
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.”

KLAAS VAN KASTEEL MAURICK BIEDT 
MOGELIJKHEDEN

Klaas van Leengoed: General manager en 
mede-eigenaar van Kasteel Maurick (links) en 
Mohammed (rechts)

Uw aanspreekpunt in de gemeente 
Vught op het gebied van werk en inko-
men, begeleiding en wonen, jeugd en 
gezin, zorg en hulp. Bel of mail gerust 
met uw vragen, zorgen of signalen.
073 65 80 750 | wegwijs@vught.nl
www.Wegwijsplus.Vught.nl

Bij kasteel Maurick werken in totaal 63 mede-
werkers. We zijn een veelzijdig kasteel. We 
hebben een restaurant, een brasserie, verga-
derfaciliteiten en het is mogelijk om bij ons te 
trouwen en te overnachten. Op het kasteel is 
er altijd wat te doen. Horeca, afwassen, huis-
houding, tafels indekken en allerlei klusjes zoals 
timmeren, lampen vervangen en gras maaien. 

Gedrevenheid en wilskracht
We zoeken mensen die willen leren. Iemand 
met de juiste instelling en houding. We inves-
teren graag in mensen en leren hen de vaar-
digheden. Taal is bij ons geen probleem. Met 
handen en voeten komen we altijd heel ver. We 
bekijken per persoon welke werkzaamheden 
het beste bij hem/haar past. De weg kan ooit 
wat langer zijn. Maar als de gedrevenheid en de 
wil er is, dan bieden wij de mogelijkheid.

Wegwijs+ biedt flexibiliteit
Als iemand via Wegwijs+ komt werken, dan 
heb je de ruimte om te bekijken of een per-
soon daadwerkelijk bij jouw bedrijf past. Bij de 
een is dat traject wat langer dan bij de ander. 
Bij goed functioneren, bieden we een contract 
aan. Bij twijfel, kan ik het langer aankijken. Als 
deze mogelijkheid er niet was, dan neem je 
misschien na een proefperiode afscheid van 
een goede kandidaat. Iemand die na 6 maanden 
wel een contract had gekregen. Bijvoorbeeld 
als er sprake is van een taal- en/of cultuurbar-
rière, dan is het fijn dat je deze flexibiliteit 
hebt. Blijkt na een jaar dat iemand toch niet 
functioneert, dan geven we dit aan bij Wegwijs+. 
Hij/zij wordt dan eventueel doorgeplaatst naar 
een andere werkgever. 

We zijn een team en doen het samen
We vinden een goede sfeer en cultuur belang-
rijk. Waardering, zoeken naar verbinding en 
interactie zijn daarbij de sleutelwoorden. 
Iedereen is bij ons gelijk. We steken onze han-
den uit de mouwen, helpen daar waar nodig en 
leren van elkaar. Een keer per jaar organiseren 

we een tweedaagse uitstap voor alle mede-
werkers. 

Investeren is lonend
Geef mensen met een afstand tot de arbeids-
markt een kans. Met de juiste persoon, ben je 
als werkgever goed geholpen. Natuurlijk zijn 
er bij ons kandidaten geweest die geen match 
waren. Maar dit mag nooit een reden zijn om 
dan niemand meer aan te nemen. Werkt het 
niet, dan ben je niet verplicht om met iemand 
door te gaan. Investeren is lonend. Niet alleen 
voor de werknemer zelf die ervaring opdoet, 
maar ook voor ons als werkgever. Door kennis 
te maken met verschillende culturen, ga je rela-
tiveren. Het geeft een andere kijk op het leven. 

In onze branche willen we mensen graag plezieren. Iedereen het naar hun zin maken. 
Dat zit in onze DNA. Gastheren en -vrouwen zorgen voor de gasten. Als werkgever 
zorgen wij voor onze medewerkers. Via de HR afdeling zijn wij in contact gekomen met 
Yvonne en John van Wegwijs+ van de gemeente Vught. Het is een fijne samenwerking. 
Werken met Wegwijs+ biedt flexibiliteit. 

Beste lezer,

Wegwijs+ informeert, adviseert en onder-
steunt op het gebied van jeugd en gezin, zorg, 
werk en inkomen. Deze sociale pagina gaat 
over werk. Ik zie werk als de beste zorg. 
Wanneer je werkt, of dat nou betaald- of vrij-
willigerswerk is, ben je actief in de maatschap-
pij. Je ontwikkelt jezelf, je levert een bijdrage 
aan het grotere geheel en je hebt sociale 
contacten. Dit gun ik iedereen.

