
Ook na carnaval bleven de vervoer-
middelen toestromen naar huize Van 
den Wittenboer. Een groot deel van 
het zak- en vakantiegeld ging op aan 
fietsen, rolstoelen, rollators en duo-
fietsen, die allemaal werden gestald in  
vier garageboxen. “En toen ik ze had 
ben ik ze ook gaan gebruiken. Vanaf 
het begin kon iedereen lenen wat 
hij wilde. En ik ben ook bewoners 
van woonzorgcentrum De Braacken 
mee gaan nemen op de rolstoelfiets. 
Ik reed op een gegeven moment met 
een bijna blinde mevrouw rond, die 
in geen maanden buiten was gew-
eest. Voor me hoorde ik aan een stuk 
door “Wat ruikt het lekker, wat ruikt 
het lekker”. Daar doe je het voor. 
Dat je iets voor iemand kan doen, 
dat is toch prachtig!” 

Startsubsidie
Inmiddels huist Van den Wittenboer, 
samen met een groep statushou-
ders in een pand aan de Hertoglaan. 
Hier staan de vervoersmiddelen 
royaal uitgestald. “Woonwijze stelde 
deze ruimte beschikbaar”, vertelt 

Frits trots. “En sinds augustus vorig 
jaar zijn we ook een stichting. De ge-
meente heeft daardoor een startsub-
sidie kunnen geven voor ons werk 
als rolstoelpool. Van de Vincentius-ve-
reniging kregen we een bedrag voor 
kosten van oprichting en om ge-
reedschap te kopen. Het assortiment 
aangepaste vervoersmiddelen is te-
gen een geringe vergoeding  beschik-
baar: Ik hoef geen geld te verdienen. 
Ik ben dan ook blij met alles wat ik 
krijg. Dus: als mensen een rolstoel, 
rollator, scootmobiel of wat dan ook 
hebben staan die ze niet meer ge-
bruiken: ik kan er anderen weer een 
plezier mee doen.”

Vakantiebesteding
Van den Wittenboer geeft ook lei-
ding aan de fietsenwerkplaats in Den 
Bosch. Dit is een initiatief van het 
pastoraal uitzendbureau. “Samen met 
heel kwetsbare mensen repareren 
we fietsen. Deze worden vervol-
gens weer verkocht aan mensen met 
een kleine beurs”. Ook de kinder-
fietswerkplaats in de Bossche wijk 

Samen leven in Vught
Frits van den Wittenboer van Aangepast Vervoer

IK DOE ALLES MET DE FIETS
“Het is allemaal gekomen door carnaval. Voor de optocht had ik 
een keer een rollator nodig, later driewielers. Zo ben ik allerlei 
dingen met wielen gaan verzamelen”. De verzameling aangepaste 
vervoersmiddelen van Frits van den Wittenboer is inmiddels flink 
uitgebreid.  Net als zijn werkzaamheden.

Beste lezer,

In de afgelopen jaren is er heel wat 
veranderd in de zorg en ondersteu-
ning. De gemeente heeft een centrale 
rol gekregen in het uitvoeren van de 
zorgwetten. In Vught gebeurt dat door 
Wegwijs+ . Hier kunt u kosteloos te-
recht voor informatie en ondersteuning 
op het gebied van werk en inkomen, 
jeugd en gezin, zorg en hulp. 

Door alle aandacht in kranten, op radio 
en tv hebt u misschien het idee gekre-
gen dat het steeds moeilijker wordt om 
ondersteuning of hulp te krijgen. Vanaf 
deze plek wil ik dat graag nuanceren. 
Natuurlijk is er minder geld. Daar staat 
tegenover dat er veel meer initiatieven 
in buurten en wijken zijn gekomen. 
Hierdoor is een gemeentelijke voorzien-
ing niet altijd nodig of wenselijk. Een 
prachtig voorbeeld is de seniorenbus. 
Voor 50 cent per ritje kunt u als 
55-plusser naar de bibliotheek, het 
Moleneindplein, naar het zwembad  en 
zelfs naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis 
en het Centraal Station in Den Bosch. 
Dat is goedkoop, makkelijk en u kunt 
het eenvoudig zelf regelen. 

In het Klaverblad zult u vanaf nu 
geregeld een pagina vinden, waarop 
we aandacht schenken aan hoe we in 
Vught deze nieuwe manier van met 
elkaar omgaan - deze participatiesa-
menleving - vormgeven. U kunt zelf ook 
een bijdrage leveren aan ‘Samen leven 
in Vught’. In de rubriek ‘Vrije plakplaats’ 
is er ruimte voor uw eigen informatie 
en activiteiten. Zoals een wijkvereniging, 
een running dinner, een georganiseerde 
wandeling of een buurtbreiclub. Ik 
nodig u van harte uit hiervan gebruik 
te maken en uw initiatief te delen met 
anderen.

Saskia Heijboer
Wethouder 

Frits van den Wittenboer

VOORZITTER VOOR 
ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN
De Wmo-adviesraad en Wwb-
cliëntenraad gaan vernieuwen. 
In lijn met het gemeentelijk be-
leid  komt er één brede Advies-
raad sociaal domein. 

De nieuwe adviesraad bestaat uit 
ongeveer 10 mensen en adviseert 
het college van burgemeester en 
wethouders gevraagd en ongevraagd 
over allerlei onderwerpen die over 
samen leven in Vught gaan. Met de 
focus op de lokale invulling van de 
Wmo, Participatiewet en Jeugdwet. 
De kaders staan op papier en de 
voorbereidingen zijn inmiddels in 
volle gang. 

Een van de eerste stappen is het wer-
ven van een voorzitter. Deze zal de 
nieuwe adviesraad - samen met een 
aantal mensen van de “oude” raden - 
op de rails gaan zetten. Daarbij is nog 
veel ruimte voor eigen invulling. Doel 
is een goed functionerende en toe-
komstbestendige nieuwe Adviesraad 
sociaal domein voor Vught. 

