
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.”

GEMEENTE WEER AAN ZET BIJ DE INBURGERING 
VANAF 2021
Consulent Inburgering en Integratie Yvonne Cornelis vertelt

Yvonne: ‘De gemeente Vught is in 2019 al 
gestart met de Veranderopgave Inburgering. Er 
is een expertgroep statushouders in het leven 
geroepen en ik ben daar als klantmanager bij 
aangeschoven. Interessant om mee te maken 
hoe zo’n proces tot stand komt. De vacature 
werd opengesteld en ik heb gesolliciteerd. Die 
kans kon ik gewoonweg niet laten liggen. Ik ga 
in deze nieuwe functie regie voeren op het 
proces en samenwerken met de betrokken 
partijen.

‘Goede gezondheid en welzijn zijn belangrijk 
om te kunnen integreren en participeren.’

Het uitgangspunt van de nieuwe Wet 
Inburgering is zo snel mogelijk meedoen in 
Nederland. Maar ‘het snel meedoen’ is afhan-
kelijk van meerdere factoren. Is er bijvoor-
beeld sprake van gezinshereniging, zijn er 
opvoed- en/ of gezondheidsproblemen? Maar 
ook welke scholing heeft iemand gehad in zijn 
thuisland? Ik zie mezelf als de spin in het web 
die alle partijen samenbrengt. Dat begint in 
een vroeg stadium met kennismaken en het 
opstellen van een Persoonlijk Plan Inburgering 
en Participatie (PIP) in het AZC. Om een zo 
goed mogelijk en breed beeld te krijgen van 
de statushouder, doen we dit zorgvuldig en in 
goed overleg.

‘Samenwerken met andere maatschappe-
lijke organisaties is van groot belang. Nu en 
in de toekomst.’

In mijn eentje lukt het me niet om iedere 
statushouder een goede toekomst te geven in 
Nederland. Samenwerken en goede afspraken 
maken met partijen zoals Vluchtelingenwerk, 
Welzijn Vught, woningbouwvereniging, 
Wegwijs+ en scholen is heel belangrijk om 
het persoonlijke plan uit te voeren. Ook de 
statushouder moet achter zijn/haar plan staan. 
De basis begint bij het leren van de taal en/
of starten met een opleiding. Daarnaast is het 
van belang dat er direct gestart wordt met 
een traject richting (vrijwilligers) werk. Een van 
mijn taken is erop toezien dat de inburgering 
vlot verloopt. 

‘Statushouders hebben ten aanzien van 
werk bepaalde verwachtingen omdat zij 
specifieke werkervaring hebben in het land 
van herkomst.’

Ik heb te maken met verschillende groepen 
statushouders. Jonge en oudere uit diverse 
landen, mannen en vrouwen. Maar ook sta-
tushouders met een beperkt leervermogen, 
met gezondheidsklachten en/of schulden. Om 
een passend aanbod aan te kunnen bieden, 
is het vanzelfsprekend dat je in een vroeg 

stadium kijkt naar iemands mogelijkheden, 
maar ook naar zijn / haar verwachtingen. Dit 
om teleurstellingen te voorkomen. Een ander 
aspect is dat je ook moet kunnen accepteren 
dat niet iedereen volwaardig mee zal kunnen 
doen, maar uiteindelijk wel zijn of haar plek in 
Nederland vindt.

‘Om de gewenste maatwerktrajecten te 
kunnen aanbieden is regionale samenwer-
king cruciaal.’

De Wet Inburgering gaat uit van 3 verschil-
lende leerroutes zodat er voor iedereen een 
passend aanbod is. Hoe leerbaar is iemand? 
Wat is zijn achtergrond, cultuur? Hoe snel past 
iemand zich aan in Nederland? Een jonge man 
die op zijn 17e naar Nederland is gekomen, zal 
door goede begeleiding en opleiding een goede 
toekomst tegemoet kunnen gaan. Zijn moeder 
die een paar jaar later via gezinshereniging 
komt, die geen scholing heeft gehad en moeite 
heeft om de taal te leren, zal veel begeleiding 
en scholing nodig hebben om te kunnen parti-
ciperen in de Nederlandse maatschappij. Het is 
dus altijd maatwerk. Door contact te hebben 
met andere consulenten uit de regio kunnen 
we ervaringen met elkaar delen en van elkaar 
leren.