Wegwijs+ zet zich in voor uitkeringsgerech-
tigden maar ook voor andere werkzoeken-
den met een afstand tot de arbeidsmarkt die 
afhankelijk dreigen te worden van een uit-
kering. Daarnaast schakelen we met onder-
nemers. We zetten gerichte re-integratietra-
jecten in voor statushouders, jongeren en 
oudere werkzoekenden. Zoals Mohammed, 
Amjid en Marco. Ik merk dat steeds meer 
werkgevers bereid zijn om energie en tijd 
in deze doelgroep te investeren. Met de 
huidige krappe arbeidsmarkt biedt dit ook 
veel kansen. En daar ben ik ontzettend blij 
mee. Kasteel Maurick, HTG Schijndel, Van de 
Wiel Complete Afbouw B.V., Jumbo Vught en 
Restaurant De Heer Kocken zijn hier enkele 
mooie voorbeelden van. 

Ik ben trots op hoe het bij ons in Vught gaat. 
We weten veel mensen te plaatsen op een 
passende vacature. Met dank aan de lokale 
en regionale werkgevers zoals WSD, een 
waardevolle partner. Bij WSD zijn de afge-
lopen jaren minstens 50 mensen uit Vught 
aan de slag gegaan. Deze maand starten vijf 
Vughtenaren bij WSD om in het groen te 
gaan werken. Zij stromen zo uit de uitkering. 

De komende tijd gebruiken we om de kansen, 
die de huidige arbeidsmarkt ons biedt, te ver-
zilveren. We gaan de doelgroep die al langere 
tijd niet meer actief is op de arbeidsmarkt 
pro-actiever werkfit maken. Dit geldt ook 
voor de groep nieuwe Vughtenaren; de (oud-) 
statushouders. We investeren nóg meer in 
deze groep zodat we ook hun ontwikkelpo-
tentieel ten volle kunnen benutten. 

In de gemeente Vught bieden we iedereen 
kansen, mogelijkheden én een toekomst.

Saskia Heijboer
Wethouder

MOHAMMED IS TROTS
Mohammed komt uit Libië. Hij is 
getrouwd en heeft vier kinderen. In Libië 
was hij medisch laborant. Nu werkt hij 
als allround medewerker bij Kasteel 
Maurick. In 2014 kwam het hele gezin 
naar Nederland. Mohammed heeft het 
inburgeringstraject afgerond en is trots 
op zijn identiteitsbewijs. 

‘Op 1 mei 2018 ben ik begonnen bij Kasteel 
Maurick via Kringkracht (samenwerkingspart-
ner van Wegwijs+). Vanaf 1 januari 2019 ben ik 
in dienst bij Kasteel Maurick. Mijn werkzaamhe-
den variëren van werken in de horeca, afwassen, 
meehelpen met de opbouw en afbouw van 
zalen tot aan het opruimen van de voorraad. Af 
en toe ben ik parkeerwacht. 

Nederland is mijn land. Mijn gezin en ik hebben 
het hier goed naar onze zin. Ik werk dicht-
bij huis en heb leuke collega’s. Een van mijn 
hobby’s is tafeltennissen. De trainingen waren 
op woensdag- en vrijdagavond, maar omdat ik 
op deze avonden werk, ben ik met tafeltennis-
sen gestopt. Maar niet getreurd. Op mijn werk 
sport (loop) ik al genoeg. Kilometers, elke dag. 
Kasteel Maurick is een mooi gebouw. Ik ga mijn 
best doen om hier een vast contract te krijgen. 
Want dat is wat ik graag wil!’

Klaas van Leengoed over Mohammed
Mohammed is een trouwe, loyale en zorg-
zame medewerker. Hij houdt altijd zijn ogen 
en oren open, ondersteunt andere collega’s en 
geeft instructies aan ambulante afwashulpen. 
Mohammed ziet werk en steekt zijn handen 
uit de mouwen. Collega’s verkozen Mohammed 
een tijdje geleden tot ‘medewerker van de 
maand’. En terecht. Mohammed is altijd en 
overal bereid om iemand mee te helpen.

