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ZIT U NOG WEL GOED?

Zitspecialist
Miranda van Wijk

Kerkstraat 91A Oisterwijk  Tel: 013-521 22 23   www.vanwijkzitspecialist.nl

    Heeft u regelmatig last van uw rug of nek?
    Hangt u onderuitgezakt in uw stoel?
    Zit u te lang in dezelfde houding?
    Heeft u steeds meer moeite met opstaan?
Laat u dan eens écht goed adviseren voor een juiste stoel!

Wilt u reageren op de inhoud van deze pagina?
Stuur uw reactie naar Henk van de Rijke

Laurier 16, 5061 WS Oisterwijk, e-mail: henkr3@gmail.com
Website van het Senioren Platform: www.sspo.nl 

Adviesraad Sociaal Domein
Stichting Verbindend Vervoer
De menselijke maat in zorg gerelateerd vervoer!
Stichting Verbindend Vervoer (SVV) is 
opgericht om een belangrijke bijdrage te 
leveren aan het mobiliteitsprobleem, dat 
met name ouderen in Oisterwijk in toene-
mende mate ervaren. Met dit vervoer bie-
den we hen de kans deel te blijven nemen 
aan de samenleving en eenzaamheid te 
voorkomen.
Dit vervoersconcept is uniek en innova-
tief omdat hier sprake is van een nauwe 
samenwerking tussen vrijwilligers- en 
professioneel vervoer. Beide werken niet 
alleen samen, maar zij vullen elkaar aan. 
Hierdoor is maatwerk mogelijk, afgestemd 
op de behoefte van de gebruiker.

Wat doen we?
Afhankelijk van de situatie wordt Wij-Ver-
voer Oisterwijk (WVO) of de door het taxi-
bedrijf Korthout ter beschikking gestelde 
ParelcaBs ingezet.

Wij-Vervoer Oisterwijk (WVO) 
Wij-Vervoer Oisterwijk is er voor inwoners 
van de gemeente Oisterwijk die nog niet 
beschikken over een Regiodeeltaxipas en 
die met een tijdelijk, plotseling of structu-
reel mobiliteitsprobleem worden gecon-
fronteerd. Vrijwillige chauffeurs met een 
sterk ontwikkeld maatschappelijk ver-
antwoordelijkheidsgevoel vervoeren met 
eigen auto inwoners naar de gewenste 
bestemming.

Voor mensen die erg veel ondersteuning 
behoeven is er het speciale Buddy-ver-
voer, waarmee kwetsbare inwoners naar 
een vaste bestemming worden gebracht 
en weer worden opgehaald. Daarnaast 
worden inwoners met een mobiliteitspro-
bleem door het WVO naar vooraf afge-
sproken bestemmingen binnen Oisterwijk 
gebracht. Ritten dienen minimaal een dag 
vooraf gemeld te worden bij de planning 
en coördinatie van het WVO.
De aanvragen voor dit vervoer kunnen 
worden gedaan bij Elly van den Meijden-
berg, de contactpersoon voor ritten in 
Oisterwijk, tel.nr. 06-50496353 en Trees 

Verhoeven voor de ritten in Moergestel, 
tel.nr. 06-34038895.

ParelcaBs 
Parelcabs is de vervoerstak binnen de 
Stichting Verbindend Vervoer (SVV) voor 
inwoners met een indicering (Regiodeel-
taxi pas). De ParelcaBs die door vrijwil-
ligers worden bestuurd zijn voor hen be-
schikbaar. Door de stichting omschreven 
doelgroepen worden exact op tijd en zon-
der omrijden naar de gewenste bestem-
ming gebracht.

Gebruikers komen hierdoor ontspannen 
bij huisarts, tandarts en/of dagopvang. 
Ook een bezoek aan een gewenste su-
permarkt is mogelijk. De stichting heeft 
hiervoor een exclusief contract gesloten 
met het in Tilburg gevestigde taxibedrijf 
Korthout.