‘De nieuwe wet Inburgering 2021 is positief 
voor gemeente, statushouders en maat-
schappij.’

Integratie is en blijft altijd een groot vraagstuk. 
In mijn beginjaren als klantmanager sprak je 
de statushouders pas na het gehele inburge-
ringstraject, soms zelfs na een of twee jaar. De 
statushouders waren jaren afhankelijk van een 
uitkering voordat de re-integratie opgestart 
werd. Dat was een hele kluif. Ik zie het als een 
grote positieve verandering om direct aan de 
slag te gaan met de integratie. In Vught zijn we 
goed in het creëren van kansen op werk voor 
mensen met een uitkering. Vanuit dat streven 
pakken we de nieuwe Wet Inburgering ook op.

‘Het beheersen van de Nederlandse taal, 
het volgen van een opleiding en/of werken 
zijn de belangrijkste voorwaarden om te 
kunnen integreren en participeren in de 
Nederlandse maatschappij.’

Mijn doel is bereikt als iedere statushouder die 
in Vught komt wonen of die er al woont, de 
juiste begeleiding krijgt met een plan dat voor 
hem of haar op maat is gemaakt. Dat er o.a. 
passend en kwalitatief goed onderwijs voor de 
inburgering wordt gegeven, zodat alles status-
houders snel en volwaardig kunnen meedoen 
in de maatschappij en (financieel) zelfredzaam 
zijn.’

In 2021 gaat de nieuwe Wet Inburgering van kracht. Om deze nieuwe wetgeving in 
goede banen te leiden, heeft gemeente Vught een consulent Inburgering en Integratie 
aangenomen. Yvonne Cornelis werkt sinds 2014 als klantmanager werk en inkomen 
(uitvoering Participatiewet) en als schuldhulpverlening binnen het Sociaal Domein. 
Ook verzorgt zij de taakstelling huisvesting statushouders samen met twee collega’s. 
Op 1 juni 2020 is Yvonne gestart met haar nieuwe functie als consulent Inburgering en 
Integratie. 

VUGHT IS EEN 
SAMENLEVING VOOR 
IEDEREEN

De gemeente Vught is verantwoordelijk voor 
al haar inwoners op het gebied van welzijn, 
werk, inkomen en gezondheid. De nieuwe 
Wet Inburgering die, naar verwachting juli 
2021 ingaat, sluit hier goed op aan. 

De nieuwe wet betekent voor ons als 
gemeente dat wij meer regie krijgen op het 
inburgeren van nieuwe inwoners. De voor-
bereidingen hiervoor zijn in volle gang. We 
gaan daarvoor nog nauwer samenwerken 
met Vughtse organisaties zodat alle nieuw-
komers vanaf de eerste kennismaking in de 
nieuwe gemeente een goede start maken. 
Door het combineren van taallessen met 
daarnaast (vrijwilligers) werk of stage kun-
nen de vergunninghouders sneller integreren. 
Want door iets te doen en door mee te doen, 
leer je sneller de Nederlandse taal. Om alles 
in goede banen te leiden, is op 1 juni een 
nieuwe consulent Inburgering & Integratie 
gestart. Yvonne vertelt op deze pagina wat 
haar functie inhoudt.
 
Integratie is niet alleen een taak voor de 
overheid. Daar heb je organisaties als Welzijn 
Vught, VluchtelingenWerk, WSD en woon-
stichting Charlotte van Beuningen bij nodig, 
maar ook hulp van bijvoorbeeld je buren 
en betrokken inwoners. In Vught hebben we 
veel enthousiaste vrijwilligers, zoals de taal-
coaches. De taalcoaches gaan samen met een 
taalmaatje aan de slag om de Nederlandse 
taal te leren spreken en lezen. Zij doen dit op 
een creatieve en geduldige manier, die past bij 
het taalmaatje. Daar heb ik echt bewondering 
voor. Op deze pagina leest u waarom zij taal-
coach zijn geworden, wie zij helpen en wat 
hem of haar motiveert. 