Maatwerk, dat zijn wij!
John, voormalig ondernemer, weet wat er 
komt kijken bij het runnen van een bedrijf. Dit 
geldt ook voor Yvonne die uit een onderne-
mersfamilie komt. ‘Wij spreken de taal van de 
werkgever en begrijpen hem of haar. Door 
onze ervaring en kennis kunnen wij maatwerk 
bieden. Niet alleen voor het invullen van vaca-
tures, maar zeker ook voor personeelsvraag-
stukken. Door het bundelen van onze krachten, 
zijn wij een volwaardig gesprekspartner voor 
het bedrijfsleven in de gemeente Vught en 
omstreken.

Samen komen tot een oplossing
We zijn er voor de werkzoekenden met 
een afstand tot de arbeidsmarkt én voor de 
ondernemers. Wij hebben zicht op werk en 
een goed beeld van bedrijven in Vught en in de 
regio. We gaan met ondernemers in gesprek, 
laten zien wat de mogelijkheden zijn en denken 
mee. 

Onze bemiddeling is kosteloos en juiste kan-
didaten mogen gelijk in dienst. Kunnen wij de 
ondernemer niet helpen, dan verwijzen wij 

hem/haar eventueel door. Met als doel: samen 
tot een oplossing komen. 

Glas half vol
Onze relatie met de bedrijven is goed. 
Ondernemers, zoals Jumbo, Albert Heijn, res-
taurant De Heer Kocken, Kasteel Maurick, 
Doelgroepwerkt en nog veel andere bedrijven 
in Vught en omgeving zijn bereid om tijd en 
energie te steken in mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt. 
Zij geven hen een kans, passen bijvoorbeeld 
werktijden aan of creëren een passende functie. 
Als Wegwijs+ kunnen wij voorzieningen inzet-
ten om de baan passend te maken. Zij kijken, 
net als wij, naar de mogelijkheden en niet naar 
de beperkingen. 

Pro actief handelen
Onze werkdag is heel divers. We communice-
ren veel, zowel intern als extern. Met onder 

andere klantmanagers en met werkgevers. 
Ongeveer twee keer per jaar bezoeken we 
een aantal scholen voor Voortgezet Speciaal 
Onderwijs en Praktijkonderwijs. We bereiden 
deze jongeren, die binnenkort een diploma 
of certificaten behalen, samen met de mentor 
alvast voor op de toekomst en werk. 

Maatschappelijk verantwoord 
ondernemen
Op dit moment dwingt de krapte op de 
arbeidsmarkt ondernemers anders te denken 
over de invulling van vacatures. Maatschappelijk 
verantwoord ondernemen kan een oplossing 
zijn. We merken dat nog veel ondernemers 
onbekend zijn met de mogelijkheden die wij 
kunnen bieden. En onbekend zijn met mensen 
die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. 
Onbekend maakt onbemind. Maar laat ons het 
tegendeel bewijzen. Wij zijn bereikbaar via tel. 
073 65 80 750.’

Hoe krijg ik personeel? Hoe zorg ik ervoor dat de bedrijfsactiviteiten door kunnen 
gaan? Bij wie kan ik terecht voor personeelsvraagstukken? Hebt u vragen of wilt u 
informatie dan bent u bij John van Gemert en Yvonne van Laarhoven van de afdeling 
re-integratie van Wegwijs+ aan het goede adres. 

WIJ SPREKEN DE TAAL VAN DE WERKGEVER 
John en Yvonne, accountmanagers Wegwijs+ 

In 2013 werd ik op mijn 59e bovental-
lig bij mijn vorige baan. Na 14 jaar in 
Eindhoven als management assistente 
gewerkt te hebben, kwam ik in de WW 
terecht. Ondanks heel veel solliciteren 
lukte het mij niet om werk te vinden. De 
bijstand werd een feit Dat was zuur.

