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Samenvatting 

Het Solgu werkt in het belang van Utrechters met een lichamelijke beperking of chronische 

ziekte, met als doel eigen regie en gelijkwaardige participatie in de samenleving. Het VN-

verdrag van gelijke rechten voor mensen met een beperking dat in 2016 door de 

Nederlandse regering is geratificeerd, is ons wettelijk fundament. Ons werk bestaat uit het 

aanjagen van maatschappelijke- en marktpartijen, samenwerken en innoveren op diverse 

beleidsgebieden: werk, inkomen, onderwijs, huisvesting, toegankelijkheid, mobiliteit, Wmo 

en welzijn. Wij bieden onderstaande diensten.  

 

Belangenbehartiging 

• Informatie halen uit de profijtgroep1 / achterban, zicht krijgen op en benoemen 

van knelpunten. 

• Volgen wat invloed heeft of kan hebben op onze achterban (wetgeving / beleid). 

Problemen en knelpunten voorzien. 

• Kansen signaleren en aangrijpen. 

• Contact zoeken met relevante partijen2 en beïnvloeden / inspireren. 

• Het Solgu is een netwerkorganisatie. We benaderen en verbinden partijen om 

onze doelen te bereiken.  

• Nieuwe ideeën ontwikkelen en kortsluiten met onze achterban. Bijvoorbeeld de 

manier waarop informatieverstrekking over toegankelijkheid wordt ontwikkeld. 

• Tips / adviezen geven en kortsluiten met onze achterban. 

• Deelname cliënten- en adviesraden. 

 

Beeldvorming 

• Geven van workshops / presentaties met medewerking van ervaringsdeskundigen. 

• Ontwikkelen van acties (Week Toegankelijkheid; Mensenrechtencafé; uitreiken 

‘Pluim’ voor toegankelijkheid, etc.).  

• Ontwikkelen en uitbrengen PR-materiaal. 

• We maken zoveel mogelijk gebruik van ervaringsdeskundigen.   

• Website / nieuwsflitsen / Facebook / Twitter / Instagram 

 

Versterking achterban 

• https://wheelmap.org/: app’s ‘Onwheels’ en ‘Hogenood’ ontsluiten van informatie 

over toegankelijkheid in de stad. 

• In samenwerking met partijen, ontwikkelen en aanbieden van trainingen 

(sollicitatie / omgaan met klantmanager / omgaan met je beperking). 

• Informatieverstrekking. 

• Aanbieden werkervaringsplaats / afstudeeropdracht Solgu. 

 

Expertise (over-)brengen 

• Adviezen op gebied van toegankelijkheid met medewerking van achterban 

(schouwen; looproutes; bushaltes; bustesten; etc.). 

• Organiseren of meewerken aan expertisebijeenkomsten. 

• Weten wat onze achterban nodig heeft (levensbreed – levenslang) en dit 

overbrengen in samenwerking met ervaringsdeskundigen, aan relevante partijen. 

 
1 Profijtgroep is de groep Utrechters met een beperking of chronische ziekte, die profijt 

heeft van het Solgu. Zij zijn onze achterban, we halen informatie bij hen op en 

benaderen daarmee onze doelgroepen: de partijen (commercieel / maatschappelijk) die 

het beleid bepalen of daar invloed op hebben.  
2 Zie bijlage 1 Samenwerking & Overleg 

https://wheelmap.org/en/map#/?lat=52.09838605965822&lon=5.137481689453125&q=utrecht&zoom=13
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1. Welzijn / Wmo 

Ambitie:  

Mensen met een beperking leven in een (indien nodig aangepast) huis dat schoon 

is. Zij hebben de regie over hun leven. Zij beschikken over de hulpmiddelen en/of 

voorzieningen die nodig zijn om zelfstandig te leven. Daarnaast hebben zij een 

zinvolle invulling van de dag en voldoende sociale contacten. De grenzen van 

mantelzorgers worden gerespecteerd. Zij kunnen indien nodig een beroep doen 

op ondersteuning en respijtzorg3.  