Naast hulp is wederzijds begrip een belang-
rijke factor om te kunnen integreren. Als je 
begrip en kennis hebt van elkaars cultuur, kun 
je ook jezelf zijn. Wederzijds begrip houdt 
ook in dat de nieuwkomers leren hoe het 
in Nederland werkt. Over onze omgangs-
vormen, onze rechten en plichten en onze 
vrijheden die de samenleving kenmerkt. 

In onze gemeente doet iedereen in de 
samenleving mee: leer van elkaar en accep-
teer elkaar.

Saskia Heijboer
Wethouder

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 wegwijs@vught.nl www.wegwijsplus.vught.nl

In september 2019 ben ik gestart als taalcoach van een jongen van 25 die vanaf zijn 18e op de vlucht is voor oorlogsgeweld. Samen oefenen 
we de spreekvaardigheid, het lezen, maar ook het luisteren naar elkaar. We praten over de taal, de maatschappij en over de dagelijkse zorgen, 
zoals de oorlog. Ondanks zijn enorme isolement, wonende in een oude school met heel weinig comfort, is en blijft deze jongen ontzettend 
positief. Hij is een harde werker en gemotiveerd om de Nederlandse taal te leren. Ik zie dat hij opener wordt en meer zelfvertrouwen krijgt. 
Ik hoop dat hij slaagt voor het staatsexamen en uiteindelijk een baan vindt. Maar dat komt wel goed, want deze jongen wil er echt iets van 
maken.

Ik help mensen graag. Ik wil hen iets leren, maar zelf leer ik er ook van. Naast voldoening en energie, bouw je een band op met diegene 
waarmee je samen oefent. Je begrijpt anderstaligen en hun cultuur beter. Via kennissen heb ik ervoor gezorgd dat deze jongen bij een kerst-
diner kon aanschuiven. Hij heeft hier ontzettend van genoten. 

TAALCOACH: ‘IK LEER ELKE DAG BIJ’

Taalcoaches spreken af met een andersta-
lige om de Nederlandse taal te leren. Wat 
precies de taaldoelen zijn, is per persoon 
anders. Taalcoaches werken op vrijwillige 
basis. Zij oefenen vaak thuis bij degene 
die zij helpen. Een uur per week en soms 
meer. Taalcoaches zijn betrokken. Zij zijn 
geduldig, communicatief vaardig en hebben 
een groot inlevingsvermogen. Vier taalcoa-
ches vertellen waarom zij taalcoach zijn 
geworden, met wie zij oefenen en wat hem 
of haar motiveert.

DEELNAME 
LANDELIJKE PILOT 
MIGRANTENVROUWEN
De gemeente Vught neemt samen met de 
gemeenten Meierijstad, Boxtel, Haaren en 
Sint-Michielsgestel en de WSD deel aan 
een landelijke pilot als voorbereiding op de 
nieuwe Wet Inburgering. Gezamenlijk is 
gekozen voor het verbeteren van de inte-
gratie en arbeidsparticipatie van migran-
tenvrouwen.

In vergelijking met mannelijke statushouders, blij-
ven migrantenvrouwen gemiddeld vaker achter 
op het gebied van integreren in de samenleving 
en op de arbeidsmarkt. Dit komt onder andere 
door de traditionele rolpatronen, een gebrek aan 
een betekenisvol sociaal netwerk, een gebrek aan 
zelfredzaamheid, de zorg voor de kinderen en 
geringe zichtbaarheid bij organisaties.

Migrantenvrouwen
De landelijke pilot wordt gefinancierd door de 
Rijksoverheid. Met de verkregen subsidie kunnen 
20 vrouwen meedoen, verdeeld over de deelne-
mende gemeenten. In Vught bestaat de groep uit 
7 vrouwelijke statushouders in de leeftijd van 25 
tot 50 jaar. De vrouwen, die in principe nog bezig 
zijn met hun inburgering, zijn geselecteerd door 
klantmanagers en mensen uit de eigen gemeen-
schap.

