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Op weg naar een inclusieve samenleving 
Sociale Adviesraad organiseert rondetafelbijeenkomst voor nieuwe Raadsleden. 
 
Op dinsdagavond 24 april hebben de Wmo-raad en de SSPO gezamenlijk een 
rondetafelbijeenkomst gehouden voor de nieuwe raadsleden, vooral degenen die zich gaan 
inzetten binnen de nieuwe Commissie Inwonerszaken. Deze rondetafelbijeenkomst was een 
vervolg op de ‘Oproep aan de politiek’ die de leden van de Sociale Adviesraad in september 
vorig jaar gedaan hebben. Hierin riepen zij alle partijen op om in hun 
verkiezingsprogramma ruim aandacht te besteden aan het sociaal beleid in de gemeente 
Oisterwijk. Met als doel dat het in Oisterwijk, Heukelom en Moergestel goed wonen is voor 
iedereen: mensen met en zonder een beperking, mensen met een ruime beurs en een 
smalle beurs, mensen met een groot sociaal netwerk en mensen die zich buitengesloten en 
alleen voelen. Want zoveel mag duidelijk zijn: alle belangrijke thema’s in het sociaal domein 
die landelijk hoog op de agenda staan, spelen net zo goed in Oisterwijk. Armoede en 
schulden, sociaal isolement, eenzaamheid, mensen die langdurig van zorg afhankelijk zijn 
en aangewezen op voorzieningen en hulp van anderen (familie, vrijwilligers): het speelt in 
dezelfde mate ook in Oisterwijk. Soms iets minder, maar soms zelfs nog sterker. Oisterwijk 
vergrijst: de gemiddelde leeftijd ligt hoger dan in omliggende gemeenten.  
 
Als sociale adviesraden willen we met alle spelers in het veld op weg om een samenleving te 
bouwen waarin plaats en aandacht is voor iedereen. Waar eenieder de zorg of steun krijgt 
die hij/zij nodig heeft, tijdelijk of gedurende vele jaren. Belangrijke nieuwe spelers zijn de 
nieuwe raadsleden, de vorming van de nieuwe coalitie leek ons een goed startpunt om met 
hen en mensen uit het werkveld van gedachten te wisselen over deze thema’s. Wat speelt 
er precies in Oisterwijk, kennen we de mensen waar het om gaat en wie houden zich daar 
mee bezig? Zijn er voldoende voorzieningen? Maar ook: weet iedereen deze op tijd te 
vinden, is de informatie duidelijk en voor iedereen toegankelijk? Hoe staat het met de 
samenwerking tussen de professionele zorg en de vele vrijwilligersorganisaties? Kent men 
elkaar, werkt men goed samen? Waar lopen cliëntondersteuners, mantelzorgondersteuners, 
wijkverpleging, dementieconsulenten, consulenten van Leystromen, het 
Ondersteuningsteam Oisterwijk, Mentorhulp Oisterwijk en anderen zoal tegen aan? 
 
Tijdens de bijeenkomst bleek dat de praktijkervaringen de cijfers onderstreepten die in de 
huidige beleidsnota’s staan. Er wordt veel georganiseerd in Oisterwijk, maar het is vaak 
versnipperd en bij lang niet iedereen bekend. We constateren dat er steeds vaker goed 
wordt samengewerkt maar er zijn zeker nog verbeteringen mogelijk. Dit soort 
bijeenkomsten helpt om de samenwerking te versterken, om samen een duidelijke visie te 
formuleren over een inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen zoals hij of zij 
dat graag wil. De bereidheid om daar met elkaar de schouders onder te zetten was bij alle 
deelnemers aanwezig. Wij kijken met vertrouwen naar de volgende raadsperiode en zullen 
graag onze adviesrol actief blijven inzetten. Niet alleen voor de mensen om wie het gaat 
maar regelmatig ook met hen samen. Wordt vervolgd!  
 
Wilt u reageren? Neemt u dan contact op met Krijn in ‘te Veld, voorzitter Wmo-raad (06-
20011923) of Inge De Monyé, voorzitter SSPO (06-53611691) – Verder: een verslag van 
deze bijeenkomst vindt u op onze website (www.wmoraadoisterwijk.nl) 


