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Vacature  

Beleidsmedewerker Toegankelijkheid, Mobiliteit, Huisvesting, 24 uur per week in Utrecht 

Bij het Solgu kun je als beleidsmedewerker per  1 april 2022 aan de slag! 

Het Solgu zet zich in voor gelijkwaardige participatie en een inclusieve samenleving voor mensen 
met een handicap en/of chronische ziekte. Wij vinden bijvoorbeeld dat iedereen die een rolstoel 
gebruikt in elk openbaar gebouw moet kunnen binnenkomen en dat iedereen met een visuele 
beperking zich veilig in het verkeer moet kunnen begeven. Ook vinden wij dat iedereen gebruik 
moet kunnen maken van de digitale communicatie en informatie.  

 

Utrecht gewoon voor iedereen 
Leven met een beperking of chronische ziekte betekent dat alledaagse dingen vaak ingewikkeld of 
zelfs onmogelijk worden gemaakt. Boodschappen doen, leren, werken. Naar de kapper, kroeg, 
sportschool of vrienden. Het Solgu wil Utrecht gewoon voor iedereen!  

 

Rol Solgu 
Het Solgu werkt aan beeldvorming en toegankelijkheid. Toegankelijkheid in centimeters én in 
attitude. Het Solgu test, signaleert, informeert en traint.  
 
We kaarten de belangen van mensen met een beperking aan, bij de gemeente, maar ook bij 
bijvoorbeeld werkgevers, opleidingsinstituten, vervoersbedrijven, toerisme, horeca en culturele 
instellingen. Wij laten een kritisch tegengeluid horen waarmee we de overheid scherp houden. Wij 
vertolken de stem van mensen die een te ingewikkeld leven hebben om zich te organiseren. Zodat 
zij straks een gewoon leven kunnen leven.  

 

Wegens pensionering zoeken we per 1 april 2022 een 

Beleidsmedewerker: Toegankelijkheid, Mobiliteit en Huisvesting 

 

Werkzaamheden 

- Je volgt de relevante ontwikkelingen op het gebied van toegankelijkheid, mobiliteit en 
huisvesting in Utrecht. 

- Je onderzoekt wat deze ontwikkelingen betekenen voor onze achterban: mensen met 
handicap e/o chronische ziekte. 

- Je doet verbeteringsvoorstellen voor beleid of de uitvoering van beleid op het gebied van 
toegankelijkheid, mobiliteit en huisvesting. 

- Je voert dit uit of werkt samen met anderen om dit uit te voeren.  

- Je ontwikkelt initiatieven en projecten om participatie van mensen met een beperking 
mogelijk te maken. 

- Je signaleert en analyseert kansen en knelpunten in de samenleving en in de uitvoering 
van het beleid. Je overlegt hierover met betrokkenen. 

- Je lobbyt bij en werkt samen met externe partijen. 
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- Je draagt de missie, visie en cultuur van het Solgu uit.  

- Je onderhoudt netwerken. 

- Je onderhoudt contact met de achterban.  

- Je stuurt vrijwilligers aan die betrokken worden bij werkzaamheden.  

- Daarnaast liggen er taken op het gebied van beeldvorming en communicatie. Deze worden 
in onderlinge afstemming verdeeld. 

 

Competenties: 

• Je kunt je snel inwerken in de beleidsvelden. In elk geval heb je op één van de 
beleidsvelden expertise. 

• Je hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden. 

• Je bent je bewust van de rol die beeldvorming en communicatie speelt in ons werk en bent 
vaardig in het gebruiken van diverse vormen van pr, communicatie en digitale media. 

• Je kunt goed samenwerken met ervaringsdeskundigen en de vertaalslag maken naar 
verbeteringen in beleid of uitvoering van beleid.  

• Je kunt overtuigen en inspireren bij zeer uiteenlopende personen en organisaties. Je weet 
mensen binnen én buiten het Solgu te inspireren en enthousiasmeren om de 
maatschappelijke participatie van mensen met een beperking mogelijk te maken. 

• Je kent de rollen en de dynamiek van een lokale overheid en maatschappelijke organisaties 
en weet daarop behendig, tactisch en diplomatiek in te spelen. De gemeente Utrecht is een 
belangrijke stakeholder van het Solgu, maar beslist niet de enige. 

• Je hebt een open oriëntatie op behoeften en belangen van externe partijen. Hierbij behoort 
het vermogen om de missie, visie en cultuur van de organisatie uit te dragen en netwerken 
te ontwikkelen die de positie van de organisatie versterken. 

 

Profiel 

• Je bent resultaatgericht en volhardend. 