Yalla!Methodiek
Alle vrouwen volgen dezelfde aanpak, namelijk de 
Yalla!Methodiek. Yalla is een populaire term die 
zijn oorsprong heeft in de Arabische taal. Yalla 
betekent: ‘Kom op’, ‘aan de slag’. Veel culturen uit 
diverse landen (ook niet-Arabischtalige landen) 
kennen deze term. De Yalla!Coach geeft actieve 
en individuele begeleiding en zet indien nodig een 
tolk in bij fysieke en telefonische gesprekken. De 
Yalla!Coach lost daarnaast samen met de migran-
tenvrouw problemen op en is de contactpersoon 
van de klantmanager. 

Lokale betrokkenheid 
De pilot is begonnen op 4 februari en duurt 
een jaar. Een keer in de twee weken komen 
de vrouwen een dagdeel van drie uur bij elkaar. 
De activiteiten worden zo lokaal mogelijk uit-
gevoerd. De workshops vinden de ene keer 
plaats bij Vincentius Vught en een andere keer 
bij Charlotte van Beuningen woonstichting. Bij 
de workshops is er altijd een tolk aanwezig. 
Vanwege de Coronacrisis gingen de workshops, 
bijeenkomsten en excursies niet door. Door cre-
atieve oplossingen, zoals digitale bijeenkomsten 
en bijvoorbeeld het versturen van een recept, 
wordt er wel contact gehouden met elkaar. Ook 
de individuele Yalla-Coaching gaat door.



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.”

Landelijke pilot migrantenvrouwen
WE BRENGEN WERELDEN BIJ ELKAAR
WSD is de hoofduitvoerder van de pilot. Linda van Berkel, projectleider van WSD, is  
aanspreekpunt voor de gemeente Vught en zorgt dat de uitvoering vanuit WSD goed 
verloopt. Daarnaast informeert zij andere gemeenten over de ingewonnen inzichten 
en leerpunten. We vragen Linda wat de pilot precies inhoudt, wat de doelen zijn en 
wat WSD zelf heeft geleerd.

‘Waarom migrantenvrouwen? Gemeenten rich-
ten zich voornamelijk op de mannen als zijnde 
(potentiële) kostwinner. De migrantenvrou-
wen krijgen daardoor te weinig aandacht. En 
dat moet veranderen. Vrouwen zitten in een 
bepaald rollenpatroon en voeden de nieuwe 
generatie op. Wat als zij gaan scheiden? Hoe 
gaan zij dat dan in hun eentje oplossen? Het 
is heel belangrijk dat zij een goed leven krijgen 
en houden, zowel om gezondheids- als om 
psychische redenen. 

Vraaggericht werken 
Op 4 februari is de pilot gestart met in totaal 
7 Eritrese migrantenvrouwen. Bij aanvang had-
den we de trainingen al globaal inhoud gegeven, 
gericht op sociale, economische en financiële 
zelfredzaamheid, op het toekomstperspectief 
en taalontwikkeling. Goed bedacht. Maar na de 
eerste bijeenkomst kwamen we erachter dat 
de groep hele andere vragen en behoeften had, 
zoals vragen over voeding, de Nederlandse 
producten en over verdovende middelen en 
alcohol. Want hoe voorkomt ik dat mijn kind 
hiermee in aanraking komt? Naast deze vragen 
was er ook heel veel behoefte aan persoonlijke 
ontwikkeling. Wie ben ik? Wat kan ik? Omdat 
dit ontzettend belangrijk en essentiële zaken 
zijn, hebben wij onze werkwijze aangepast en 
zijn we ons meer gaan richten op hun wensen.