 

Het Solgu : 

• Werkt samen en deelt kennis met buurtteams / U-centraal.   

Op het gebied van hulp bij huishouden, de inrichting van keukentafelgesprekken, de 

inzet van onafhankelijk cliëntondersteuners.  

• Is lid van de Cliëntenraad Wmo.  

• Heeft oog voor mantelzorgers die zorgen voor Utrechters (ook kinderen) met een 

beperking.  

• Werkt samen met wijkbureaus, sociaal makelaars, onderzoekers en achterban voor een 

goede (fysieke en sociale) inrichting van de wijk.  

• Kijkt hoe de communicatie in het ‘zorgdoolhof’ is geregeld en geven tips aan partijen 

hoe en wat gecommuniceerd moet worden. Denk bijvoorbeeld aan het Wmo-loket, de 

buurtteamorganisaties, de publieke dienstverlening van de gemeente. Weten mensen 

waar ze moeten zijn, en hoe je de zorg en financiën moet regelen?   

 

 
3 VN-verdrag, art. 19 
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2. Werk 

Ambitie  

De komende jaren stijgt de arbeidsdeelname van Utrechters met een beperking 

of chronische ziekte. Het bieden van hulp bij re-integratie en het vergoeden van 

werkplekaanpassingen en andere voorzieningen door de gemeente, wordt 

gebaseerd op het VN-verdrag. Hierbij houden we rekening met de diversiteit van 

personen met een handicap 4.   

Er wordt meer maatwerk geleverd bij het vinden van werk. Wanneer mensen 

binnen en buiten het doelgroepenregister dezelfde hulp en financiering van 

voorzieningen krijgen, gaan werkgevers in hun aannamebeleid minder dan nu 

onderscheid maken tussen deze twee groepen.  

 

Het Solgu: 

- Informeert haar achterban over haar rechten, hoe te communiceren over de 

beperking en de relevantie hiervan op het werk. 

- Biedt inzicht in de kansen en obstakels over deelname aan de arbeidsmarkt voor 

mensen in het doelgroepenregister en nadrukkelijk ook voor mensen met een 

arbeidsbeperking die niet in het doelgroepenregister staan. 

- Biedt inzicht aan de gemeente (Werk&Inkomen) en werkgevers in de 

arbeidsmarktpositie van mensen met een lichamelijke beperking. Om conform het 

VN- verdrag de maatwerk-voorzieningen te leveren die nodig zijn voor een 

werkplek. Denk bijvoorbeeld aan cursussen voor ambtenaren W&I, eventueel in 

samenwerking met andere belangenbehartigers. 

- Oefent invloed uit op van wet- en regelgeving rondom werk en mensen met een 

beperking (o.a. loondispensatie, verbreding van de quotumdoelgroep etc.). 

- Werkt aan het empoweren van onze profijtgroep om goede voorbeelden uit te 

wisselen. We verkennen het opzetten van online en offline contactgroepen om 

ervaringen uit te wisselen op het gebied van werk en inkomen5.  

- Biedt werkervarings- en participatieplaatsen aan. 

- Tegelijkertijd vergroten we daarmee de ervaringsdeskundigheid in de 

belangenbehartiging en beleidsvorming op het gebied van toeleiding naar werk. 

- IJvert voor hulp bij re-integratie voor arbeidsgehandicapten binnen en buiten het 

doelgroepenregister, zodat ze bij machte zijn om hun eigen inkomen te verhogen.  

 

 

 
4 VN-verdrag preambule art. 1 en Doelstelling: “Personen met een handicap omvat personen met 
langdurige fysieke, mentale, intellectuele of zintuiglijke beperkingen die hen in wisselwerking met 
diverse drempels kunnen beletten volledig, effectief en op voet van gelijkheid met anderen te 
participeren in de samenleving.”  
    
