


Het SOL is het Samenwerkingsverband van 
Oudergroeperingen van mensen met een ver-
standelijke beperking in Limburg. We zijn actief
omdat we betrokken zijn bij onze kinderen/
verwanten/naasten, we maken ze dagelijks mee 
en weten als geen ander hoe hun leven eruit 
ziet. We kennen de actuele wet- en regelgeving
binnen zorg, welzijn, onderwijs en arbeid 
en zijn altijd op de hoogte van de nieuwste
(landelijke) ontwikkelingen in de sector. We
zijn goed vertegenwoordigd binnen relevante
netwerken en organisaties op lokaal, regionaal
en landelijk niveau. We hebben een brede
ervaring in medezeggenschap/inspraak en 
oefenen invloed uit op beleid.

Wat is het SOL en wie zijn wij?

Hoe is het SOL georganiseerd?

Het SOL wordt (voornamelijk) gevormd door
vrijwilligers. Zij zijn ouders, verwanten of naast-
betrokkenen van iemand met een verstandelijke
beperking. De deelregio’s Noord-Limburg, Midden-
Limburg en Oostelijk Zuid-Limburg hebben hun
eigen regionale platform. In Maastricht-Heuvelland
en Westelijke Mijnstreek zijn regionale platforms 
in oprichting. Ook zijn er tijdelijke werkgroepen 

We richten ons vooral op de gezamenlijke 
belangen voor alle zaken die mensen met een 
verstandelijke beperking, hun ouders en ver-
wanten betreffen. Daarbij is de authentieke 
stem van mensen met een verstandelijke be-
perking bepalend. We willen daarbij met name 
de krachten bundelen en de medezeggenschap 
ondersteunen richting overheden, instituten en 
instellingen.

Wat doet het SOL?

om specifieke thema’s te bespreken en hierop
acties te ondernemen.
Het SOL kent een bestuur met een klankbord-
groep die het bestuur informeert en adviseert. Het 
bestuur richt zich op de belangenbehartiging voor 
heel Limburg. Het SOL is aangesloten bij Ieder(in) 
om provinciaal overstijgende thema’s landelijk te 
bespreken.

Het SOL is een zelfstandige vereniging; leden van 
het SOL zijn groeperingen van mensen met een 
verstandelijke beperking, hun ouders/verwanten/
naastbetrokkenen, vrijwilligers. Het SOL wordt 
ondersteund vanuit het Huis voor de Zorg, een 
onafhankelijke provinciale organisatie. Gezamen-
lijk wordt er invulling gegeven aan de doelen en 
taken, die voortvloeien uit het beleidskader van de 
Provincie Limburg.