Persoonlijke ontwikkeling
De Eritrese vrouwen voelen zich geluksvogels 
omdat zij aan deze pilot mee mogen doen. 
Ze willen heel graag in contact komen met 
anderen, maar vinden dit heel lastig. Ze zijn 
het niet gewend. Ze zijn ontzettend gemoti-
veerd, nieuwsgierig en zijn zeker niet lui. Maar 
er zijn serieuze belemmeringen die hen soms 
tegenhoudt. Zij durven vanuit hun cultuur geen 
nee te zeggen of iets te vragen. Zij luisteren en 
doen. Om goed in Nederland de weg te kun-
nen vinden, hebben de vrouwen een stevige 
basis nodig. Een basis waarin zij antwoorden 
krijgen op zaken, die voor ons normaal en van-
zelfsprekend zijn. Een basis waarin zij hun stem 
durven laten horen en waarin de opvoedrela-
tie helder is en blijft. Want hoe ga je als ouder 
om met een kind dat taalvaardiger is dan jijzelf?

Veiligheid en vertrouwen
Om migrantenvrouwen te laten groeien in hun 
eigen omgeving, moeten de randvoorwaarden 
op orde zijn. We hebben hierbij nadrukkelijke 
aandacht voor het opbouwen van vertrou-
wen en veiligheid. Een van de Yalla!Coaches 
heet Leila. Met haar migratieachtergrond geeft 
Leila als Yalla!Coach vertrouwen en herkenning, 
maar is zij ook vergelijkingsmateriaal voor de 
vrouwen. Leila heeft een voorbeeldrol en helpt 
de vrouwen daar waar mogelijk. Zij krijgt soms 
meer te horen dan de klantmanager van de 
gemeente Vught. Een andere voorwaarde is: 
blijf zo lokaal mogelijk, in je eigen dorp en in je 
eigen omgeving. Daarom zoeken we ook ver-
binding met lokale partijen. Hierdoor kunnen 

de migrantenvrouwen in hun eigen omgeving 
settelen, zich veilig voelen en hun weg vinden. 
We bouwen het langzaam op, zetten kleine 
stapjes en gaan niet te snel. 

Werelden bij elkaar brengen
Het is belangrijk dat de leefruimte van de vrou-
wen vergroot wordt. We willen ze vertrouwen 
geven om zelf stappen te ondernemen, een 
daginvulling te zoeken, zoals sport. Maar ook bv. 
iets te laten doen bij anderen waar zij goed in 
zijn, zoals haren vlechten. Daarom organiseren 
we 26 workshops, bijeenkomsten en excursies 
naar bijvoorbeeld de supermarkt, een winkel, 
de Rabobank en DePetrus. Er zijn genoeg 
lokale partners in Vught die de vrouwen kun-
nen helpen door hun verhaal te vertellen. 

Leren, doen en ontwikkelen
Omdat we vragen kregen over voeding, zijn 
we voor de coronacrisis samen met de vrou-
wen gaan lunchen. Op de kaart stonden 
Nederlandse producten, zoals blauwe bessen 
en pindakaas. Voor ons lekkere producten, 
maar de vrouwen hebben er maar weinig van 
gegeten. Zij vroegen zich af: Wat moet ik met 
deze producten? Wat kan ik ervan maken? De 
komende tijd staan er nog diverse bijeenkom-
sten op de planning. De migrantenvrouwen 
gaan zelf een bijeenkomst organiseren en 
verzorgen voor hun partner, kinderen, vrien-
dinnen en wethouder Heijboer. Er komen 
drie informele netwerkbijeenkomsten met 
Nederlandse vrouwen en rolmodellen van 
andere culturen en drie netwerkbijeenkom-
sten met werkgevers. En als laatste krijgen de 
vrouwen drie maanden een taalstage in een 
beschermde omgeving (bijvoorbeeld bij WSD). 
Zij leren dan meer over de werksetting en 
basisvaardigheden, zoals op tijd komen, boter-
hammen meenemen en omgaan met collega’s. 
Maar ook is het een mooie leerschool om je 
Nederlands te verbeteren.’ * 

* Wanneer deze activiteiten precies gaan plaats-
vinden, is afhankelijk van de maatregelen die 
genomen worden vanwege het coronavirus.