5 VN-Verdrag, art. 26: “onder andere via ondersteuning door lotgenoten, om personen met een 

handicap in staat te stellen de maximaal mogelijke onafhankelijkheid, fysieke, mentale, sociale en 

beroepsmatige vaardigheden te verwerven en volledige opname in en participatie in alle aspecten van 

het leven.”  



- 6 - Activiteitenplan Solgu 2020 
 

 

3. Inkomen 

Ambitie 

Utrechters met een beperking of chronische ziekte verwerven een behoorlijke 

levensstandaard voor henzelf en hun gezin6. Ze zijn gevrijwaard van uitsluiting 

door armoede en hebben toegang tot voldoende voeding, kleding, huisvesting, 

medicatie, passende en betaalbare diensten, instrumenten en andere vormen van 

ondersteuning voor aan de handicap gerelateerde behoeften. Zo nodig krijgen 

Utrechters met een beperking financiële hulp. Net als het college van B&W in het 

coalitieakkoord stelt, wil het Solgu een regelarme bijstand7. Het Solgu wil dat 

mensen met een handicap of chronische ziekte de hulp en de begeleiding krijgen 

die nodig is om zorgen- en schuldenvrij te kunnen leven. 

 

Het Solgu:  

- Denkt samen met de Armoedecoalitie mee over maatregelen om voldoende leefgeld 

voor mensen met een laag inkomen te realiseren. Hierbij moet worden uitgegaan 

van het besteedbaar en niet het belastbaar inkomen. Ook schuldhulpverlening heeft 

de aandacht van het Solgu. 

- Denkt mee over maatregelen die ervoor zorgen dat mensen met een beperking of 

chronische ziekte geen zorg gaan mijden omdat ze het niet kunnen betalen of 

denken dat ze dit niet kunnen. Het Solgu werkt mee aan duidelijke informatie over 

kosten die zorg en medicatie met zich meebrengen.  

- Geeft trainingen aan mensen met een beperking in de bijstand om adequaat en 

functioneel over de impact van hun beperking op hun dagelijks leven te 

communiceren met ambtenaren van Werk en Inkomen en hulpverleners.  

- Geeft trainingen aan ambtenaren van Werk en Inkomen en hulpverleners om hen 

meer inzicht te geven in de impact van verschillende handicaps en chronische ziekte 

en de consequenties hiervan voor het aanvaarden van werk.  

- Geeft de trainingen in samenwerking met andere partijen (bijvoorbeeld U Centraal) 

in Utrecht die te maken hebben met mensen met en handicap of chronische ziekte. 

De trainingen dragen ertoe bij dat mensen met een beperking of chronische ziekte 

de voorzieningen en de hulp bij re-integratie krijgen die nodig is in hun specifieke 

situatie.  

- Monitort de studietoeslag €.200,= per maand voor studenten met een beperking: 

weten studenten dit, en is de regeling adequaat? 

 
6 VN-verdrag, art. 28 
7 Coalitieakkoord 2018 – 2022, p.16: “We streven naar een regelarme bijstand en werken vanuit 
vertrouwen. In dat verband gaan we door met het experiment Weten wat Werkt. We vragen geen 
verplichte tegenprestatie, maar stimuleren wel het doen van vrijwilligerswerk.”  
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4. Onderwijs 

Ambitie 

Tijdens hun school en studietijd kunnen leerlingen en studenten met een 

handicap zich optimaal ontwikkelen8; zowel hun persoonlijkheid, talenten en 

creativiteit, alsmede hun mentale en fysieke mogelijkheden. Leerlingen en 

studenten met een beperking worden in staat gesteld om effectief te participeren 

in een vrije maatschappij, zodat de school of studietijd een perfecte aansluiting 

op de arbeidsmarkt vormt.  

