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Eersel, 4 juni 2019
Betreft: advies advisering Participatiebedrijf

Geacht college,
Op 16 april 2019 werden we, samen met een delegatie van het Platform voor Mensen met een
Beperking, hartelijk ontvangen in Bladel door de beoogd directeur van het nieuw op te richten
Participatiebedrijf, de heer F. Baudoin.
In een plezierig overleg werden we geïnformeerd over de opzet van het nieuwe Participatiebedrijf en
de stand van zaken tot dan toe. Per 1 juli zal het bedrijf van start gaan.
In de nieuwe structuur heeft men een cliëntgericht traject voor ogen, met het recht te acteren boven
de taakstelling. Met het Talent Plus programma worden cliënten (met een uitkering) voorbereid op
een toekomst met een baan. De heer J. Schuybroek, lid van onze raad, en de heer Baudoin hebben al
contact over mogelijke samenwerking in Talent Plus.
Tijdens ons gesprek met de heer Baudoin kwam ook de advisering aan de orde. De integrale
advisering van de ASD omvat immers de drie decentralisaties: de Jeugdwet, de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) én de Participatiewet.
Op 30 mei 2018 bracht onze raad reeds advies uit ‘inzake aspecten van de vorming van het
Participatiebedrijf’. Zie in de bijlage ‘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’.
De ASD wil nu uitdrukkelijk pro actief betrokken worden en in het kader van het thema
toegankelijkheid vanuit de verschillende invalshoeken kijken naar het Participatiebedrijf.
Daarom gaan wij graag met u in gesprek over de rol die de ASD kan spelen in de advisering van het
Participatiebedrijf.
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Tevens vernamen wij tijdens bovengenoemd overleg dat de financiële reserves die de WVK had en
die nu terugvloeien naar de gemeenten, niet zijn geoormerkt. Onze raad wil u hierbij nadrukkelijk
adviseren om deze vrijkomende financiële middelen in te zetten voor het Sociaal Domein!
We zien uw reactie op ons (ongevraagd) advies met belangstelling tegemoet.
Met hartelijke groet,
Namens de Adviesraad Sociaal Domein Eersel
J. Schuybroek, lid
P. Bunnik, voorzitter
R. Castelijns, secretaris
Bijlagen:
- Advies inzake vorming Participatiebedrijf d.d. 30-5-2018
- Kort verslag overleg met de heer F. Baudoin op 16-4-2019
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