   Bezoekadres: Secr. van Rooijstraat 1, Vught. Tel. 073 65 80 680. Kijk ook op www.vught.nl       Gemeente Vught        @Vught       

Als gepensioneerde ben ik in september 
2017 begonnen als taalcoach. Ik wil anders-
taligen leren om op een goede manier 
in de Vughtse gemeenschap te integreren. 
Daarnaast vind ik de Nederlandse taal ont-
zettend interessant. Ik ben taalcoach geweest 
van jongere statushouders. We spraken en 
lazen veel en kletsten over het dagelijkse 
leven. Daarnaast gingen we vaak wandelen 
en bezochten we bijvoorbeeld de biblio-
theek en het Nationaal Monument Kamp 
Vught. De jongeren kregen meer zelfvertrou-
wen omdat zij de Nederlandse taal beter gin-
gen verstaan en spreken. Taalcoach zijn geeft 

mij een dankbaar en goed gevoel. Je krijgt 
begrip voor anderstaligen en je leert meer 
over een andere cultuur. 

Ik gun iedereen een baan, geluk, maar vooral 
om mee te kunnen doen in de samenleving. 
En dat is gelukt. De ene statushouder heeft 
een dienstverband en de andere volgt een 
mbo-opleiding. Mijn eerste taalmaatje heeft 
uiteindelijk een mooie functie bij een bouw-
bedrijf gekregen. Hij hoeft daardoor ook 
geen beroep meer te doen op huur- en zorg-
toeslag. Als taalcoach heb ik hier een bijdrage 
aan mogen leveren en daar ben ik trots op. 

TAALCOACH ZIJN GEEFT VOLDOENING

VLUCHTELINGENWERK VUGHT
VluchtelingenWerk Nederland komt op voor de rechten van vluchtelingen en helpt 
hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland. De gemeente Vught is 
de opdrachtgever van VluchtelingenWerk Vught. Mirjam Klasen is teamleider van 
VluchtelingenWerk Vught en VluchtelingenWerk ’s-Hertogenbosch.

Taken gemeente Vught vanaf juli 2021:
-  Geven van goede begeleiding aan de nieuwkomer vanaf het eerste moment van vestiging in Vught
-  Verder optimaliseren van de samenwerking met Vughtse organisaties. De nieuwe consulent inbur-
gering en integratie heeft hier een belangrijke rol in.

-  Een plan en inburgeringsaanbod op maat voor elke nieuwkomer
-  Het combineren van taallessen met (vrijwilligers) werk of stage: het leren van de taal door te doen 
-  Het actief begeleiden en ondersteunen van gezinsmigranten. Hieronder verstaan we de partner 

en kinderen van de buitenlandse werknemer die zich herenigen in Nederland.

DE NIEUWE WET INBURGERING 2021

VRIJWILLIGERS GEZOCHT
Hebt u interesse om bij VluchtelingenWerk te komen werken? Meldt u zich dan aan als vrij-
williger via www.vluchtelingenwerk.nl/zuidnederland/vluchtelingenwerk-vught. Vindt u het leuk 
om als taalcoach aan de slag te gaan en samen met een vluchteling de Nederlandse taal te 
oefenen, neem dan contact op met Welzijn Vught via tel 073 65 65 350 of info@welzijnvught.nl.

Mirjam: ‘Als teamleider VluchtelingenWerk 
Vught ben ik verantwoordelijk voor contac-
ten met de gemeente Vught en de consulent 
Inburgering en Integratie. We werken samen 
met onder andere Wegwijs+, Leergeld Vught, 
Vincentius Vught, Welzijn Vught, Charlotte van 
Beuningen woonstichting, diverse AZC en 
geestelijke gezondheidszorg. Maar ook met 
buren van de vluchteling, kinderopvang en 
scholen. En dat is heel belangrijk. Door goede 
werkafspraken te maken met alle instanties 
kunnen de vrijwilligers op een juiste manier 
gebruik maken van deze organisaties. Ik bege-
leid vrijwilligers en stagiaires en ben hun eerste 
aanspreekpunt. Om ervoor te zorgen dat de 
kennis van vrijwilligers actueel is en blijft, houd 
ik hen op de hoogte van intern en extern 
aanbod van opleidingen en cursussen. Ik coör-
dineer het inloopspreekuur en ben tijdens dit 
uur beschikbaar voor vragen van de spreekuur 
medewerker. Daarnaast heb ik regelmatig con-
tact met vluchtelingen.