Tijdens mijn WW periode ging ik vrijwil-
ligerswerk doen als coördinator bij Stichting 
Leergeld. Ik houd niet van stilzitten en op 
deze manier kon ik mijn vaardigheden op peil 
houden én een bijdrage leveren aan de maat-

schappij. In de bijstand had ik één keer een 
parttime baan voor bepaalde tijd. Helaas met 
onvoldoende uren om uit de bijstand te komen. 
In maart 2018 tipte Yvonne van Wegwijs+ mij 
over een baan bij de gemeente Vught op de 
afdeling Financiën voor 14 uur. 
Dit waren jammer genoeg ook te weinig uren 
om uit de bijstand te komen. Maar met de 
aanvullende extra uren bij de afdeling Doc.
Info lukte dit uiteindelijk wel. Toen ik bij de 
gemeente begon, was ik bijna 64 jaar. Sinds 
oktober 2018 ben ik uit de bijstand. Geen 
gedoe meer met het inleveren van briefjes en 

sollicitaties. Heerlijk! Op de afdeling Doc.Info 
werk ik nu nog steeds. Ik controleer registra-
ties in het registratiesysteem Join, registreer 
post en doe archiefwerk (digitaliseren van pro-
jecten). Sinds 1 januari 2019 heb ik een aanstel-
ling die doorloopt tot aan mijn pensioen in mei 
2021. Naast mijn werk bij de gemeente, ben ik 
ook nog steeds werkzaam als coördinator bij 
Stichting Leergeld. Ik verwerk onder andere 
de aanvragen van zwemlessen en aanvragen 
op het gebied van sport- en cultuur. Daarbij 
onderhoud ik ook contacten met verschil-
lende verenigingen en het Jeugdfonds Sport 
& Cultuur. Ik woon om de hoek bij mijn werk 
(wat een luxe!), heb leuke collega’s en fijn werk. 
Ik ben ontzettend blij met mijn baan. Een baan 
tot aan mijn pensioen. Dat geeft rust.

EEN BAAN GEEFT RUST
‘Ik heb een baan tot aan mijn pensioen.’



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.”

Vijf jaar geleden openden wij een filiaal 
in het centrum. John nam contact met 
ons op. Of wij wilden samenwerken met 
Wegwijs+. Het antwoord was volmondig 
ja. Door eerdere ervaringen stond ik er 
positief tegenover. En dat sta ik nu nog 
steeds. Samenwerken met Wegwijs+ is 
de moeite waard. Zij zijn een volwaardig 
gesprekspartner en regelen alles snel. 
Een aanbeveling voor alle ondernemers. 

Wegwijs+ ontzorgt, biedt service en onder-
steuning. Zij nemen de sollicitatieprocedure 
op zich en regelen begeleiding door het 
inzetten van een jobcoach. Zijn er problemen, 
dan denken zij mee én in oplossingen. Ze zijn 
transparant en duidelijk. En er is regelmatig 
contact, ook als het goed gaat. Dat vind ik 
belangrijk.

Wij zoeken regelmatig medewerkers, bijvoor-
beeld voor het schoonmaakteam, kassières en 
vakkenvullers. Wegwijs+ stelt kandidaten voor 
door middel van een curriculum vitae. Ook als 
er geen openstaande vacature is. Iedereen mag 
op gesprek komen. Je moet willen werken en 
leren, passen bij de functie en klantvriendelijk 
zijn. Als het nodig en mogelijk is, passen wij de 
functie of werkzaamheden aan. 

Deze werknemers zijn loyaal, open, positief 
ingesteld en waarderen dat zij een kans 

krijgen. Dit zie je terug in hun motivatie. Je 
biedt iets aan en dit gaat niet altijd vanzelf, 
het kost tijd en begeleiding. Maar uiteinde-
lijk krijg je er altijd iets positiefs voor terug. 
Wanneer je niet zeker weet of een kandidaat 
geschikt is voor een functie, kan hij/zij proef-
draaien. Kandidaten zijn hiervan altijd op de 
hoogte. Verwachtingen worden uitgesproken. 
Daarnaast zijn er regelingen die bijdragen aan 
gelijkheid op de arbeidsmarkt. Meeste, door 
Wegwijs+ aangedragen, kandidaten werken 
nog steeds bij ons.

Tip voor Wegwijs+: geef nog meer bekendheid 
aan maatschappelijk ondernemen en commu-
niceer over regelingen en voorzieningen die 
van toepassing zijn op werknemers.

