Overlegplatform Participatie De Kempen
Verslag 1ste bijeenkomst Overlegplatform Participatie De Kempen op maandag 21 maart 2022 van
19.00 – 21.00 uur in het Aquinohuis, Dokter Rauppstraat 52, 5571 PH, Bergeijk

Aanwezig:
•
•
•
•
•
•

Ab Czech,
Matthieu Jansen,
Astrid Oomens,
Leon Caers,
Jan van Engeland,
Ans Verdonschot,

voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Bergeijk
secretaris Adviesraad Sociaal Domein Bergeijk
secretaris het Platform Gehandicapten Bladel
voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Eersel
lid het Platform voor mensen met een beperking Eersel
voorzitter het Gehandicapten Platform Reusel-De Mierden

1. Opening door de voorzitter Ab Czech
Ab doet kort verslag van zijn bezoek aan de ASD van Bladel. Deze heeft te kennen gegeven
geen interesse te hebben aan deelname aan dit overleg.
De Adviesraad Zorg en samenleving Oirschot is al eerder afgehaakt vanwege hun
verbondenheid met een ander participatiebedrijf (WSD groep Boxtel). Oirschot wil wel graag
op de hoogte gehouden worden van ons overleg.
2. Rondje voorstellen
De aanwezigen stellen zichzelf kort voor en geven aan wat hun persoonlijke betrokkenheid is
en motivatie om deel te nemen aan dit overleg. We stellen vast dat dit overleg geen
vertegenwoordiging is van louter adviesraden, maar ook van diverse gehandicapten
platforms.
3. Bespreken en vaststellen startdocument
Dit overleg is dus m.n. bedoeld voor onderwerpen uit de Participatiewet (geen WMO en
Jeugdwet), maar dat is meer dan alleen het participatiebedrijf, ook onder andere
inburgering, armoedebeleid en vrijwilligerswerk.
Er is discussie over de naamgeving van dit overlegplatform. Het woordje wet (uit
participatiewet) kan worden weggelaten. Vervolgens moet duidelijk gemaakt worden wat
allemaal onder die wet valt.
Er ontstaat consensus over de naam: Overlegplatform Participatie De Kempen
Onze doelgroep: kwetsbare burgers in De Kempen.
Participatie kunnen we uitleggen als de doelgroep mensen die het moeilijk vinden om deel te
nemen aan (onderdelen van) onze samenleving.
De suggestie wordt gedaan om onze visiestukken en activiteitenplannen onderling uit te
wisselen. Ook bij de landelijke koepelorganisaties: Vereniging voor inclusieve arbeidsmarkt:
Cedris, www.koepeladviesradensociaaldomein.nl en www.divosa.nl is veel informatie te
vinden.
Platforms gehandicapten adviseren geen colleges en gemeenteraden. Formeel loopt het dus
via de lokale ASD. Is het nodig om (naast de uitvoering) ook mee te denken over de visie en
strategie van de samenwerkende gemeenten?

Het antwoord is ja, omdat we wel inzicht in de hele beleidscyclus nodig hebben om mee te
kunnen denken. Dat kritisch meedenken doen we vanuit cliëntperspectief en
burgerparticipatie.
Er is een diversiteit in werkwijzen in de aangesloten adviesraden. Eersel werkt met
commissies (jeugd/ouderen/participatie/wmo) en Bergeijk met portefeuillehouders. Beide
beogen op deze manier het werk te verdelen en ervaringsdeskundigheid te kunnen inzetten
en betrekken bij de advisering.
We stellen vast dat het uitwisselen van onze werkwijzen leerzaam is voor allen en de moeite
waard. Ook constateren we dat een gezamenlijk advies meerwaarde heeft. Het is in ieder
geval eenduidiger, efficiënter en sterker!
We concluderen dat dit overlegplatform het best concreet kan beginnen met een aantal
actuele thema’s om deze later eventueel uit te werken in visies. Dus van concreet naar
abstract i.p.v. andersom, daarom stellen nu niet het voorliggend startdocument vast, maar
beschouwen we het als een voorlopig werkdocument. Over een jaar kunnen we dan bij een
evaluatie een en ander bijstellen op basis van opgedane ervaring.
4. Inventarisatie van de belangrijkste onderwerpen voor 2022
De volgende thema’s worden genoemd:
• Participatiebedrijf KempenPlus
• Vluchtelingen
• Laaggeletterdheid
• Armoedebeleid
We spreken verder af om met elkaar te delen als we interessante informatie tegenkomen
over bovenstaande thema’s.
5. Programma volgende bijeenkomst
Voor de volgende bijeenkomst willen we de directeur van KempenPlus, Dhr. François
Baudoin uitnodigen. Als een van de concrete onderwerpen willen we de beschutte
werkplekken aan de orde stellen. De suggestie wordt gedaan om de bijeenkomst in het
participatiebedrijf te organiseren.
6. Vaststellen van een vergaderplanning voor 2022
We spreken een voorlopige vergaderfrequentie af van 5 bijeenkomsten per jaar. Bij voorkeur
de bijeenkomsten plannen op maandagmiddagen (van 15.00 – 17.00 uur).
Voorstel:
• Bijeenkomst 2: maandag 16 of 23 mei 2022
Locatie: KempenPlus Bladel
• Bijeenkomst 3: maandag 4 juli 2022
Locatie: Aquinohuis Bergeijk
• Bijeenkomst 4: maandag 19 of 26 september 2022
Locatie: Aquinohuis Bergeijk
• Bijeenkomst 5: maandag 28 november 2022
Locatie: Aquinohuis Bergeijk
7. Inventarisatie overige punten
Als overige aandachtspunten worden nog genoemd:

•

•
•

De Omgevingswet is een belangrijk thema. Wellicht ongevraagd adviseren hierover,
omdat er weinig aandacht is geweest voor aanpassingen/inclusie/participatie. Vooral
de bewustwording hiervan is uitermate belangrijk.
Jan tipt een voormalig huisarts die goede info heeft over deelgroepen binnen
mensen met een geestelijke beperking.
Dorpsondersteuners betrekken / bevragen / uitnodigen. Zij functioneren vaak als
verbinder tussen burger, zorgaanbieder en overheid.

8. Inventarisatie agendapunten volgende bijeenkomst
• Bezoek aan KempenPlus en gesprek met directeur F. Baudoin.
• Wie nog punten weet voor de volgende bijeenkomst; deze graag bij de secretaris
aanleveren.
9. Rondvraag
Bij volgende bijeenkomsten graag vooraf achtergrondinformatie meesturen (met de agenda).
(zie ook onder 6).
10. Sluiting.
Om 20.35 uur sluit de voorzitter de vergadering.
Matthieu Jansen, secretaris
m.jansen102@upcmail.com
06 3069 8570