Bent u 80 jaar of ouder? Dan kunt u bij de 
gemeente zonder medische indicatie een 
vervoerspas aanvragen.

De aanvraag voor een rit kan via het tel.
nr. 0800- 4002020 gebeuren. U krijgt dan 
contact met een telefoniste van taxibedrijf 
Korthout die uw aanvraag verwerkt en aan 
de vrijwillige chauffeur doorgeeft. U wordt 
dan op tijd opgehaald en naar de bestem-
ming gebracht die u hebt opgegeven.
Alle chauffeurs van de SVW willen graag 
hun steentje bijdragen aan de oplossing 
van het mobiliteitsprobleem van plaats-
genoten. 

Beide vervoersvormen zijn beschikbaar 
op werkdagen van 9.00 tot 18.00 uur.
Vervoer nodig? Kijk op: 
www.stichtingverbindendvervoer.nl

Maak kennis met de 
Adviesraad Sociaal Domein Oisterwijk
Op donderdag 23 januari heeft de ge-
meenteraad de Verordening Adviesraad 
Sociaal Domein vastgesteld en heeft het 
college van burgemeester en wethouders 
de leden van de adviesraad benoemd.

De adviesraad brengt gevraagd en on-
gevraagd advies uit aan het college over 
het sociaal beleid van de gemeente. Dat 
sociaal beleid heeft betrekking op de uit-
voering van de Wet maatschappelijke on-
dersteuning (Wmo), de Jeugdwet, de Wet 
gemeentelijke schuldhulpverlening, en de 
Participatiewet alsmede op het ouderen-
beleid. De participatiewet vervangt de Wet 
werk en bijstand (Wwb), de wet Sociale 
werkvoorziening (Wsw) en een deel van 
de Wajong.
In de Adviesraad Sociaal Domein Oister-
wijk zijn de Stichting Senioren Platform 
Oisterwijk (SSPO), de Wmo raad en de 
klankbordgroep Wet werk en bijstand op-
gegaan. Hiermee is er in het vervolg nog 
slechts één adviesorgaan voor het college 
op het gehele sociaal beleid.
De adviesraad onderhoudt regelmatig 
contact met de verantwoordelijk wethou-
der Stefanie Vatta en de beleidsambtena-
ren die sociaal domein in hun takenpak-
ket hebben.
Naast contacten met het college en beleid-
sambtenaren wil de adviesraad ook op de 
hoogte blijven van de uitwerking van het 
sociaal beleid in de praktijk. Hebben de 
maatregelen die worden uitgevoerd ook 
het gewenste effect? Zijn de maatregelen 

bekend? Is informatie makkelijk te ver-
krijgen? Komt ondersteuning op de juiste 
plaats terecht? 
Op basis van verkregen praktijkinformatie 
kan de adviesraad haar adviserende taak 
beter vervullen.

De Adviesraad Sociaal Domein Oisterwijk 
zal in de Nieuwsklok haar steentje bijdra-
gen aan de communicatie over actuele za-
ken op het gebied van sociaal beleid. Dat 
doen we door u te informeren over ontwik-
kelingen in de gemeente Oisterwijk en de 

regio, maar we bieden ook ruimte aan de 
burgers om de eigen ervaringen te delen. 
Daarbij gaat het om ervaringen, reacties 
en suggesties waarmee de adviesraad ge-
vraagd en ongevraagd advies kan onder-
bouwen. 

Er is ook een website waar burgers infor-
matie kunnen vinden en kunnen reageren. 
U kunt ons vinden op: 
www.asd-Oisterwijk.nl
U kunt ons bereiken via e-mail: 
info@asd-Oisterwijk.nl

Leden van de Adviesraad Sociaal Domein vlnr: Jos de Kort, Pieternel Ermen, Wouter Ver-
schuur, Hanneke, Grootaarts, Jan Schmitz, Frans Monchen, Inge de Monyé. Op de foto 
ontbreekt Joost Wagenmakers

Maatpact; een proefproject met perspectief
De Adviesraad Sociaal Domein adviseert 
het college van burgemeester en wethou-
ders  gevraagd en ongevraagd over beleid 
op het gebied van het sociaal domein. 

