
  

 
 
Uitnodiging voor de presentatie van de uitkomsten van het sociaal diner  
Datum:  28 november 2017 
Tijd:  16.00 uur – 17.00 uur 
Plaats:  Raadzaal, gemeente Oisterwijk 
 
De gemeente Oisterwijk en de Wmo-raad Oisterwijk hebben het initiatief genomen om samen met 
ervaringsdeskundigen (Het Kiemuur), Mentorhulp Oisterwijk en Contourdetwern een sociaal diner te organiseren. 
Het Sociaal Diner is op 27 oktober jongstleden gehouden en daaraan hebben 24 (psychisch) kwetsbare inwoners 
deelgenomen. 
 
Waarom dit sociaal diner? 
Er is veel veranderd binnen de maatschappelijke ondersteuning voor mensen die (psychisch) kwetsbaar zijn. We 
willen graag van deze groep inwoners horen of het huidig aanbod van dagactiviteiten en vrijwilligerswerk goed 
aansluit bij hun wensen, behoeften en talenten. 
 
Doel van het sociaal diner: 
Tijdens dit sociaal diner zijn inwoners die al gebruik maken van dagactiviteiten of vrijwilligerswerk of overwegen om 
deze stap te zetten, met elkaar in gesprek gegaan. Zij hebben hun ervaringen gedeeld en hebben tips en 
aanbevelingen geformuleerd voor een betere aanpak.  
De volgende vragen stonden hierbij centraal:  

• Wat is er nodig om deelname aan dagactiviteiten of vrijwilligerswerk voor deze groep inwoners makkelijker 
te maken? 

• Hoe kunnen talenten en mogelijkheden van deze groep inwoners (h)erkend en nog beter ingezet worden? 
 
Het resultaat van dit sociaal diner  
Het resultaat van dit sociaal diner (aanbevelingen en tips) willen we graag op bovenstaand tijdstip presenteren aan 
de gemeente Oisterwijk en aan maatschappelijke organisaties. Wethouder P. Smit, zal namens de gemeente 
Oisterwijk aanwezig zijn.  
Het sociaal diner was een eerste stap om te gaan bouwen aan een krachtige samenwerking tussen de gemeente 
Oisterwijk, ervaringsdeskundigen en maatschappelijke organisaties. Het is van belang om samen verder te werken 
aan de verbetering van de positie van (psychisch) kwetsbaren in Oisterwijk en Moergestel. 
 
Aanmelden 
Vanwege de catering verzoeken wij u vriendelijk om u aan te melden bij Sandra van Herpt, 
svanherpt@ribwbrabant.nl. 
 
Meer informatie? 
 
Voor meer informatie kun je terecht bij:	
Sandra van Herpt (Het Kiemuur)   06	–	31	03	61	55		 E:	svanherpt@ribwbrabant.nl 
Karin Rentmeester (Mentorhulp Oisterwijk),  06-47 93 38 72  E: mentorhulpoisterwijk@outlook.com 
Liesbeth Kok (ContourdeTwern)   06-13 74 90 88  E: liesbethkok@contourdetwern.nl  
	