Kortom: een uitdagende, maar inter-
essante klus. Bent u geïnteresseerd 
en/of wilt u meer informatie?

Neem gerust contact op met wmo.
adviesraad.vught@gmail.com.

Zomerschool  
In de maanden juli en augustus 
is er voor 55-plussers volop te 
doen bij de Zomerschool. Het 
thema is ‘Natuurlijk Samen’ en 
hier horen activiteiten bij als 
wandelen in de natuur, natuurlijk 
koken en bovennatuurlijke zaken. 
U vindt het programma op 
www.abzvught.nl, 
www.ouderensamen.nl en 
www.wegwijsplus.vught.nl

Move Sportzomer
Een zomer lang gratis sport- en 
spelactiviteiten voor kinderen tot 
13 jaar. Dit alles met het oog op 
het EK Voetbal, Olympische en 
Paralympische Spelen.  
Alle informatie op 
www.movesportwijzer.nl

Organiseert u een (niet-com-
mercieel) evenement dat bijdraagt 
aan de mogelijkheid elkaar te 
ontmoeten en/of gezond actief te 
zijn? Geef het door aan 
socialekaart@vught.nl

AGENDA

Voordelig reizen van deur tot deur voor ouderen (55+)

NEEM DE SENIORENBUS

U wordt gewoon voor de deur opgehaald. En ook weer bij uw eigen huis 
afgezet. De seniorenbus brengt u waar u zijn moet in Vught en Cromvoirt. U 
kunt zelfs met de seniorenbus naar het centraal station van ’s-Hertogenbosch 
en het Jeroen Bosch Ziekenhuis.  U kunt zich abonneren op de seniorenbus. 
Dit kost € 5,- per maand. Voor elk ritje betaalt u € 0,50. De bus rijdt van 
maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. U reserveert uw rit mini-
maal een dag van te voren. Bel voor meer informatie met 073 - 711 31 91 of 
kijk op www.seniorenbusvught.nl. of op facebook. 

Boschveld heeft hij mede opgestart: 
“Hier maken we samen met de bu-
urtkinderen fietsen. We zijn daarmee 
begonnen omdat veel van deze kin-
deren, vaak allochtoon, in de school-
vakantie nooit weg gingen. Als een 
soort vakantiebesteding repareren ze 
hun eigen fiets.” 

Barmhartigheid
Tom Peer, secretaris van de Stichting 
Aangepast Vervoer, steekt niet onder 
stoelen of banken dat hij het werk 
van Van den Wittenboer bijzonder 
waardeert. “Wat ik zo leuk vind, is 
dat Frits een echt mensenmens is. Hij 
doet veel meer dan fietsen en rol-
stoelen uitlenen. Hij is actief in het 
repaircafé. Hij maakt als een soort 
blokopa een klimhuis voor de kinder-
en van de Vughtse statushouders. Hij 
zorgt ervoor dat ze goede schoentjes 
hebben en leert ze vervolgens ook 
weer die schoenen op te poetsen. Hij 
verdeelt de post en schrijft brieven 
namens hen. Alles vloeit voort uit 
barmhartigheid. Het is begonnen met 
aangepast vervoer, maar omvat inmid-
dels steeds meer andere dingen.”

FINANCIËLE PROBLEMEN
EEN SITUATIE DIE IEDEREEN KAN OVERKOMEN

SOCIALE KAART
Hebt u tips nodig om geld te besparen? Of 
ondersteuning bij uw geldzaken?
Kijk op de sociale kaart van Vught: www.soci-
alekaart.vught.nl. Daar vindt u een scala aan 
mogelijkheden.

Ontbreekt een activiteit? Of hebt u een tip? 
Geef het door aan socialekaart@vught.nl, 
zodat we de Vughtse sociale kaart met uw hulp 
actueel en compleet houden. Hartelijk dank 
voor uw medewerking.

Ellen vertelt: In 2018 ben ik door de gemeente 
Vught voor twee jaar aangesteld als coördina-
tor Kinderen en armoede. Daarvoor werkte ik 
als jeugdwelzijnswerker bij welzijnsorganisaties, 
in de jeugdzorg en in de kinderopvang. Met 
mijn eigen bedrijf ‘Ellen Doet’ richt ik me voor-
al op de jeugd en het verbinden van partijen 
rondom jeugd. Toen ik begon als coördinator 
had ik nog geen ervaring met het specifieke 
onderwerp armoede, maar des te meer met 
het kwetsbare kind. 

Verbinden en verbreden
Als coördinator Kinderen en armoede vind ik 
het belangrijk dat iedereen in Vught, die raak-
vlakken heeft met het onderwerp armoede, 
mij kent. Door gesprekken met vrijwilligers, 
organisaties, nieuwe initiatiefnemers en werk-
groepjes, ben ik op de hoogte van (bijna) alle 
initiatieven en (in)formele voorzieningen in 
Vught. Ik kan hierdoor sneller schakelen, orga-
nisaties helpen om elkaar te vinden, en signalen 
opvangen, die ik weer terugleg bij de desbetref-
fende instantie of persoon. Elke twee weken 
sluit ik aan bij het overleg met de ervaringsdes-
kundigen. Hierdoor verspreid ik mijn kennis en 
leer ik weer van de deskundigen zelf. Zij weten 
als geen ander wat er in het werkveld speelt. 
Daarnaast ben ik voorzitter van de Focusgroep 
Kinderen en Armoede en lid van het Kernteam 
Bestaanszekerheid. Alles wat ik doe, staat in 
het teken van verbinden en verbreden.

Bewustwording
De bewustwording bij partijen is het afgelo-
pen jaar vergroot. Zo ook bij scholen. Omdat 
armoede een moeilijk onderwerp is om te 
bespreken met bijvoorbeeld ouders, ontwik-
kel ik op dit moment samen met Stichting De 
Vonk uit Tilburg een signalenkaart. Deze kaart 
geeft mensen een houvast in het signaleren 
en bespreken van armoede. In 2019 gaan we 
een opvolgend onderzoek doen. Mensen die in 
2016 zijn geïnterviewd gaan we benaderen om 
mee te doen aan een panel. We zijn benieuwd 
welke veranderingen zij de afgelopen jaren 
hebben ervaren en hoe zij bewuster aan de 
slag zijn gegaan met het onderwerp armoede. 