NICO VAN JUMBO VUGHT HEEFT GOEDE 
ERVARINGEN

AMJID HEEFT HET GOED VOOR ELKAAR
In een dorp, op ongeveer 5 kilometer van 
Damascus, werkte Amjid bij een klein bedrijf 
in aluminium kozijnen en keukens. Totdat hij 
ruim vier jaar geleden moest vluchten voor 
de oorlog in Syrië. Hij liet vrouw en familie 
achter. In Nederland is hij statushouder. Nu 
vier jaar later heeft Amjid een baan bij HTG 
Schijndel, is zijn vrouw overgekomen uit 
Syrië en heeft hij een zoontje van 8 maanden.

‘Ik heb het goed voor elkaar.’ aldus een trotse 
vader. ‘Ik werk met plezier bij HTG Schijndel. 

Het is hard werken en vroeg op, maar dat 
geeft niets. Elke dag leer ik weer bij en ik kan 
met iedereen goed opschieten. Wat je geeft, 
krijg je ook weer terug. Je moet iedereen in 
zijn waarde laten. Ook mijn Nederlandse taal 
wordt steeds beter. Ik communiceer zelfs 
met een Poolse collega in het Nederlands. In 
het weekend rust ik uit en doe leuke dingen 
met mijn gezin. En is er nog tijd over, dan ga 
ik fitnessen.’

Amjid werkt als bouwhulp bij HTG Schijndel B.V.

TOON VAN HTG SCHIJNDEL BIEDT TOEKOMST

Wil jij dingen leren en begrijpen, sta 
je open voor advies en ben je niet vies 
van hard werken? Dan ben jij bij HTG 
Schijndel aan het goede adres. Amjid is 
vasthoudend, leergierig en werkt hard. 
Hij begon als kraanhulp. Nu is hij van 
alle markten thuis. Van het aanpikken 
van blokken, bevoorraden, kimmen, de 
lijmkraan hanteren tot aan een muur 
bouwen.

Amjid startte via Wegwijs+. Hij ging eerst 
drie maanden proefdraaien. In deze peri-
ode ontvingen wij subsidie. Na drie maanden, 
kreeg hij bij ons zijn eerste contract. Zijn 
derde contract is ingegaan op 25 mei 2019. 

Als ik iemand aanneem, is dat altijd met de 
intentie tot een vast dienstverband. Ik help 
Amjid daar waar nodig. Bijvoorbeeld door 
het regelen van VCA boeken in het Arabisch. 
HTG Schijndel is een onderaannemer in 
de bouw. Het werk is specifiek en zwaar. 
Iedereen is welkom om hier te komen wer-
ken. Het mooie is, je leert zelf ook andere 
en nieuwe culturen kennen. Ik word er zelfs 
gemoedelijker van. Want wat Amjid heeft 
doorgemaakt, dat is niet niks. Je huis en haard 
achterlaten.

We zijn een hechte kleine club van 12 werk-
nemers. Iedereen wordt hetzelfde behandeld 
en beloond. Samen doen we leuke dingen. 

Toon Geertsen, eigenaar HTG Schijndel B.V. (rechts) en Amjid (links)

PAUL VAN VAN DE WIEL COMPLETE AFBOUW 
B.V. BIEDT EEN VEILIGE OMGEVING
Van de Wiel Complete Afbouw B.V. kan 
altijd mensen gebruiken met de juiste 
instelling. Ik heb liever mensen zonder 
ervaring die willen werken, dan men-
sen die het wel kunnen maar niet willen. 
In totaal heb ik 45 mensen in dienst, 
waaronder Marco. Hij is begonnen via 
Wegwijs+ en heeft nu bij ons een vaste 
baan.

Marco is de zoon van een kameraad van mij. 
Toen hij bij mij kwam werken, zat hij in een 
dip. Hij durfde nergens alleen naar toe. Nu is 
hij helemaal opgebloeid en heeft een eigen 
mening. Nee is nee en ja is ja. Hij is veel 
zekerder en brutaler geworden. Wij hebben 
hem een vertrouwde en veilige omgeving 
gegeven en hij heeft de kans met beide han-
den aangepakt.
De eerste kennismaking met de gemeente 
Vught was het bezoek van John. Nu heb ik 
contact met Yvonne. Iemand via Wegwijs+ 
bij je laten werken, heeft voordelen. Je kunt 

de eerste periode zien hoe iemand werkt 
en kijken of hij/zij past in het team. Als leer-
bedrijf zorgen wij voor goede aansturing en 
begeleiding. Ook vind ik een goede band met 
mijn medewerkers belangrijk. Bij ons heerst 
er een goede sfeer. 