 

Deze ambitie valt onder het innovatieve project ‘Onbeperkt Studeren’. De 

studentenpoot van het Solgu: Denken&Tanken voor studenten met en zonder 

beperking, is in twee jaar goed op stoom gekomen. Er is een behoorlijk netwerk 

binnen de studentenwereld opgezet. De studenten vinden het studentenleven 

buiten de onderwijsinstelling van belang en stellen zich drie vragen: 

 

1. Kun je woonruimte vinden? 

2. Kun je je bij een studentenvereniging of gezelligheidsclub aansluiten? 

3. Kun je een bijbaan vinden? 

 

Het Solgu / Denken&Tanken: 

- Werkt aan woonruimte en logeermogelijkheden voor studenten met een beperking 

in Utrecht. Denk dan aan toegankelijke StayOkay-kamers, toegankelijke 

studentenkamers die een dag / nacht of langer niet gebruikt worden. Daarnaast is 

er overleg met studentenhuisvesting en woningcorporaties. 

- Naar aanleiding van het onderzoek van onze stagiaire Sascha van den Dries (2019), 

borduren we voort op de toegankelijkheid van studentenverenigingen.  

o Zijn de activiteiten van de vereniging toegankelijk voor iedereen. Niet alleen 

qua fysieke toegankelijkheid maar ook qua tijdstippen van de activiteiten? 

o Zijn de eisen om mee te doen aan een studentenvereniging ook haalbaar 

voor studenten met een beperking?  

- Emma@Work ontwikkelt samen met het Solgu een programma om studenten 

werknemersvaardigheden, netwerkvaardigheden en sollicitatievaardigheden aan te 

leren.  

- Draagt bij aan de jaarlijkse bijbanen- en stagemarkt voor studenten met een 

beperking.   

 

 

 
8 VN-verdrag, art. 24B 
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5. Toegankelijkheid 

Ambitie  

De openbare ruimte en openbare gebouwen zijn bereikbaar, toegankelijk en 

bruikbaar voor bezoekers en werknemers met een beperking. Wensen van 

bewoners met een beperking op het gebied van toegankelijkheid zijn per wijk in 

kaart gebracht.9 Er zijn voldoende rolstoeltoegankelijke toiletten in de openbare 

ruimte. In de omgevingsvisie en -plannen is permanente aandacht voor 

toegankelijkheid. 

 

Het Solgu:  

- Zoekt knelpunten in de fysieke toegankelijkheid en gaat af op signalen van 

bewoners. We doen onderzoek naar de oorzaken. Indien nodig formuleren we 

aanpassingen voor procedures en protocollen bij overheden en particuliere 

organisaties.  

- We werken aan het bekendmaken en promoten van de Utrecht Standaard 

Toegankelijk (UST). Denk aan de Hogeschool en Universiteit en organisaties die 

regelmatig bouwopdrachten geven (woningbouwcorporaties). Maatregelen op het 

gebied van de openbare ruimte vermeld in het HOR (Handboek Openbare Ruimte 

van de gemeente Utrecht) worden jaarlijks gemonitord op meerdere projecten. 

- Zoekt proactief naar ruimtelijke projecten waar we vroegtijdig adviseren over 

toegankelijkheid van gebouwen en openbare ruimte. 

- Neemt deel aan diverse gremia zoals bewoners-overleggen over de inrichting van 

stedelijke gebieden zoals bijvoorbeeld herbestratingen  om ontwikkelingen te 

volgen en contact te hebben met de spelers in het veld (zie bijlage 1, Overleg en 

Samenwerking). 

- Organiseert twee wijkbijeenkomsten per jaar om te informeren naar knelpunten in 

de wijk en oplossingen hiervoor. Dit doen we in samenwerking met de 

huiskamerprojecten (‘Huiskamer van de wijk’). De onderwerpen op deze 

bijeenkomsten beslaan een breed spectrum: van een ontoegankelijk winkelcentrum 

tot mogelijkheden om te kunnen sporten in de wijk of in contact te komen met 

buurtbewoners.  