Organiseren en onderzoeken
Ik organiseer bijeenkomsten voor sportvereni-
gingen, onderwijs en andere betrokkenen en 
ben regelmatig spreker bij bijeenkomsten. In 
2018 was ik actief betrokken bij de informa-
tieavond over ‘communiceren over armoede’, 
netwerkbijeenkomst, Sportkledingbeurs en de 
Sintactie. Ik ontwikkel producten zoals een 
checklist met daarop alle voorzieningen en ik 
probeer werkgevers alert te maken op ver-
borgen armoede op de werkvloer. Daarnaast 
onderzoek ik samen met anderen de oorzaken 

van armoede in het kader van preventie en 
hoe we regelingen beter vind- en bereikbaar 
en begrijpelijk kunnen maken.

Bereik vergroten
We gaan dit jaar stappen zetten om juist ande-
re dan de al bekende doelgroepen in beeld te 
krijgen. Ik wil het bereik vergroten, nog meer 
in contact komen en een antwoord krijgen op 
vragen zoals: waarom vraagt u geen regeling 
voor uw kind aan? Er zijn verschillende groe-
pen: mensen die geen hulp willen omdat dat 
een teken van zwakte is, mensen die denken 
dat zij geen recht hebben op regelingen en 
mensen die niet durven en argwaan hebben 
tegen alles wat met de (lokale) overheid te 
maken heeft. Door het herkennen van deze 
groepen kunnen we gericht communiceren. 
Mijn gesprekken met het werkveld en de erva-
ringsdeskundigen armoede dragen daar stapje 
voor stapje aan bij.

De kracht van vrijwilligers
Als ik terugkijk naar 2018 dan zie ik veel 
potentie bij alle vrijwilligers. Zij hebben hun 
krachten gebundeld en nagedacht hoe zij de 
doelgroep eensgezind kunnen benaderen. In 
2019 plukken we hier zeker de vruchten van. 
De intensivering van deze samenwerking zie ik 
ook graag terug tussen de vrijwilligers en de 
medewerkers van Wegwijs+. Ik constateer dat 
vrijwilligers niet altijd de juiste contactpersoon 
bij Wegwijs+ vinden. En dat kan beter. In 2019 
ga ik aandacht besteden aan optimalisering van 
deze verbinding.

2019
2019 staat in het teken van blijven communi-
ceren en mensen informeren over armoede, 
voorzieningen en regelingen. We gaan samen-
werkingen bevorderen, bereik vergroten, struc-
turele oplossingen bedenken en werkwijzen 
veranderen. Ik hoop dat ik alle mensen ervan 
kan doordringen, dat armoede iedereen kan 
overkomen. En dat er voor iedereen hulp is. 
Hebt u vragen of wilt u informatie, dan ben ik 
alle dagen bereikbaar via tel. 06 10 93 99 96 of 
via mail@ellendoet.nl.

PROBEER IEDERE DAG IETS VAN JE LEVEN TE MAKEN

In onze samenleving zijn er veel kwetsbare mensen. Mensen die, zonder dat ze het 
beseffen, van de ene op de andere dag in de financiële problemen komen door schei-
ding, verlies van een partner of langdurige ziekte. Gebeurtenissen die ons allemaal kun-
nen overkomen en die zorgen voor een grote verandering in ons financiële huishouden. 
Dat was voor mij een eyeopener, want iedereen kan in de financiële problemen komen. 
Ook ik, Ellen Huinink, coördinator Kinderen en armoede bij de gemeente Vught.

SIGNALEN ZIJN ER 
OVERAL
Kijk naar elkaar, luister naar 
elkaar en oordeel niet!
Als ervaringsdeskundige weet ik als geen 
ander hoe het is om met minder geld te 
moeten leven. Ik weet hoe het was, maar 
ook dat het weer goed kan komen. Heb 
je geldproblemen, laat dit dan weten. Het 
is geen schande. We kunnen allemaal in 
de problemen komen. Reik elkaar de 
hand en help elkaar.

In 2008 verloor ik onverwacht mijn baan. Ik 
kreeg van mijn oude werkgever drie maanden 
salaris mee. Ze zeiden dat ik geen recht had op 
een WW-uitkering. Ik ging meer uren draaien 
als schoonmaakster bij mijn andere baas en 
dacht dat ik het goed geregeld had. Maar niets 
was minder waar. Ik meldde me te laat bij het 
UWV, kreeg een boete. En de ellende begon. 
Ik moest het ene gat met het andere vullen. 
Ik had schulden en kon mijn vaste lasten niet 
meer betalen. 
Nu, vele jaren later, gaat het weer goed met mij. 
Ik heb hulp en ondersteuning gezocht, geknokt 
en hard gewerkt om eruit te komen. Ik heb alle 
werk aangenomen dat op mijn pad kwam. 

Praat erover!
Het is belangrijk om hulp te zoeken, te accep-
teren en vertrouwen te hebben in de toekomst. 
Ik had het geluk dat ik een werkcoach bij het 
UWV had die naar mij luisterde. Iemand die 
mijn ogen opende. Ook zat ik een periode bij 
een budgetbewindvoerder die mijn financiën 
overnam en mij handvatten gaf, zodat ik weer 
zelf mijn financiën kon gaan regelen. 

Cursussen
In 2010 zag ik een oproep in de Bossche 
Omroep staan: ‘Maatje gezocht om mensen te 
helpen met financiële problemen.’ Ik meldde 
me aan en volgde daarna verschillende cur-
sussen, zoals ‘Rondkomen met minder geld.’ 
Eindelijk kwam ik erachter hoe alles echt in 
elkaar zat. Als ik dit vooraf had geweten, dan 
had ik toen andere keuzes gemaakt. Veel cur-
sussen zijn (bijna) gratis te volgen. 