Paul van der Wiel is eigenaar van Van de Wiel 
Complete Afbouw B.V.

MARCO IS POSITIEF VERANDERD
Marco, 21 jaar, werkt sinds 2017 als manusje 
van alles bij Van de Wiel Complete Afbouw 
B.V.. Hij heeft autisme.

‘Ik doe hier van alles, maak het koffiezetap-
paraat schoon, veeg de stoep schoon en 
help mee met slopen. Van de Wiel Complete 
Afbouw B.V. is een goed bedrijf. Ik werk hier 
graag en heb veel lol met mijn collega’s. Ik kan 
met iedereen goed opschieten. Paul vindt een 

goede band met zijn medewerkers belangrijk 
en zorgt daar ook voor. Ik heb structuur 
nodig en werk op mijn eigen tempo. Als er 
iets niet goed gaat, dan leggen ze me dit uit. 
Ze houden rekening met mij. Het werken bij 
Van de Wiel Complete Afbouw B.V. heeft mij 
positief veranderd.’ 
Marco is fan van voetballen bij vv Real Lunet 
en van Brazilië. ‘Mijn droom? Trouwen met 
een Braziliaanse vrouw met een geel shirt.’

JOHN VAN RESTAURANT DE HEER KOCKEN 
GEEFT IEDEREEN EEN EERLIJKE KANS
Begin 2018 ben ik in contact gekomen 
met Yvonne van de gemeente Vught. Ik 
zocht een afwashulp. Iemand die in ons 
team past. Een persoon met teamspirit. 
Yvonne stelt kandidaten voor. Zij is de 
schakel tussen mij en de werknemer. 
Deze achterban is fijn. Ik kan haar altijd 
bellen. 

De werknemers via Wegwijs+ hebben een 
afstand tot de arbeidsmarkt. Een rugzak en 
soms wat minder verantwoordelijkheidsge-
voel. Maar iedereen verdient een eerlijke kans. 
En daar zet ik me ook voor in. Ik investeer in 
onze medewerkers, zorg voor begeleiding en 

pas indien nodig werktijden aan. 
In mijn vakgebied is communiceren, kordaat 
reageren en afspraken nakomen heel belang-
rijk. Dat zoek ik ook in de samenwerking met 
Wegwijs+. Dit gaat goed, maar af en toe mis 
ik het snelle schakelen. Helaas zijn veel onder-
nemers niet bekend met Wegwijs+. Ikzelf was 
dat een jaar geleden ook niet. Dat is jammer. 
Wegwijs+ biedt namelijk veel mogelijkheden 
op het gebied van personeel. En het is natuur-
lijk financieel aantrekkelijk. 

De opstartfase in 2018 ging niet vanzelf, je 
moet er wat voor doen. Maar nu een jaar later 
ben ik heel blij dat ik in de molen zit! 

Nico Milakovic is filiaalmanager bij Jumbo

John Kocken is eigenaar van het restaurant De Heer Kocken.

WSD-GROEP: BELANGRIJKE PARTNER VAN 
GEMEENTE VUGHT
Samen creëren van duurzame kansen en werk
Wegwijs+ vindt het belangrijk dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
zoveel mogelijk worden begeleid naar een werkplek op de reguliere arbeidsmarkt. 
Samen met de WSD-groep, een belangrijke partner van de gemeente Vught, creë-
ren zij duurzame kansen en werk.

De WSD begeleidt mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt in en naar werk. Zij geeft 
mensen de kans om zich te ontwikkelen naar 
werk, zodat de juiste persoon op de juiste 
werkplek terecht komt. Daarnaast biedt WSD 
intensieve ondersteuning aan de doelgroep 
die dit blijvend nodig heeft. Dit doen zij door 
zowel de werkplek als het werk aan te passen 

op de mogelijkheden van de medewerker. Zij 
hebben werkplekken bij bedrijven en in eigen 
afdelingen. De afgelopen jaren zijn ongeveer 
50 Vughtenaren via de WSD aan de slag gegaan. 
Samenwerken met de WSD is gemakkelijk en 
aantrekkelijk. De WSD is een belangrijke part-
ner voor de gemeente Vught en werkgevers. 
De WSD ontzorgt.


