
,,Meedenkers zijn de wegwijzers in het doolhof dat zorgland heet", omschrijft Mirnou 

Grootswagers. Om het concreet te maken, schetst ze de situatie van iemand die 

vanwege lichamelijk omstandigheden zijn huishouden niet meer kan doen. ,,Er zijn 

allerlei regelingen voor huishoudelijke hulp. Die kun je aanvragen bij de gemeente, 

maar dan moet je wel kunnen verantwoorden waarom je het niet zelf kunt en dat 

niemand in je omgeving is die je kan helpen.”  

 

 

Waar klop je aan? 
Maar waar begin je dan, bij wie klop je aan? En hoe kom je bij de juiste instantie 

terecht? ,,Als meedenkers kunnen we helpen jouw vraag op de juiste manier te 

stellen”, aldus Grootswagers. Een andere casus: iemand heeft een vervoersprobleem en 

denkt dat hij een rolstoel nodig heeft. ,,Maar misschien is deze persoon al geholpen 

met een aanpassing van zijn fiets. We gaan niet de oplossing geven maar kijken wie 

jou kan helpen met je probleem.”  

Het contact tussen meedenker en cliënt is kortstondig, hooguit vijf á zes gesprekken. 

Grootswagers: ,,Dan is het de bedoeling dat iemand in het netwerk of een professional 

de hulpvraag oppakt.” 

 

 

 
Geslaagde Els Aarts  - Engbers 

 

Eerste lichting klaar, twee gestart 

Ze behoort tot de eerste lichting meedenkers in Tilburg. Maandag kregen ze van 

wethouder Rolph Dols hun certificaat uitgereikt in de LocHal. ,,Jullie werk is enorm 

van belang", aldus Dols. ,,In Tilburg vinden we het belangrijk dat iedereen die dat 



nodig heeft passende ondersteuning krijgt. Of het nu gaat om zorg, jeugdhulp of werk 

en inkomen.” 

 

 
Geslaagde Ria Monsieurs – Smith 

 

 



80 aanvragen 

Dat er behoefte is aan hun inzet, blijkt uit de gemeentelijke cijfers. Sinds januari 

kwamen er ruim tachtig aanvragen binnen van inwoners die graag hulp willen. Een 

tweede groep meedenkers is aan de opleiding gestart.  

In het project werken onder meer de KBO, TOG, Sociale Raad Tilburg, Zorgbelang 

Brabant, UWV, Werk & Inkomen, MEE en ContourdeTwern samen. Wie hulp van een 

meedenker nodig heeft of zelf de opleiding wil volgen kan terecht bij 

ContourdeTwern. 
--  

Met vriendelijke groet, 
Ria Monsieurs-Smith, 

secretaris KBO Kring Tilburg 

Tel.: 06-46244027 
Website: KBO Kring Tilburg  

Facebook  
 

https://www.t-helpt.nl/detail/meedenker-helpt-je-bij-het-regelen-van-ondersteuning/
https://www.t-helpt.nl/detail/meedenker-helpt-je-bij-het-regelen-van-ondersteuning/
http://www.kbo-brabant.nl/grouppage.php?action=view&Groep_Id=26
https://www.facebook.com/KBOKringTilburg/?ref=bookmarks