Signalen zijn er overal
Signalen van armoede zijn overal aanwezig en 
te herkennen. Huisartsen, praktijkondersteu-
ners, scholen en sportverenigingen hebben 
hier mee te maken. Voorbeelden zijn: wanneer 
een kind geen lunch bij zich heeft op school of 
een ouder geen sportcontributie kan betalen. 
Maar ook u en ik kunnen signalen opvangen. 
Kijk eens wat vaker om u heen, bij de buren, 
in de wijk of supermarkt. Sta eens stil, en laat 
de signalen bij u binnen komen. Er zijn namelijk 
heel veel mensen die met minder geld moeten 
leven. Zij schamen zich en verzinnen smoesjes. 

Keukentafelgesprek
Het lijkt mij een goed idee om nog meer te 
communiceren op scholen en meer flyers te 
verspreiden met als thema: ‘U kunt bij ons 
terecht.’ Ook ben ik van mening dat wij bij 
mensen thuis beter een gesprek kunnen voe-
ren. Tijdens een keukentafelgesprek krijgen wij 
meer te horen en de persoon in kwestie is in 
een vertrouwde omgeving. Soms is een stap 
zetten naar een instantie te groot. 

Verhalen van ervarings-
deskundigen armoede 

Daadkracht en wilskracht
Na mijn scheiding stond ik er alleen voor. Ik 
heb hulp gezocht en gekregen. Mijn finan-
ciën zijn nu bijna op orde. Maar geestelijk en 
lichamelijk, dat is een ander verhaal. Deze 
twee dingen hebben nog steeds een grote 
impact op mijn leven. Op dit moment heb ik 
eerlijk gezegd dan ook geen toekomstplannen. 
Ik overleef, en onderneem dingen op daad- 
en wilskracht. Niemand wil graag een hand 
ophouden. Ook ik niet. Maar wilt u uit een 
bepaalde situatie komen? Pak dan alle hulp aan 
en gun uzelf de tijd om de situatie weer onder 
controle te krijgen.

Ga erop uit en haal kracht uit uzelf
Probeer iedere dag iets van uw leven te maken. 

Wilt u er even tussen uit, kom dan naar De 
Huiskamer. Bij De Huiskamer is iedereen wel-
kom. U kunt hier uw verhaal delen, maar ook 
gewoon zitten met een kopje koffie. Dat mag. 
Wilt u eventueel een cursus volgen, kijk dan 
voor meer informatie op www.regionaaltrai-
ningscentrum.nl of vraag het na bij Wegwijs+.

Luister en oordeel niet
Ik wil tegen iedereen zeggen: laat mensen in 
hun waarde en accepteer dat iemand iets kan 
hebben. Ieder huisje heeft zijn kruisje. Niemand 
weet wat er in iemands leven of hoofd speelt. 
Dus houd op met oordelen en luister naar de 
ander. Laat iemand zijn of haar verhaal doen in 
zijn of haar eigen woorden. En accepteer dat er 
altijd dingen zijn die iemand niet wil bespreken. 

Aan de gemeente vraag ik: schenk aandacht en 
luister. Houd rekening met wat iemand wil en 
geef die hulpmiddelen en tools die iemand op 
dat moment nodig heeft.

Een vertrouwde plek waar alles is
Ik denk dat Vught een plek nodig heeft voor 
minima en mensen die het gewoon moeilijk 
hebben. Een locatie waar alles is en samen-
komt, zoals een kapper en/of fysio, waar het 
mogelijk is om cursussen te volgen, om mee te 
doen aan activiteiten en waar je mensen kunt 
ontmoeten. Een plek waar je jezelf mag zijn, die 
laagdrempelig is, rust en sfeer uitstraalt, waar 
iemand zich thuis voelt en waar schappelijke 
prijzen worden gehanteerd. 

Samen staan we sterk
Wees niet egoïstisch en denk vanuit het wij-
gevoel. Laten we samen de armoede verslaan 
en werken aan de toekomst. Een gezonde toe-
komst zonder zorgen voor iedereen!

Ik vecht al mijn hele leven. In mijn jeugd, toen ik getrouwd was en nu nog steeds. Ik 
weet hoe het is om in armoede te leven. Daarom ben ik ervaringsdeskundige gewor-
den. Ik heb de laatste jaren veel mensen gezien die in armoede leven en schulden 
hebben. Ik herken de situatie en begrijp de mensen die in deze moeilijke situatie zit-
ten. Naast ervaringsdeskundige armoede ben ik ook gastvrouw voor De Huiskamer. 

U hoort vaak: denk met uw hart, geef met uw hart en voel uit uw hart. Uit de mond van deze ervaringsdeskundige armoede 
is het geen cliché, maar een noodkreet!

Beste lezer,

Armoede komt overal voor, ook in Vught. 
Daarom hebben we de afgelopen jaren stevig 
ingezet op het voorkomen en verminderen 
van armoede. Met “we” bedoel ik zeker niet 
de gemeente alleen. Juist op dit terrein kun-
nen we het alleen in gezamenlijkheid. Dus 
ben ik blij met alle partijen die hun steentje 
bijdragen. Om armoede te voorkomen én 
om armoede te verzachten. 

Op deze pagina’s komen enkele van hen aan 
het woord, zoals Woonwijze en de schuld-
hulpcoaches van de Vincentiusvereniging, 
maar zij zijn zeker niet de enigen die actief 
zijn. Omdat samenwerking en verbinding cru-
ciaal zijn, is ruim anderhalf jaar geleden een 
coördinator Kinderen en armoede begonnen. 
Zij is een spin in het web, verbindt initiatieven, 
zorgt dat organisaties sneller signaleren en 
weten welke mogelijkheden er zijn in Vught, 
draagt bij aan bewustwording, werkt aan het 
vergroten van het bereik van regelingen en 
zorgt dat er straks een stevige structuur van 
samenwerking staat. 
Door het snel oppakken van signalen hopen 
we verergering van problemen voor te zijn. 
Dat doet bijv. Woonwijze, door alert te zijn 
op huurachterstanden. En als er proble-
men zijn, dan zijn er schuldhulpcoaches van 
Vincentius en bieden we als gemeente lang-
durig budgetbeheer/budgetcoaching aan. 

