
Verklaring  
 
 
Alle betrokkenen bij de experttafels in het kader van het Lessons Learned project wordt gevraagd 
onderstaande verklaring in te vullen, te ondertekenen en te retourneren.  
De verklaring moet inzicht bieden in uw functie, nevenfuncties en eventuele eerdere betrokkenheid bij 
VWS inzake de aanpak van de Corona-crisis als adviseur of ingehuurde deskundige  
Het formulier zal openbaar worden gemaakt. 
 
Naam    : Illya Soffer 
Hoofdfunctie(s)  : Directeur Ieder(in) 
 
Nevenwerkzaamheden 
Graag kort per functie de werkzaamheden vermelden en of deze betaald of onbetaald zijn. 
n.v.t. 
 
Bent u eerder gevraagd door de rijksoverheid (bijv. een ministerie, een raad of instituut) om te 
adviseren over de Corona-aanpak? Of bent u of uw organisatie ingehuurd door rijksoverheid ingehuurd 
om bepaalde werkzaamheden te verrichten?  

X      Ja, Namelijk door Ministerie van VWS (Directies LZ, DMO, Jeugd), en in het verlengde daarvan ook 
adviserend voor diverse andere landelijke en lokale overheidsonderdelen en maatschappelijke 
organisaties. Echter alles in het verlengde van onze reguliere adviesrol als koepelorganisatie.  

Aard werkzaamheden/advies:  

Ieder(in) ontvangt bij wet een instellingssubsidie de collectieve belangen te behartigen van ca 2 
miljoen mensen met een beperking of chronische ziekte. In haar rol als Gehandicapten-koepel 
geeft Ieder(in) gevraagd en ongevraagd advies over wet-, regelgeving en uitvoeringspraktijk in 
alle domeinen die voor mensen met een beperking of chronische ziekte relevant zijn (zorg, 
onderwijs, arbeid, vervoer, inkomen, wonen, openbare ruimte, toegankelijkheid etc.). 

Vanaf de aanvang van de COVID-19 Pandemie is Ieder(in) signalerend, agenderend, adviserend 
en soms toetsend betrokken bij de Corona-aanpak. Gericht op het signaleren, dempen, 
voorkomen van onevenredige uitsluiting, isolatie en achterstand van mensen met een beperking 
of chronische ziekte.  

Betaald of onbetaald:  

Vanwege de ernst van de impact van COVID-19 en de daarmee gepaard gaande maatregelen, is 
een groot deel van het ‘normale’ beleids-werk van onze organisatie, en van mij als directeur van 
Ieder(in) vervangen door Corona-gerelateerde werkzaamheden. Dit hebben wij uit onze 
reguliere middelen gedaan, en hiervoor zijn geen extra middelen ter beschikking gesteld.  

Ongeveer aantal uren dat u heeft geadviseerd of werk heeft uitgevoerd: 

Ik kan geen reële inschatting geven van het aantal uren dat hieraan door onze organisatie en 
door mij besteed is. Het globale antwoord is dat ik hier meer dan full-time mee bezig ben 😊😊 

Uiteraard niet louter met adviseren, maar vooral met ervoor zorgen dat de signalen, knelpunten, 
meldingen, en impact van COVID-19 op mensen met een beperking of chronische ziekte goed in 
beeld komt en blijft. 

 

Illya Soffer, directeur Ieder(in) 