Fietslessen & cursussen Eurowijzer
Sinds 2020 geeft VluchtelingenWerk ook fiets-
lessen aan vluchtelingen. In Nederland is fiet-
sen en mobiliteit erg belangrijk. Het maakt je 
wereld groter. Vandaar dat de gemeente ons 

gevraagd heeft nieuwkomers het fietsen aan te 
leren. Hiervoor werken we samen met MOVE 
Vught en andere organisaties in Vught. Corona 
bemoeilijkt het organiseren van het praktijkge-
deelte van deze lessen maar we kijken creatief 
naar hoe we nieuwkomers toch deze vaardig-
heid bij kunnen brengen.

De nieuwe wet beoogd dat nieuwkomers 
financieel zelfredzaam worden. Daarom bie-
den we sinds dit jaar in Vught ook cursussen 
Eurowijzer aan. Elke nieuwkomer krijgt indi-
viduele budgetondersteuning van hun coach 
bij VluchtelingenWerk. Deze cursus is erop 
gericht mensen wegwijs te maken in hun eigen 
administratie, het bijhouden van een huishoud-
boekje en de financiën in Nederland. Hiervoor 
gebruiken we een methodiek die we samen 
met het Nibud ontwikkeld hebben’. 

Ik ben taalcoach geworden om vele redenen. 
Ik heb interesse in de Nederlandse taal, werk 
graag samen met mensen uit andere culturen, 
kan mezelf inzetten voor een goed doel en 
lever een bijdrage bij de inburgering van 
anderstaligen. Ik word hier blij van en steek 
er zelf ook veel van op. Je snapt anderstaligen 
en hun cultuur beter. Vanaf april 2019 oefen 
ik samen met een moeder (32 jaar) van vier 
kinderen haar spreekvaardigheid. En dat gaat 

goed. We kletsen veel, zoals over gezond zijn 
en begrippen als koorts, keelpijn, verkoud-
heid, etc. En dat werpt zijn vruchten af. Toen 
zij bij de huisarts zat, kon zij het gesprek 
volgen en haar man en zoon verbeteren. We 
gaan regelmatig het dorp in en bezoeken 
dan winkels en de bibliotheek. Zo leert ze 
meer over Vught en hoe zij haar draai in de 
gemeenschap kan vinden. 

TAALCOACH: ‘KLETSEN OVER DAGELIJKSE 
DINGEN WERPT ZIJN VRUCHTEN AF’

De nieuwe wet Inburgering heeft als doel dat alle nieuwkomers met een inburge-
ringsplicht zo snel mogelijk Nederlands leren spreken en schrijven, meegaan doen 
in de samenleving en aan het werk gaan. De nieuwkomer blijft verantwoordelijk om 
binnen drie jaar aan de inburgeringsplicht te voldoen en doet dit op een niveau dat 
voor hem/haar passend is. Met de nieuwe wet, die ingaat vanaf juli 2021, krijgt de 
gemeente Vught meer regie over de inburgering. 

Ik ben taalcoach van vier mensen: een vrouw 
van 20, haar vader en een echtpaar van in 
de 40. Ik ben taalcoach geworden omdat ik 
anderstaligen graag help om in te burgeren. 
Ik wil dat zij slagen voor het staatsexamen 
en werk vinden. Dat zij kunnen participeren 
in de samenleving en gewoon gelukkig zijn. 
Tijdens het oefenen hebben we aandacht 
voor spreekvaardigheid, lezen, het inburge-
ringsexamen, de Nederlandse cultuur en 

instanties en onze regels. Uiteraard praten 
we ook over dingen die ons bezig houden. 
Na maanden oefenen, merk ik dat ze alle 
vier meer zelfvertrouwen krijgen omdat zij 
de Nederlandse taal beter spreken en ver-
staan. Maar ook hun kennis over Nederland 
is vergroot.
In 2012 ben ik begonnen als taalcoach. Je 
leert veel van een andere cultuur. Het is 
dankbaar werk. 

TAALCOACH: ‘GEWOON GELUKKIG ZIJN DAT 
WIL TOCH IEDEREEN’


