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Periodiek  kijkt de fractie van Combinatie95 even terug op de afgelopen periode. U leest welke 

onderwerpen besproken zijn in de gemeenteraad en/of commissie en welke standpunten we 

ingenomen hebben. Maar ook andere onderwerpen die te maken hebben met Combinatie95 

komen aan bod. Alles gecombineerd in één nieuwsbrief. Reacties? Graag zelfs! Dat kan via het 

betreffende fractielid dat genoemd is bij het artikel. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Combinatie95  bezoekt  WSD 
Bezoek aan WSD  

Op maandag 20 augustus werd de partijvergadering op locatie gehouden. Deze keer waren we te gast bij 

de WSD op de Schouwrooij in Boxtel. Het was een drukbezochte avond met meer dan 30 aanwezigen. 

Rob Vorstenbosch, directeur Sociale en Economische Zaken, gaf uitleg over  de missie van de WSD: het 

ontwikkelen van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt naar zo regulier mogelijk werk. Door 

uitvoering te geven aan de Wsw, WWB re-integratie en UWV trajecten tracht ze haar missie uit te 

voeren. 

 

Al bijna 60 jaar is de WSD actief in 

11 gemeenten in onze regio. Ze 

bedient 2200 medewerkers, waarvan 

450 uit Boxtel. Een aantal van deze 

mensen krijgt een beschutte baan 

binnen, anderen werken op locatie. 

Het uiteindelijke doel is een zo 

regulier mogelijke baan. Helaas is 

dat niet voor iedereen mogelijk.  In 

een bedrijfsfilm werd duidelijk  hoe 

werk  bijdraagt aan een zinvolle 

dagbesteding en als verrijking van 

het leven wordt ervaren. 

 

 

Om de mensen nog meer kansen te bieden wordt ook scholing aangeboden door de WSD academie. 

Kortom, de WSD is een moderne organisatie met veel expertise. 

 

De actuele ontwikkelingen geven reden tot bezorgdheid. Een  forse bezuiniging door de rijksoverheid op 

het budget WSD kon in 2011 nog worden opgevangen.  

Gelukkig is de Wet Werken naar Vermogen  vervallen en ging ook de bezuiniging 2013 op WSW niet 

door.  Maar waarschijnlijk zal na de verkiezingen de Wet Werken naar Vermogen in een aangepaste 

vorm ingevoerd worden. Ook de grote veranderingen m.b.t. Jeugdzorg en AWBZ gaan drukken op de 

gemeentebegroting. Dit alles dwingt tot het maken van keuzes, zowel door de gemeente als door de 

WSD.  

Rob Vorstenbosch en algemeen directeur Jan Simons maakten duidelijk dat de WSD  haar 

verantwoordelijkheid neemt en zelf actief aan de slag gaat. Beiden beantwoordden diverse vragen. 

Tot slot werd nog een kort bezoek gebracht aan een van de werkruimtes. Helaas werd er niet gewerkt 

maar kregen we toch een goede indruk van de werkzaamheden. 

Voor meer informatie kun je terecht bij  Ineke van Giersbergen:   fvgiersbergen@online.nl  

 



 Contactdag 2012 Combinatie95  
 

Op zaterdag 8 september organiseerde Combinatie 95 haar jaarlijkse contactdag. Na ontvangst met koffie en een 

Liempdenaartje bij Ineke en Frans van Giersbergen togen we met circa 40 personen naar Kasteel Stapelen waar 

Ger van den Oetelaar een uiteenzetting gaf over de betekenis van de Karthuizers en de rol die zijn voorvaderen 

daarin gespeeld hebben. Daarna fietsten we naar Ine en Leo Peijnenburg in de Savendonksestraat, waar in het 

kader van de Boomplantdag de schooljeugd van Liempde en Olland vlechtheggen heeft aangelegd. De Karthuizer 

wijntjes en biertjes lieten zich goed smaken. Vervolgens ging de tocht naar de Kei, bij de Hoef in Olland. Volgens 

Ger een van de plaatsen waar het Karthuizerklooster gestaan kan hebben. Hier kregen we bezoek van de 

Woudgraaf, die verhaalde over de dramatische avonturen van een van zijn voorgangers. 

Terug naar Kasteren genoten we van de barbecue en van de mooie omgeving. Nog een hele avond om gezellig bij 

te praten en de politiek nog eens op een andere manier onder de loep te nemen. Organisatie bedankt! 

 

Kees Quinten 
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