Als gemeente hebben we de afgelopen jaren 
geïnvesteerd in het verbeteren van de mini-
maregelingen, zodat iedereen mee kan doen. 
We zien dat dat helpt en gaan op deze weg 
door. Bij alle initiatieven willen we zoveel 
mogelijk de mensen betrekken die het betreft, 
de ervaringsdeskundigen. Twee van hen ver-
tellen op deze pagina iets over hun ervarin-
gen. Dankzij hun inbreng kunnen we gericht 
verbeteringen aanbrengen. 

Met als doel: iedereen in Vught heeft het 
gevoel financieel grond onder de voeten te 
hebben en kan meedoen aan onze lokale 
samenleving. 

Saskia Heijboer
Wethouder



Ook na carnaval bleven de vervoer-
middelen toestromen naar huize Van 
den Wittenboer. Een groot deel van 
het zak- en vakantiegeld ging op aan 
fietsen, rolstoelen, rollators en duo-
fietsen, die allemaal werden gestald in  
vier garageboxen. “En toen ik ze had 
ben ik ze ook gaan gebruiken. Vanaf 
het begin kon iedereen lenen wat 
hij wilde. En ik ben ook bewoners 
van woonzorgcentrum De Braacken 
mee gaan nemen op de rolstoelfiets. 
Ik reed op een gegeven moment met 
een bijna blinde mevrouw rond, die 
in geen maanden buiten was gew-
eest. Voor me hoorde ik aan een stuk 
door “Wat ruikt het lekker, wat ruikt 
het lekker”. Daar doe je het voor. 
Dat je iets voor iemand kan doen, 
dat is toch prachtig!” 

Startsubsidie
Inmiddels huist Van den Wittenboer, 
samen met een groep statushou-
ders in een pand aan de Hertoglaan. 
Hier staan de vervoersmiddelen 
royaal uitgestald. “Woonwijze stelde 
deze ruimte beschikbaar”, vertelt 

Frits trots. “En sinds augustus vorig 
jaar zijn we ook een stichting. De ge-
meente heeft daardoor een startsub-
sidie kunnen geven voor ons werk 
als rolstoelpool. Van de Vincentius-ve-
reniging kregen we een bedrag voor 
kosten van oprichting en om ge-
reedschap te kopen. Het assortiment 
aangepaste vervoersmiddelen is te-
gen een geringe vergoeding  beschik-
baar: Ik hoef geen geld te verdienen. 
Ik ben dan ook blij met alles wat ik 
krijg. Dus: als mensen een rolstoel, 
rollator, scootmobiel of wat dan ook 
hebben staan die ze niet meer ge-
bruiken: ik kan er anderen weer een 
plezier mee doen.”

Vakantiebesteding
Van den Wittenboer geeft ook lei-
ding aan de fietsenwerkplaats in Den 
Bosch. Dit is een initiatief van het 
pastoraal uitzendbureau. “Samen met 
heel kwetsbare mensen repareren 
we fietsen. Deze worden vervol-
gens weer verkocht aan mensen met 
een kleine beurs”. Ook de kinder-
fietswerkplaats in de Bossche wijk 

Samen leven in Vught
Frits van den Wittenboer van Aangepast Vervoer

IK DOE ALLES MET DE FIETS
“Het is allemaal gekomen door carnaval. Voor de optocht had ik 
een keer een rollator nodig, later driewielers. Zo ben ik allerlei 
dingen met wielen gaan verzamelen”. De verzameling aangepaste 
vervoersmiddelen van Frits van den Wittenboer is inmiddels flink 
uitgebreid.  Net als zijn werkzaamheden.

Beste lezer,

In de afgelopen jaren is er heel wat 
veranderd in de zorg en ondersteu-
ning. De gemeente heeft een centrale 
rol gekregen in het uitvoeren van de 
zorgwetten. In Vught gebeurt dat door 
Wegwijs+ . Hier kunt u kosteloos te-
recht voor informatie en ondersteuning 
op het gebied van werk en inkomen, 
jeugd en gezin, zorg en hulp. 

Door alle aandacht in kranten, op radio 
en tv hebt u misschien het idee gekre-
gen dat het steeds moeilijker wordt om 
ondersteuning of hulp te krijgen. Vanaf 
deze plek wil ik dat graag nuanceren. 
Natuurlijk is er minder geld. Daar staat 
tegenover dat er veel meer initiatieven 
in buurten en wijken zijn gekomen. 
Hierdoor is een gemeentelijke voorzien-
ing niet altijd nodig of wenselijk. Een 
prachtig voorbeeld is de seniorenbus. 
Voor 50 cent per ritje kunt u als 
55-plusser naar de bibliotheek, het 
Moleneindplein, naar het zwembad  en 
zelfs naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis 
en het Centraal Station in Den Bosch. 
Dat is goedkoop, makkelijk en u kunt 
het eenvoudig zelf regelen. 

In het Klaverblad zult u vanaf nu 
geregeld een pagina vinden, waarop 
we aandacht schenken aan hoe we in 
Vught deze nieuwe manier van met 
elkaar omgaan - deze participatiesa-
menleving - vormgeven. U kunt zelf ook 
een bijdrage leveren aan ‘Samen leven 
in Vught’. In de rubriek ‘Vrije plakplaats’ 
is er ruimte voor uw eigen informatie 
en activiteiten. Zoals een wijkvereniging, 
een running dinner, een georganiseerde 
wandeling of een buurtbreiclub. Ik 
nodig u van harte uit hiervan gebruik 
te maken en uw initiatief te delen met 
anderen.