- Heeft jaarlijks meerdere keren contact met wijkbewoners die klagen over de 

inrichting van hun directe woonomgeving. Het gaat om bestaande situaties in de 

woonomgeving, rond winkels en in parken waar bewoners vaak jarenlang tegen 

dezelfde problemen en obstakels oplopen. Samen met de betreffende bewoners en 

het wijkbureau wordt overlegd hoe deze drempels geslecht kunnen worden. 

- Extra aandacht is er om in overleg en op verzoek van bewoners hoogwaardige 

toegankelijke looproutes te ontwikkelen binnen de wijken. Het gaat onder andere 

om bewoners van bijzondere woonvormen, denk aan verpleeghuizen, 

aanleunwoningen, revalidatiecentra, ziekenhuizen en Fokus-woningen. 

- Blijft werken aan informatie over toegankelijkheid op www.toegankelijkutrecht.nl / 

wheelmap. 

 

 
9 VN-verdrag, preambule V / art.3 Algemene beginselen / art.9 Toegankelijkheid /  

http://www.toegankelijkutrecht.nl/
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6. Mobiliteit 

Ambitie 

Ieder die zelfredzaam is, kan gebruik maken van het Openbaar Vervoer10. 

 

Het Solgu: 

- Vraagt aandacht voor de haltes en het materieel van de Uithoftram en de Sunnyline, 

ervan uitgaand dat passagiers zonder hulp van de chauffeur of conducteur gebruik 

moeten kunnen maken van het OV.  

- We oefenen invloed uit op de aanbestedingen bij Provincie en Gemeente. Dit om 

vooraf een vervoerder zoveel mogelijk te informeren over wenselijke voorzieningen. 

We vragen het nieuwe materieel regelmatig te toetsen met ervaringsdeskundigen.  

- Bepleit verbetering van het materieel van de Regiotaxi en zal dit tijdens de nieuwe 

aanbestedingen monitoren. Het Solgu heeft 14 criteria benoemd die van belang zijn 

bij de aanbesteding van de Regiotaxi (zie Bijlage 3 Criteria aanbesteding Regiotaxi). 

Het Solgu laat jaarlijks een aantal proefritten maken en een rapportage over de 

bevindingen schrijven met tips en suggesties. Het Solgu neemt deel aan een overleg 

van belangenorganisaties georganiseerd door het Aanbestedingsinstituut Mobiliteit 

(Culemborg) om tot een verbeterde aanbesteding te komen. 

  

 
10 VN-verdrag, art. 9 en art. 20 
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7. Huisvesting 

Ambitie 

Alle Utrechtse woningen zijn te bezoeken voor mensen met een beperking. 

 

Het Solgu  

- Maakt de woningcorporaties bewust van hun rol als opdrachtgever voor de 

toegankelijkheid van nieuw- en verbouw.  

Het Solgu wil dat: 

o Dat alle nieuwbouw ‘bezoekbaar’ voor mensen met beperkingen is. 

o Dat de corporaties, daar waar er geen extra kosten mee gemoeid zijn, 

kiezen voor het hoogst toegankelijke niveau. Daarvoor zal allereerst de  

‘Utrecht Standaard Toegankelijk’ worden gepromoot, een procedure waarin 

toegankelijkheid niet vergeten kan worden. Daarnaast zullen de vereiste 

maatregelen voor levensloopbestendige woningen aan de corporaties 

worden voorgelegd en met hen worden besproken. 

- Blijft zich inzetten voor een goede informatie over de toegankelijkheid van de 

huur- en koopwoningen. 

- We stimuleren bijeenkomsten waarin projectontwikkelaars in contact zijn met 

(toekomstige) bewoners of in elk geval kennis nemen van toegankelijk bouwen. 
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8.  Beeldvorming 

Ambitie: een realistisch beeld neerzetten, waarin mensen met een beperking in 

alle maatschappelijk rollen gekend en herkend worden11. 

 

Het Solgu 

- Zet ervaringsdeskundigen in bij workshops en presentaties;  

- Informeert diverse doelgroepen (beleidsambtenaren, collega-belangenbehartigers, 

raadsleden, werkgevers, journalisten, enzovoort). 

