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Aan de directie van de GRSK en WVK- groep
t.a.v. de heer B. Cerutti, directeur GRSK en
de heer W. Schreuders, interim directeur WVK-groep

Eersel, 30 mei 2018
Betreft: advies inzake aspecten van de vorming van het Participatiebedrijf

Mijne heren,
De gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel De Mierden hebben de besturen van GRSK en WVK
ISD-De Kempen- groep gevraagd een bedrijfsplan op te stellen voor de uitvoering van de
Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening. U hebt ons gevraagd op dit bedrijfsplan advies uit
te brengen dat met name gericht is op het ontwikkelen en uitbouwen van het dienstverleningsconcept.
Na de voorlichtingsavond op 25 april jl. was de heer Schreuder bereid het bedrijfsplan in een
vooroverleg nog eens toe te lichten. Hij benadrukte dat door een gezonde financiële basis en een
eigen “Kempische’ infrastructuur de vorming van een participatiebedrijf met ISD en WVK mogelijk is,
waarbij ‘de mensen’ centraal moeten staan en dat screening en het ‘kennen’ van cliënten de
belangrijkste succesfactoren van het participatiebedrijf worden.
Allereerst spreken wij onze waardering uit voor de opbouw en onderbouwing van dit bedrijfsplan en
de behandeling van de problematiek.
Het vergt een grote inspanning om de menselijke factor te implementeren. Het is de rol van de ASD
om de vinger aan de pols te houden en mee te denken bij de uitvoering van het beleid. Worden de
beleidsdoelen in dit bedrijf behaald?
Daarom is het van het allergrootste belang dat regelmatig wordt gerapporteerd en meetbare
doelen worden gesteld. Denk daarbij vooral aan de kwetsbare groepen. Een rapportage van het
klachtenbureau is essentieel.
Het is aan de gemeenten om de onafhankelijkheid te borgen. Is er voldoende aandacht voor de
onafhankelijke cliëntondersteuning?
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Als onderdeel van het sociale domein vraagt de uitvoering van de participatiewet een goede
communicatie met andere geledingen en een groot netwerk. Contacten met jeugdzorg en
organisaties voor mensen met een beperking zijn onmisbaar. Inzet van ervaringsdeskundigen zal van
toegevoegde waarde zijn. Wij vragen ook aandacht voor de vrijwilligers: mensen kunnen beter
participeren als ze eerder worden ingezet. Dat geldt ook voor de statushouders.
Bij de integrale advisering over het sociale domein heeft onze raad een signaleringsfunctie, ook naar
de gemeente toe. Die maken we graag concreet met een jaarlijkse evaluatie van uw rapportage in
onze adviesraad.
Wij vertrouwen erop u met dit advies van dienst te zijn geweest.
Met hartelijke groet,
Namens de Adviesraad Sociaal Domein Eersel
J. Sanderse, lid
R. Castelijns, secretaris
Kopie verzonden aan het college van B&W te Eersel.
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