Onder de term “sociaal domein” verstaan 
we alle inspanningen die de gemeente 
verricht ter ondersteuning van zijn inwo-
ners op het gebied van werk, participatie, 
zelfredzaamheid, zorg en jeugd. 
De gemeente Oisterwijk staat hierin niet 
alleen. Samen met acht andere gemeen-
ten in de regio Hart van Brabant is onder 
andere het project Maatpact ontwikkeld. 
Dit is een regionaal project dat de negen 
gemeenten gezamenlijk uitvoeren. Voor-
alsnog zijn afspraken gemaakt voor een 
periode van drie jaar.  
Beslissingen over de opzet, de uitvoering 
en het evalueren van de resultaten wor-
den in gezamenlijkheid genomen. Het 
project wordt geleid door een regionaal 
projectteam. Uitgangspunt voor de regio-
nale samenwerking is solidariteit, zowel 
in de uitvoering als in de financiering van 
het project. 

De negen gemeenten maken samen af-
spraken om zo meer maatwerk te kunnen 
leveren aan gezinnen die tegelijkertijd 
meerdere problemen hebben. Denk daar-
bij bijvoorbeeld aan de relatie tussen 
armoede, een ongezonde levensstijl en 
schulden. Het project Maatpact is be-
doeld om samen te ontdekken op welke 
wijze samenhangende problemen sneller 
en effectiever kunnen worden opgelost. 
Uit de praktijk is gebleken dat de verschil-
lende instanties regels en voorwaarden 
gebruiken die strijdig zijn met elkaar. Vaak 
zijn meerdere hulpverleners in een gezin 
aanwezig die ieder vanuit een eigen be-
nadering werken. Er wordt gezocht naar 
maatwerk, zonodig buiten de bestaande 
regels en voorwaarden om. 

Het project Maatpact werkt met een zoge-
noemde doorbraakmethode, ontwikkeld 
door het Instituut voor Publieke Waarden. 
Nadat met het gezin is vastgesteld wat zij 
willen, wat hun stip op de horizon is om 
vooruit te kunnen, wordt gekeken met 
welke doorbraak dit te realiseren is. Door 
zo complexe problemen anders te bena-
deren dan voorheen, wordt verwacht dat 
gezinnen die kampen met meerdere pro-
blemen beter geholpen kunnen worden. 
Door slimmer, sneller en beter te werken 
kan er naar verwachting geld worden be-
spaard dat niet verdampt in bureaucratie, 
maar dat kan worden aangewend voor de 
kwaliteit van de hulpverlening.

In het project Maatpact wordt samenge-
werkt met belangrijke partners zoals zorg-
verzekeraars, woningstichtingen, zorg-
aanbieders en de rijksoverheid.

In Oisterwijk nemen tot op heden twee ge-
zinnen deel aan het project Maatpact. De 
eerste resultaten zijn positief en stemmen 
hoopvol.

Verhalenkring 
Praten over carnaval tradities

Elke maand vind er een verhalenkring 
plaats bij de Bibliotheek Oisterwijk waar-
bij mensen verhalen kunnen delen over 
het heden en het verleden. 

Naar aanleiding van een kort verhaal, een 
muziek fragment of voorwerp worden men-
sen uitgenodigd om hier verhalen over te 
delen met elkaar. In de maand februari is 
het thema carnaval tradities. 

Komt u uw verhalen delen in de verhalen-
kring over carnaval? Dan maken we er sa-
men een gezellige ochtend van.
maandag 17 februari – 10.30-11.30 uur 
met gratis koffie of thee

Aanmelden is niet nodig maar wel wense-
lijk. Iedereen is welkom! 
bibliotheekoisterwijk@bibliotheekmb.nl  
of u kunt zich opgeven aan de balie.