- Beantwoordt vragen van gemeentelijke diensten die samenhangen met 

toegankelijkheid en VN-verdrag. 

- Informeert en overlegt met de Utrechtse Rekenkamer over onderzoeken en over 

onderzoeken die gedaan (zouden kunnen) worden.  

- Samen met de gemeente werken we aan een campagne om bewoners bewust te maken 

van hun rol bij het toegankelijk maken en houden van de stad, door fietsen, 

plantenbakken, vuilniscontainers e.d. niet in de weg te plaatsen12. Dit om de looproutes 

in de stad toegankelijk te maken en te houden. 

- Vraagt aandacht voor knelpunten op websites, en in de publieke dienstverlening.  

- Onderhoudt diverse communicatiemiddelen:  

o algemene website www.solgu.nl 

o www.wheelmap.org 

o Facebook voor studenten en algemeen 

o Twitter 

o Instagram voor Denken&Tanken 

o Nieuwsflitsen  

 

 
11 VN-verdrag, art. 8 
12 VN-verdrag, Art. 8, Bevordering van bewustwording 

http://www.solgu.nl/
http://www.wheelmap.org/
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Bijlage 1 Samenwerking en overleg  

Het Solgu is – als netwerkorganisatie – op veel plaatsen in de stad aanwezig om de 

belangen van mensen met een beperking te behartigen. Vaak gaat het er om, dat ‘anderen’ 

in hun beleid ruimte maken voor die belangen. De belangen worden goed behartigd, mede 

doordat het Solgu samenwerkt met parallelle organisaties: de effectiviteit wordt zodoende 

vergroot. 

 

Onderwerpen, waarover regelmatig overleg plaatsvindt met relevante partijen 

gemeentelijk13 of commercieel: 

• Toegankelijkheid, stationsgebied, Leidsche Rijn, openbaar vervoer, regiotaxi,  

huisvesting, toerisme en recreatie in Utrecht, Wmo, welzijn, zorg, mantelzorg14, wonen 

& zorg, vrijwilligerswerk, werk, inkomen, scholing, en VN-verdrag in Utrecht15. 

 

Netwerkpartner 

• Het Solgu is partner binnen het Maatschappelijk Netwerk Utrecht (MNU), dat 

bestaat uit diverse advies – en cliëntenraden (ACO, LHBT, Saluti, Cliëntenraad-

Wmo, Vrijwilligersadviesraad) en belangenbehartigers (Platform Volwaardig 

Burgerschap GGZ en het Cosbo-Stad Utrecht).  

• Het Solgu is lid van het netwerk van Utrecht Marketing. Het Solgu zit aan tafel en 

behartigt de belangen van mensen met een lichamelijke beperking, om ook voor 

hen de stad gastvrij te maken. 

• Daarnaast zijn we in contact met patiëntenorganisaties die leden hebben in de stad 

Utrecht. 

• Bewonersorganisaties en kwartiermakers in de wijk. 

• Gemeenteraadsleden. 

• B & W. 

• Toegankelijkheidsnetwerk gemeente Utrecht 

o Projectbureau Leidsche Rijn (PBLR) 

o Project Organisatie Stationsgebied (POS) 

o Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling (REO/Wonen) 

o Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling (REO/Stedebouw en Planologie) 

o Milieu en Mobiliteit (M&M) 

o Stadswerken 

o Vergunning Toezicht en Handhaving 

o Utrechtse Vastgoed Organisatie 

o Wijken 

• De Utrechtse Rekenkamer. 

• We overleggen met de cliëntenraden waarin het Solgu zitting heeft, Cliëntenraad-

Wmo en Participatieraad. 

• De Armoedecoalitie. 

• G4 gehandicaptenorganisaties en beleidsambtenaren van deze gemeenten. 

• Ieder-In op diverse beleidsterreinen. 

