
	
 

Ik ben Jan Schmitz, gehuwd, dochter en schoonzoon en twee kleinkinderen, woon inmiddels 
ruim 30 jaar in Oisterwijk.  

Mijn werkzame leven heb ik gedeeltelijk in dienstverbanden en gedeeltelijk als zelfstandig 
opererend interim-manager en organisatieadviseur gewerkt in de kinderopvang, en op het 
raakvlak tussen kinderopvang en basisonderwijs. Tot 2000 in Tilburg, daarna als interim-
manager/organisatieadviseur over heel Nederland met o.a. diverse opdrachten in 
Amsterdam. De laatste jaren van mijn betaald werk (tot medio 2018) als directeur/bestuurder 
in Leerdam en omgeving. 

In november 2015 ben ik,  samen met Wouter Verschuur, lid geworden van de toenmalige 
Wmo-raad. De drijfveer om destijds toe te treden tot de Wmo-raad was gelegen in het feit dat 
ik, al jaren woonachtig in Oisterwijk, het tijd vond om actief te worden in mijn eigen 
gemeente. Dat dit binnen het brede kader van het Sociaal Domein zou zijn stond wel vast. 
Tenslotte is dat niet alleen mijn werk geweest maar het is ook een van de belangrijkste 
doelen in mijn leven; namelijk opkomen voor degene die het, door welke omstandigheden 
dan ook, moeilijker hebben in het leven en vaak in de achterhoede opereren, zonder dat ze 
daar zelf altijd voor hebben gekozen. 

Mijn aandachtsgebieden binnen de Adviesraad Sociaal Domein zijn: de doelgroepen 
kinderen en jeugd,  en asielzoekers en statushouders. Binnen kinderen en jeugd is veel aan 
de hand, de kosten voor de jeugdhulp lopen elk jaar weer op en dragen bij aan het tekort van 
de gemeente. Het zoeken naar andere ondersteuningsmogelijkheden voor kinderen, jeugd 
en hun gezinnen die minder kosten maar minstens hetzelfde resultaat opleveren, zijn 
uitdagingen waar ik graag aan meewerk als lid van de ASD.  

Daarnaast krijgen we komend jaar te maken met een nieuwe inburgeringswet die gelukkig 
meer zal uitgaan van de inzetbaarheid van statushouders in onze samenleving. Zij kunnen 
via scholing en (vrijwilligers-) werk, zinvol bezig zijn en hoeven niet langer stil te zitten met 
alle gevolgen van dien. Het actief deelnemen aan de Oisterwijkse samenleving, is een 
belangrijk doel, dat mede met deze nieuwe wet bereikt moet worden. Daar kunnen we 
allemaal; onderwijs, sociale voorzieningen, ondernemers en burgers, een steentje aan 
bijdragen. 

Ik wil me graag nog een paar jaren inzetten voor de Adviesraad Sociaal Domein en hoop dat 
dan de huidige zorg in o.a. de Jeugdhulp minder zwaar en omvangrijk is. Dan hebben we het 
met zijn allen goed gedaan. 

 