Saskia Heijboer
Wethouder 

Frits van den Wittenboer

VOORZITTER VOOR 
ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN
De Wmo-adviesraad en Wwb-
cliëntenraad gaan vernieuwen. 
In lijn met het gemeentelijk be-
leid  komt er één brede Advies-
raad sociaal domein. 

De nieuwe adviesraad bestaat uit 
ongeveer 10 mensen en adviseert 
het college van burgemeester en 
wethouders gevraagd en ongevraagd 
over allerlei onderwerpen die over 
samen leven in Vught gaan. Met de 
focus op de lokale invulling van de 
Wmo, Participatiewet en Jeugdwet. 
De kaders staan op papier en de 
voorbereidingen zijn inmiddels in 
volle gang. 

Een van de eerste stappen is het wer-
ven van een voorzitter. Deze zal de 
nieuwe adviesraad - samen met een 
aantal mensen van de “oude” raden - 
op de rails gaan zetten. Daarbij is nog 
veel ruimte voor eigen invulling. Doel 
is een goed functionerende en toe-
komstbestendige nieuwe Adviesraad 
sociaal domein voor Vught. 

Kortom: een uitdagende, maar inter-
essante klus. Bent u geïnteresseerd 
en/of wilt u meer informatie?

Neem gerust contact op met wmo.
adviesraad.vught@gmail.com.

Zomerschool  
In de maanden juli en augustus 
is er voor 55-plussers volop te 
doen bij de Zomerschool. Het 
thema is ‘Natuurlijk Samen’ en 
hier horen activiteiten bij als 
wandelen in de natuur, natuurlijk 
koken en bovennatuurlijke zaken. 
U vindt het programma op 
www.abzvught.nl, 
www.ouderensamen.nl en 
www.wegwijsplus.vught.nl

Move Sportzomer
Een zomer lang gratis sport- en 
spelactiviteiten voor kinderen tot 
13 jaar. Dit alles met het oog op 
het EK Voetbal, Olympische en 
Paralympische Spelen.  
Alle informatie op 
www.movesportwijzer.nl

Organiseert u een (niet-com-
mercieel) evenement dat bijdraagt 
aan de mogelijkheid elkaar te 
ontmoeten en/of gezond actief te 
zijn? Geef het door aan 
socialekaart@vught.nl

AGENDA

Voordelig reizen van deur tot deur voor ouderen (55+)

NEEM DE SENIORENBUS

U wordt gewoon voor de deur opgehaald. En ook weer bij uw eigen huis 
afgezet. De seniorenbus brengt u waar u zijn moet in Vught en Cromvoirt. U 
kunt zelfs met de seniorenbus naar het centraal station van ’s-Hertogenbosch 
en het Jeroen Bosch Ziekenhuis.  U kunt zich abonneren op de seniorenbus. 
Dit kost € 5,- per maand. Voor elk ritje betaalt u € 0,50. De bus rijdt van 
maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. U reserveert uw rit mini-
maal een dag van te voren. Bel voor meer informatie met 073 - 711 31 91 of 
kijk op www.seniorenbusvught.nl. of op facebook. 

Boschveld heeft hij mede opgestart: 
“Hier maken we samen met de bu-
urtkinderen fietsen. We zijn daarmee 
begonnen omdat veel van deze kin-
deren, vaak allochtoon, in de school-
vakantie nooit weg gingen. Als een 
soort vakantiebesteding repareren ze 
hun eigen fiets.” 

Barmhartigheid
Tom Peer, secretaris van de Stichting 
Aangepast Vervoer, steekt niet onder 
stoelen of banken dat hij het werk 
van Van den Wittenboer bijzonder 
waardeert. “Wat ik zo leuk vind, is 
dat Frits een echt mensenmens is. Hij 
doet veel meer dan fietsen en rol-
stoelen uitlenen. Hij is actief in het 
repaircafé. Hij maakt als een soort 
blokopa een klimhuis voor de kinder-
en van de Vughtse statushouders. Hij 
zorgt ervoor dat ze goede schoentjes 
hebben en leert ze vervolgens ook 
weer die schoenen op te poetsen. Hij 
verdeelt de post en schrijft brieven 
namens hen. Alles vloeit voort uit 
barmhartigheid. Het is begonnen met 
aangepast vervoer, maar omvat inmid-
dels steeds meer andere dingen.”

Bij Vincentiusvereniging Vught werken 19 schuldhulpcoaches. Zij helpen mensen met (proble-
matische) schulden door het maken van overzichten van de in- en uitgaven, vaste en variabele 
kosten, schulden en aflossingscapaciteit. Stap voor stap, zodat mensen zelf weer hun geldzaken 
op orde krijgen. Als het nodig is, ondersteunen de coaches bij het aanvragen van schuldhulp-
verlening en onderbewindstelling. Ook kunnen de coaches gebruik maken van de kennis van 
Wegwijs+. Schuldhulpcoaches komen bij mensen thuis en er zijn schuldhulpcoaches die aan-
wezig zijn bij het inloopspreekuur.

Schuldhulpcoach worden dat doe je niet zomaar. Dat doe je met een reden. Namelijk het 
kunnen helpen en bijstaan van mensen op het gebied van financiën en administratie. Wij 
willen iets voor iemand anders betekenen en hem of haar een goed gevoel geven.’ 

SCHULDHULPCOACHES BIJ HET INLOOPSPREEKUUR
Joop Blenkers en Wilma de Visser zijn schuldhulpcoaches 
bij het inloopspreekuur. 
Waarom bent u schuldhulpcoach 
geworden?
Joop: ‘Ik vind het belangrijk om mijzelf in te 
zetten voor de gemeenschap. Ik wil andere 
mensen helpen en dan vooral de mensen die 
de weg in onze Nederlandse bureaucratie zijn 
kwijtgeraakt of die zich met moeite weten te 
redden. Ik hoop bij te kunnen dragen aan het 
verminderen van de armoede bij mensen en 
het vergroten van hun zelfvertrouwen.’ 
Wilma: ‘In 2016 heb ik me aangemeld bij 
Vughtvoorelkaar. Daar vroegen ze mij of ik als 
schuldhulpcoach bij het inloopspreekuur wilde 
werken. Ik heb gelijk ja gezegd.’