 
13  Het Solgu voert overleg met verschillende organisatieonderdelen: Stadswerken, Ruimtelijke en 
Economische Ontwikkeling, Maatschappelijke Ontwikkeling (Wmo), Werk & Inkomen (Participatiewet), 
Publiekszaken, Vergunningverlening - Toezicht & Handhaving, Utrechtse Vastgoed Organisatie, Milieu 
& Mobiliteit, Projectorganisatie Stationsgebied.  
14  Deelnemers: Steunpunt Mantelzorg U-Centraal, Achmea, Vrijwilligerscentrale Utrecht, Steunpunt 
GGZ, Altrecht, Axion Continu, Careyn, Buurtteams Utrecht, Mezzo, Hulptelefoon, Handje Helpen, Solgu.  
15Het Solgu neemt deel aan de Coördinatiegroep VN-verdrag, waarin de meeste gemeentelijke diensten 
en belangenbehartigers in de stad zijn vertegenwoordigd. Het Solgu voert daarnaast overleg met een 
groeiend aantal gemeentelijke diensten. 
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• Denktank Solgu (contacten opgedaan door het geven van sollicitatiecursussen aan 

mensen met een beperking). 

• Studenten met en zonder beperking: ‘Denken en Tanken’. 

• Reintegratiebureaus en bureaus die mensen met een beperking bemiddelen naar 

werk 

• FNV (lokaal) 

• Beleidsambtenaren en contactpersonen van de gemeente Utrecht op diverse 

beleidsterreinen 

• Hogeschool, Universiteit en Mbo-instellingen 

• Hogeschool voor de Humanistiek 

• Overleg met organisaties die zich bezighouden met arbeidsparticipatie van mensen 

met beperking in wisselende samenstelling  

• UWV 

• Adviseur P&O van de gemeente Utrecht 

• Buurtteams 

• Hoi Utrecht 

• Coalitie voor Inclusie 

 

Contact vrijwilligers / ervaringsdeskundigen 

• De vrijwilligers die betrokken zijn bij het Solgu moeten betrokken blijven, en weten 

dat hun werk zinvol is. Daarnaast moeten afspraken gemaakt worden over de 

werkzaamheden en eventueel bijgesteld. 

 

We ondersteunen vrijwilligers en deskundigheidsbevordering, met als resultaat dat 

gemotiveerde en deskundige mensen aan het Solgu verbonden willen blijven. Verder 

wordt elk jaar een bijeenkomst georganiseerd door bestuur en bureaumedewerkers 

voor alle vrijwilligers die betrokken zijn bij het Solgu. Doel is dat men zich gebonden 

weet aan onze missie en zicht krijgt op de rol die men daar zelf in speelt. 

 

Totaal aantal betrokken vrijwilligers bij het Solgu in 2018: 62 

 

Landelijk / regionaal overleg 

Soms moet de basis voor verandering landelijk worden gezocht. Ieder(In) is de 

bundeling van landelijke patiëntenorganisaties en lokale belangenbehartigers. 

Daarnaast voert het Solgu elk jaar overleg met de evenknieën in de andere grote steden 

(G-4 overleg) en andere gehandicaptenplatforms (ZET Brabant, kleine gemeenten 

rondom Utrecht). 
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Bijlage 2 Ureninzet totaal 2020 

2020 Ureninzet % Contracturen 
Aftrek 
feestdagen 

Aftrek 
leeftijdsgerelateerd 
verlof 

Aftrek 
wettelijke 
vakantieuren 

personeel vaste dienst    

zie 3.3. 
vitaliteitsuren  

FTE 261%     

Annelies de Jong 72% 1317 40 26 104 

Job Haug 67% 1248 38 24 96 

Roos Hoelen 67% 1248 38 24 96 

Sofie Fonteijn 55% 1014 31 20 80 

   147 94 376 

      

Bruto aantal contracturen  4827    

Netto aantal uren 100%  4210    

Directe uren 80%  3368    

Indirecte uren 20%  842    

 