• Je bent een netwerker en een teamspeler. 

• Je bent aantoonbaar creatief en innovatief, je kunt nieuwe terreinen ontginnen met goede 
ideeën. 

• Je bent betrokken bij de leefwereld van mensen met een handicap en/of chronische ziekte. 
Specifieke (ervarings-)kennis strekt tot aanbeveling. 

• Je hebt een heldere visie op de maatschappelijke participatie van mensen met een 
lichamelijke beperking en op maatregelen die deze participatie kunnen bevorderen.  

• Je toont leervermogen en kritische reflectie. Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau, 
kunt planmatig en zelfstandig handelen, bent flexibel van geest. 

• Je voelt je betrokken bij de stad Utrecht en weet daar gemakkelijk je weg te vinden in de 
maatschappelijke netwerken. Kandidaten die (netwerk-)kennis van de stad Utrecht bezitten, 
hebben een streepje voor.  
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Wij bieden: 

• De kans om de komende jaren een cruciale bijdrage te leveren aan de verbetering van de 
positie van mensen met een beperking of een chronische ziekte in Utrecht. 

• Een uitdagende functie in de non-profitsector, in een interessant werkveld dat steeds 
verandert.  

• Een inspirerende werkomgeving, vanuit een prettig, ruim en aangepast kantoor in Utrecht-
Zuid. 

• Salariëring vindt plaats volgens schaal 8 van de CAO Welzijn & Maatschappelijke 
Dienstverlening. De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn goed. 

• Het Solgu heeft betrokken bestuursleden die op hoofdlijnen besturen. 

 

Spreekt het je aan?   

Stuur dan je sollicitatiebrief met CV vóór 15 november 2021 aan: Solgu, t.a.v. Annelies de 
Jong email: a.dejong@solgu.nl, directeur.  

De sollicitatiegesprekken zijn gepland in december en januari 2022. Bij gelijke geschiktheid gaat 
de voorkeur uit naar kandidaten uit onze achterban. Voor de functies geldt een proeftijd van één 
jaar, daarna volgt aanstelling voor onbepaalde tijd. 

 

Het team 

Het team bestaat uit drie parttime medewerkers: twee beleidsmedewerkers en een directeur, die 
naast directeurstaken ook verantwoordelijk is voor belangenbehartiging op Wmo en Welzijn. De 
andere beleidsmedewerker heeft de terreinen Werk, Inkomen en Studeren in portefeuille. Op 
projectbasis kan uitbreiding plaatsvinden met tijdelijke of freelance medewerkers en bieden we 
plaats aan stagiaires. Daarnaast werkt het bureau met een vaste groep (meest getrainde) 
vrijwilligers. 

 

Meer informatie 

Meer informatie over de functie kan desgewenst verkregen worden bij Annelies de Jong, directeur 
Solgu. 

T 030 280 32 86 
M 06 579 39 855  
E a.dejong@solgu.nl  

mailto:a.dejong@solgu.nl
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Utrecht gewoon voor iedereen 

Leven met een beperking of chronische ziekte betekent dat alledaagse dingen vaak ingewikkeld of zelfs 

onmogelijk worden gemaakt. Boodschappen doen, leren, werken. Naar de kapper, kroeg, sportschool of 

vrienden. Het Solgu wil Utrecht gewoon voor iedereen!  

 

Rol Solgu 

Het Solgu werkt aan beeldvorming en toegankelijkheid. Toegankelijkheid in centimeters én in attitude. Het 

Solgu test, signaleert, informeert en traint.  

 

We kaarten de belangen van mensen met een beperking aan, bij de gemeente, maar ook bij bijvoorbeeld 

werkgevers, opleidingsinstituten, vervoersbedrijven, toerisme, horeca en culturele instellingen. Wij laten een 

kritisch tegengeluid horen waarmee we de overheid scherp houden. Wij vertolken de stem van mensen die 

een te ingewikkeld leven hebben om zich te organiseren. Zodat zij straks een gewoon leven kunnen leven.  

 

Vind en volg ons op  

 
   Twitter   :     @Solgu 

   Facebook   :     Utrechters met een beperking 

   :     studenten met een beperking 

   Instagram   :     @denktankSolgu 

   Info over toegankelijkheid        https://wheelmap.org/search 

   Website   :     www.solgu.nl 
   Richtlijnen & films   :     www.batutrecht.nl 
 

 

https://twitter.com/Solgu
https://www.facebook.com/solgu.medewerkers/
https://www.facebook.com/Studenten-met-een-beperking-in-Utrecht-1042366549236022
https://wheelmap.org/search