Welke hulpvragen krijgt u?
Wilma: ‘Tijdens het spreekuur komen er onge-
veer drie tot vijf personen langs. Zij hebben 
hulp nodig bij het invullen van formulieren voor 
gemeentelijke regelingen en het aanvragen van 
DigiD. Iedereen is bij ons welkom! Hebt u een 
vraag, maar bent u niet in staat om naar het 
inloopspreekuur te komen, dan kunnen we u 
eventueel thuis bezoeken. ’
Joop: ‘Ik help mensen met het invullen van 
aanvragen voor kwijtschelding, toeslagen en 
bijzondere bijstand en bij het regelen van beta-
lingsregelingen met de Belastingdienst, zorgver-
zekeraars en energieleveranciers.’ 

Statushouders voor ons een belangrijke 
doelgroep
Joop: ‘Statushouders zijn een belangrijke doel-
groep. Het is belangrijk om hen in financieel-
administratieve zin te ondersteunen (zonder 
deze zorg en verantwoordelijkheid volledig bij 
hen weg te nemen). Het is namelijk essentieel 
om hen zo snel en goed mogelijk te laten inte-
greren binnen onze Nederlandse samenleving, 
om problemen in de toekomst te voorkomen. 
Bij statushouders kan de Nederlandse taal een 
barrière zijn. Dat is soms lastig. Maar met ‘han-
den en voeten’ komen we daar wel uit. De tele-
foontjes naar instanties pleeg ik dan meestal.’ 
Wilma: ‘De meeste statushouders spreken 

goed genoeg Nederlands. Is de taalbarrière te 
groot dan nemen zij vaak iemand mee. Zijn er 
tijdens het spreekuur meerdere statushouders 
aanwezig dan helpen zij elkaar.’

Wat zijn uw ervaringen?
Joop: ‘Ik word blij als ik mensen daadwerkelijk 
kan helpen. Dat zij tevreden en opgelucht weer 
weggaan. Dat het me lukt om voor de mensen 
bijvoorbeeld een betalingsregeling te treffen of 
daadwerkelijk de aangevraagde kwijtschelding 
te krijgen. Met andere woorden: als je een 
stukje (financiële) verlichting kunt bewerkstel-
ligen. Ik vind het niet leuk als blijkt dat mensen 
aan het ‘shoppen’ zijn geweest of daarmee 
bezig zijn. Zij willen dan hun gelijk halen of zeg-
gen dat zij ook recht hebben op bepaalde zaken, 
omdat dat in bijvoorbeeld andere gemeenten 
ook het geval is. Ook word ik niet gelukkig van 
de bureaucratie en de hoge boetes of toeslagen 
die mensen moeten betalen als ze niet of te 
laat hebben gereageerd.’

Wilma: ‘Mijn ervaringen zijn vooral positief. 
Mensen zijn blij met ons en we hebben steeds 
meer vaste klanten. Soms kunnen we mensen 
niet helpen. Maar dan doe ik er alles aan om 
uit te zoeken waar iemand wel hulp kan krijgen. 
Samenwerking is belangrijk. Daarom vind ik het 
ook fijn dat de samenwerking met de mede-
werkers van Wegwijs+ ontzettend goed is.’ 

Joop Blenkers begon begin 2018 als schuld-
hulpcoach. Als scheikundige werkte hij 
een aantal jaren in de chemische indu-
strie (research) en bij verschillende rijksin-
spectiediensten. Wilma de Visser is in het 
najaar van 2016 begonnen als schuldhulp-
coach. Zij werkte na haar opleiding HBO 
Inrichtingswerk zestien jaar met blinden en 
slechtzienden. In 2003 stopte zij hiermee en 
volgde zij de opleiding HBO Personeel en 
Arbeid en Praktijkdiploma Loonadministratie. 

HULP NODIG BIJ UW GELDZAKEN?
Neem contact op met Wegwijs+: 
budgetbeheer/coaching

REGELING MEEDOEN: 
OOK MOGELIJK ALS U EEN BAAN HEBT
Wij ontvangen geen uitkering en mijn man heeft twee banen. Heb ik dan recht op 
de Regeling Meedoen? Ja, dat is mogelijk. Of u in aanmerking komt voor de Regeling 
Meedoen is afhankelijk van uw nettoloon per maand. 

Als moeder van drie dochters kon ik mijn gezin, 
door de Regeling Meedoen, meer bieden. Mijn 
dochters gingen dansen en turnen, we gingen met 
het gezin naar de bioscoop en ik kon bijvoor-
beeld nieuwe dansschoenen kopen voor een van 
mijn dochters. Een lach op het gezicht van je kind, 
dat is wat elke ouder toch wil.

Vraag het altijd na!
Weet u niet zeker of u recht hebt op de rege-
ling Meedoen? Vraag het altijd na bij Wegwijs+ 
of dien een verzoek in. Dit gaat heel gemakkelijk. 

Op de website van Wegwijs+ kunt u de Regeling 
Meedoen aanvragen door middel van het digitale 
aanvraag formulier. 
 
Regelingen
Vorig jaar hoorde ik via Leergeld Vught van de 
fiets- en computerregeling bij de gemeente Vught. 
Deze regeling is voor kinderen tot 18 jaar. Wilt 
u weten of u voor deze of andere regelingen in 
aanmerking komt, kijk voor de voorwaarden op 
de website van Wegwijs+.

‘Samen met huurders zoeken we bij betalingsproblemen naar een oplossing’ 
Mirjam Driessen, incassoconsulent van Woonwijze

Ik wil mijn leven weer op orde krijgen. Ik heb 
geen overzicht meer van mijn financiële situatie. 
Hoe kan ik beter met mijn geld omgaan? Ik wil 
niet meer in de problemen komen, hoe voor-
kom ik dat? Ik wil weer vertrouwen krijgen in 
mijzelf.  Wegwijs+ is er om u te helpen. Wij 
denken en kijken graag met u mee. Kijk voor 
meer informatie over budgetbeheer/coaching 
op de website van Wegwijs+.

