Participatie en participatiebedrijf en de rol van ASD en PMB
Vrijdag 7 februari 2020
Op maandag 3 februari 2020 hebben we gesproken met wethouder Erik Beex en Rik Voorbij
(beleidsmedewerker WMO en Participatie), beiden van de gemeente Eersel.
Op vrijdag 7 februari 2020 hebben we gesproken met François Baudoin van KempenPlus in Bladel.
Al onze gesprekspartners delen de mening dat ‘participatie’ en ‘inclusie’ dicht tegen elkaar liggen.
Om tot succes te komen is een integrale aanpak gewenst. We realiseren ons dat er nog veel slagen
te maken zijn, voor dit werkelijkheid is.
We vernemen dat KempenPlus naast een cliëntenraad ook een ‘opinieraad’ wil gaan formeren.
Deze opinieraad geeft (vrijblijvende) adviezen aan de voorkant van het proces.
Directeur François Baudoin verwacht de kick-off bijeenkomst van de opinieraad in maart 2020 te
houden. Hij houdt ons op de hoogte.
Rol en taken van de opinieraad worden bij de kick-off besproken.
Momenteel worden per gemeente in het werkgebied van KempenPlus ‘gebiedsteams’ ingericht. Deze
teams vormen de frontoffice tussen, in ons geval, inwoners van de gemeente Eersel en KempenPlus.
We krijgen de namen door van de leden van het gebiedsteam Eersel.
De frontoffice komt waarschijnlijk in de Muzenval te zitten.
We gaan in overleg met de verantwoordelijken van TalentPlus. Dat trainingsprogramma van 6 weken
begeleidt mensen in een uitkeringssituatie naar betaald werk of vrijwilligerswerk. Ook hier gaan we
een adviserende rol invullen.
We stellen de volgende uitgangspunten voor aan de ASD en PMB:
- In de nieuwe opinieraad van KempenPlus neemt 1 lid plaats namens de ASD en 1 lid namens
PMB.
- Participatie en inclusie vragen om een integrale aanpak, met aan de kant van de gemeente 1
contactpersoon die het gehele speelveld overziet.
- Participatie is breder dan KempenPlus, er zijn veel meer stakeholders.
Met vriendelijke groet,

Leon Caers en Jos Schuybroek

