
	
 
 
Ik ben Wouter Verschuur, gehuwd en al meer dan 40 jaar wonend in Oisterwijk. 
 
Gedurende het grootste gedeelte van mijn (betaald) werkzame leven was ik organisatie-
adviseur, Mijn werkveld lag in de praktische uitwerking van het sociaal beleid van 
(hoofdzakelijk) middelgrote ondernemingen. Toen ik stopte in 2009, wilde ik als vrijwilliger 
iets zinvols gaan doen in de samenleving. Het nieuwe onbetaalde werkterrein werd een 
bestuursfunctie bij de vrijwilligersorganisatie Humanitas. In die jaren werden mijn ogen 
geopend voor de vele soorten sociale problematiek waarmee mensen in onze 
ingewikkelde samenleving te maken kunnen krijgen. Mensen kunnen zo ernstig in de knel 
raken dat ze hulp nodig hebben om hun leven weer op de rit te krijgen. Ik heb ook gezien 
wat goed opgeleide en gemotiveerde vrijwilligers in die situaties kunnen betekenen. 
 
In november 2015 ben ik lid geworden van de Wmo-raad. Mijn aandachtsgebied is met 
name de sociale basisstructuur. Eind 2018 heb ik de rol van voorzitter gekregen. Behalve 
naar de reguliere advisering van het gemeentebestuur, is in het jaar 2019 veel aandacht 
uitgegaan naar de samenvoeging van de drie sociale adviesraden die de gemeente 
kende: De Wmo-raad, de Klankbordgroep Wet werk en bijstand, en het Seniorenplatform. 
Sinds 1 januari 2020 opereren we als één geïntegreerde Adviesraad Sociaal Domein, met 
als opdracht het gemeentebestuur te adviseren, gevraagd en ongevraagd, over alle 
aangelegenheden die voortvloeien uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de 
Jeugdwet, de Participatiewet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Wij willen dat 
doen door op de hoogte te blijven van de uitwerking van het gemeentelijke beleid in de 
praktijk en vanuit dat inzicht tot bruikbare adviezen te komen. 
 
Mijn belangstelling gaat vooral uit naar de manier waarop wij een sociaal sterke 
samenleving kunnen vormgeven waarin iedereen kan meedoen en waarin onze 
kwetsbare medeburgers de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben om een 
menswaardig leven te leiden. Ik wil mij dan ook graag nog een aantal jaren inzetten om 
de Adviesraad daaraan een nuttige bijdrage te laten leveren. In de huidige tijd, zowel nu 
als wanneer straks de corona-epidemie voorbij is, is dat een serieuze en inspirerende 
uitdaging. 
	