MOEITE MET RONDKOMEN? TREK TIJDIG AAN 
DE BEL VOOR EEN STEUNTJE IN DE RUG
Steeds meer mensen – ook met een baan – kunnen maandelijks maar moeilijk rond-
komen. Gelukkig is er in Vught veel hulp beschikbaar. ‘De samenwerking tussen de 
verschillende instanties is sterk verbeterd’, vertelt Mirjam Driessen, incassoconsulent 
van Woonwijze. ‘Er zijn veel regelingen, dus maak er ook gebruik van.’ 

Samen met andere organisaties probeert 
Woonwijze de weg naar hulp makkelijker te 
maken. Mirjam: ‘Er kunnen allerlei redenen zijn 
waarom het tijdig betalen van de huur even 
niet lukt. Om te voorkomen dat iemand een 
betalingsachterstand oploopt en de problemen 
alleen maar groter worden, is het belangrijk 
om vroeg aan de bel te trekken. Dan kijken wij 
mee naar een oplossing. Zo zijn wij soepel met 
betalingsregelingen. En blijkt er structureel iets 
aan de hand te zijn, dan verwijzen we huurders 
bijvoorbeeld door naar de gemeente. Met alle 
welzijnsorganisaties slaan we de handen ineen 
om te zorgen dat mensen het weer zelf kunnen.’

Alle kinderen moeten meedoen
De regelingen in Vught vergoeden onder andere 
een computer of laptop, een fiets, de ouderbij-
drage, schoolreisjes, het lidmaatschap van een 
sport/cultuur vereniging, schoolspullen of het 
Zwem-ABC-diploma. Veel mensen denken dat 
ze hiervoor niet in aanmerking komen, weet 
Liesbeth Blomjous van Leergeld Vught, een 
van de samenwerkingspartners van Woonwijze. 
‘Vaak onterecht, want uiteindelijk gaat het 
erom hoeveel je overhoudt als je al je lasten 
hebt betaald. Daar wordt naar gekeken. En 
dat zijn echt niet alleen mensen zonder werk, 
maar bijvoorbeeld ook kleine zelfstandigen met 
maandelijks een wisselend inkomen of mensen 
met een klein inkomen. Leergeld Vught zet zich 
in voor schoolgaande kinderen in gezinnen 

met een netto-inkomen bij een alleenstaande 
ouder van maximaal € 1461,00 en € 2088,00 
bij een tweeoudergezin. Liesbeth: ‘Deze kin-
deren kunnen vaak niet mee op schoolreis of 
bij een sportclub. Wij vinden dat alle kinderen 
gewoon moeten kunnen meedoen. Hulp vragen 
en gebruikmaken van alle regelingen is in het 
belang van je kind.’

‘Ook als je een baan hebt, kun je recht heb-
ben op de regelingen die er zijn’ Liesbeth 
Blomjous, Leergeld Vught
  
Zwemdiploma’s halen
Amran weet dat hulp het verschil kan maken. 
Zestien jaar lang werkte zij in Nederland tot 
ze ziek werd. Ze werd afgekeurd en kreeg een 
WIA-uitkering. ‘Ik had het financieel niet breed. 
Mijn dochter heeft zwemles gehad met hulp 
van Wegwijs+. En met de fiets van Stichting 
Leergeld is ze zo blij. Ook heeft Woonwijze 
me geholpen toen ik de huur niet kon betalen 
omdat ik twaalf weken moest wachten op mijn 
uitkering.’ 
Zowel Mirjam als Liesbeth en Amran benadruk-
ken: ‘Schakel zo snel mogelijk hulp in om te 
kijken wat er mogelijk is. Dan krijg je sneller 
je leven weer op de rit om het weer zelf te 
kunnen.’

‘Mijn dochter heeft zwemles gehad met hulp 
van Wegwijs+’ Amran

Ervaringsdeskundige Amran, incassoconsulent van Woonwijze Mirjam Driessen en Liesbeth Blomjours van 
de Stichting Leergeld (v.l.n.r.) Foto Emmy de Graaf/Woonwijze

ERVARINGSDESKUNDIGEN ARMOEDE
Aandacht voor leven met geldzorgen
Ervaringsdeskundigen armoede weten uit 
eigen ervaring hoe het is om met weinig geld 
én met zorgen te leven. Zij zetten zich in om 
aandacht te vragen voor leven met geldzorgen. 
Dit doen zij door hun verhaal te delen, mee 
te praten en advies te geven over de aanpak 
van armoede. Zij maken gemakkelijker con-
tact met Vughtse inwoners die het financieel 
moeilijk hebben. Welzijn Vught ondersteunt 

de groep ervaringsdeskundigen armoede, die 
bestaat uit inwoners van Vught, van harte. 

Oproep
Wilt u meer weten over deze groep erva-
ringsdeskundigen of wilt u ook eens meepra-
ten? Meldt u zich dan aan bij Welzijn Vught 
via info@welzijnvught.nl of telefonisch via 
073 65 65 350.

Uw aanspreekpunt in de gemeente Vught
op het gebied van werk en inkomen,
begeleiding en wonen, jeugd en gezin,
zorg en hulp.

Bel of mail gerust met uw vragen, zorgen of signalen: 073 65 80 750
of via wegwijs@vught.nl. www.Wegwijsplus.Vught.nl

Inloopspreekuur Vincentiusvereniging Vught
Iedere woensdag in het Vincentiushuis tussen 10.00 en 12.00 uur op de Ketting 20.
Iedere tweede woensdagavond van de maand van 19.00 tot 21.00 uur bij Jeugd- en 
Jongerencentrum Elzenburg, Brabantlaan 1.
 


