de fysieke omgeving (gebouwen, bestratingen en het vervoer).
Verder is alle informatie van de gemeente begrijpelijk en toegankelijk voor iedereen.

6. Armoedebeleid
•

Garanderen van een gelijkwaardige inkomenssituatie van gezonde en zieke mensen,
in navolging van het VN-verdrag. Dit kan bereikt worden door in de aanpak van
armoede chronisch zieken en gehandicapten als aparte categorie op te nemen en er
aangepast beleid voor te formuleren. Als mensen niet voldoende geld hebben om te
leven, helpt de gemeente hen. Het College heeft oog voor de financiële draagkracht
van mensen bij het voeren van het keukentafelgesprek. Binnen het armoedebeleid
houden we rekening met mensen met een beperking die niet rond komen door de
stapeling van kosten voor zorg en ondersteuning. Ook hier passen we maatwerk toe.
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7. Werk
•

Garanderen in navolging van het VN-verdrag van gelijke kansen op werk. Dit kan
bereikt worden door in beeld te brengen hoeveel mensen in Utrecht een beperking
hebben en niet in het doelgroepregister vallen. Er moet beleid gemaakt worden om
deze groep adequaat te begeleiden naar werk. Er moet een duidelijke
aanvraagprocedure voor het aanvragen van werkplekaanpassingen komen. De
informatie hierover naar de burger moet helder en makkelijk vindbaar zijn.

8. Mobiliteit en vervoer
•

Utrecht zorgt voor toegankelijk openbaar vervoer en voor geschikt
doelgroepenvervoer.

9. Vast budget voor sociaal beleid
•

Utrecht heeft een vast budget voor het maken van sociaal beleid. De gemeente zorgt
voor een duidelijke begroting en evaluatie.

10. Leren en vernieuwen
•

Het College wil de uitvoering van beleid verbeteren. Door goed te luisteren naar de
signalen, ervaringen en vragen van inwoners. De gemeente wil graag dat mensen
meer eigen regie kunnen nemen. Dat burgers zelf met nieuwe ideeën en plannen
komen om mee te kunnen doen. Uitgangspunt is een lerende aanpak, waarbij we
signalen of problemen benutten om de uitvoering te verbeteren. De gemeente haalt
ervaringsverhalen op, ontwikkelt het beleid in samenspraak met de mensen om wie
het gaat en geeft ruimte aan eigen regie, burgerparticipatie en burgerinitiatieven.
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