
 
 
 
 

       Aan: Geadresseerde 
 
 
 
Sittard, 5 februari 2018 
Briefnr.: 04-18/wher-mhln 
Betreft : Aanbieding Manifest en oproep tot verdere samenwerking 
 
Geachte mevrouw, mijnheer, 
 
In 2016 en 2017 heeft het SOL (Samenwerkingsverband van Oudergroeperingen van mensen met 
een verstandelijke beperking in Limburg) gesprekken gevoerd met diverse scholen en gemeenten, 
met Ieder(in) en met het Centrum Inclusieve Arbeidsorganisatie (CIAO). 
Doel was om meer duidelijkheid te krijgen in de wijze van uitvoering en over hiaten in beleid- en 
regelgeving, waar het de overgang van school naar arbeid of dagbesteding betreft voor jongeren met 
een verstandelijke beperking. 
 
Wij hebben gesproken met mensen die enerzijds gedreven waren, vol goede wil en enthousiasme, 
anderzijds ingeperkt door wet- en regelgeving. Het waren allen betrokken mensen, die open staan 
voor vernieuwing en verbetering en die bereid zijn kritisch te kijken naar knelpunten in beleid en 
uitvoering. Het SOL is daar blij mee. 
De uitkomst van de gesprekken is een momentopname. Meer inzicht in cijfers en financieringsstromen 
is nodig om het vraagstuk helder te krijgen. Wel is een rode draad zichtbaar van basisprincipes, die 
kunnen helpen bij het ontwikkelen van de beste weg en het oplossen van knelpunten. 
 
De werkgroep schoolverlaters/arbeid (met vertegenwoordigers uit het SOL, de Federatie van 
Gehandicaptenorganisaties in Limburg (FGL) en het sociale domein) heeft het initiatief genomen om 
die rode draad te verwoorden in een Manifest: “Schoolverlaters met een verstandelijke beperking, op 
weg naar arbeid?” Het CIAO steunt de uitgangspunten, die daarin worden aangedragen. 
 
Wij nodigen u uit om bijgaand Manifest te lezen en gehoor te geven aan de oproep tot (verdere) 
samenwerking. 
Samen met u proberen wij de komende tijd meer zicht te krijgen op de praktijk. Daarvoor is 
medewerking nodig van scholen, instellingen, gemeenten, kenniscentra, adviesraden sociaal domein 
enzovoort en zeker ook van jongeren en hun ouders/wettelijk vertegenwoordigers. Want, als het gaat 
om de “authentieke stem”, dan moeten zij zich vooral laten horen. 
 
Graag willen wij als SOL met u in gesprek blijven of komen om samenwerking en verdergaande 
afstemming in gang te zetten ten behoeve van maatwerk in onderwijs, arbeid en dagbesteding voor 
jongeren met een (verstandelijke) beperking vanuit onze specifieke ervaringsdeskundigheid. 
 
Wij vragen u om ons te laten weten hoe u hierbij (verder) betrokken wil worden en om hierover nadere 
afspraken te maken. 
U kunt hiervoor contact opnemen met het bureau van het SOL: telefonisch (046 420 8182) of via e-
mail (bureau@sollimburg.nl ). 
Wij danken u bij voorbaat hartelijk voor uw medewerking. 
 
Met vriendelijke groet, mede namens de werkgroep schoolverlaters/arbeid, 
 
 
Wim de Heer 
Voorzitter SOL 
 
Bijlagen: Manifest ‘Schoolverlaters met een verstandelijke beperking, op weg naar arbeid?’ 
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