Overlegplatform Participatie De Kempen
Werkdocument (vastgesteld op 21 maart 2022)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inleiding
Op Kempenniveau wordt samengewerkt door de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De
Mierden in het participatiebedrijf Kempenplus. Hierbij wordt uitvoering gegeven aan de
Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening. De gemeente Oirschot werkt op andere
onderdelen van het sociaal domein samen met de vier genoemde Kempengemeenten en worden
daarom meegenomen in cc van dit overlegplatform. Zij zullen desgewenst op ad hoc basis aan dit
overleg deelnemen.
Adviesraden sociaal domein en platforms voor gehandicapten in de Kempen hebben inmiddels op
Kempenniveau uitvoerig overleg met elkaar gehad. Wij willen komen tot een structurele opzet van
een platform voor overleg over het verder vorm en invulling geven aan de uitvoering van de
Participatiewet en de visie en strategie van het Participatiebedrijf in de Kempen.
De doelstelling, werkzaamheden en werkwijze zijn deels overgenomen van andere regio’s waar
succesvol regionaal wordt samengewerkt (o.a. regio Haaglanden). Onlangs (24 feb 2022) hield onze
landelijke Koepel Adviesraden Sociaal Domein een expertmeeting over regionaal samenwerken en
ook de leervolle lessen hieruit zijn meegenomen.
Dit document is besproken op de startbijeenkomst van 21 maart 2022. Het geldt als voorlopig
werkdocument en geeft enige richting aan de doelstelling en de wijze van samenwerken. Over een
jaar evalueren de werkwijze zoals deze min of meer organisch zal vormkrijgen en bezien we alsdan
wat we daarvan gaan vastleggen.
Kern van de samenwerking
Wij willen een overlegplatform zijn waarbij de aangesloten adviesraden en platforms informatie
krijgen (ook uit andere regio’s en andere organisaties) en met elkaar discussiëren over
ontwikkelingen op het terrein van de Participatiewet en het Participatiebedrijf. Met als doel dat:
• in die discussies wordt gezocht naar gezamenlijkheid;
• waar gezamenlijk consensus over is, dit als regionaal preadvies wordt genoteerd en
vervolgens is het aan de afzonderlijke adviesraden en platforms is om een eigen standpunt te
bepalen.
We streven er naar dat in het uiteindelijk advies dat de aangesloten partners uitbrengen aan hun
eigen gemeente vermeld zal worden waarin en waarom men afwijkt van het regionaal preadvies.
Gezamenlijke werkzaamheden
Wij willen als toekomstig overlegplatform actief zijn op vier fronten:
• informatie ophalen over ontwikkelingen op het brede terrein van de Participatiewet en het
Participatiebedrijf in de Kempen maar ook daarbuiten;
• met elkaar discussiëren over de mogelijke gevolgen van ontwikkelingen zowel regionaal als
landelijk. Hierbij kunnen wij desgewenst bestuurders en ambtenaren uitnodigen;
• middels het platform vormgeven aan onze participerende rol bij de beleidsvoorbereiding,
beleidsuitvoering en beleidsevaluatie van de Participatiewet in het algemeen die van het
participatiebedrijf in het bijzonder;
• het vervullen, via de afgevaardigde vertegenwoordigers, van een informerende en
adviserende rol voor de aangesloten organisaties van dit overleg.

Werkwijze
Vanuit ons georganiseerd verband vertegenwoordigen wij een grote groep betrokkenen en
ervaringsdeskundigen. De werkwijze van het overleg is als volgt:
• twee vertegenwoordigers/afgevaardigden per gemeente namens platformen voor
gehandicapten en adviesraden sociaal domein;
• een structureel gepland vier keer per jaar overleg en zo veel vaker als noodzakelijk is om tot
adequate advisering te komen;
• de twee vertegenwoordigers van Bergeijk zullen gedurende het eerste jaar het voorzitterschap
en secretariaat op zich nemen;
• vergaderlocatie in het eerste jaar is het Aquinohuis in Bergeijk;
• na een jaar werken evalueren we de werkwijze, bepalen we wie in het tweede jaar het
voorzitterschap en secretariaat vervullen alsmede wat de vergaderlocatie gaat worden.
Inhoud
We verwachten dat we met dit gremium een positieve bijdrage gaan leveren aan het tot stand
komen van een goed geïnformeerd en slagvaardig overleg, dat de aangesloten adviesraden en
platforms van gedegen advies voorziet. Voor dit jaar zijn de volgende thema’s als relevant
aangemerkt: participatie, sociale werkplaats, armoede, vluchtelingen, laaggeletterdheid en VNverdrag m.b.t. inclusie.
Deelnemers
Aan dit overleg nemen deel:
•
•

De Adviesraad Sociaal Domein Bergeijk: voorzitter, Ab Czech
abczech1952@gmail.com
De Adviesraad Sociaal Domein Bergeijk: secretaris Matthieu Jansen
m.jansen102@upcmail.nl

•

Het Platform Gehandicapten Bladel: secretaris, Astrid Oomens
am.oomens@gmail.com

•
•

De Adviesraad Sociaal Domein Eersel: voorzitter Leon Caers
lcaers@live.nl
Het Platform voor mensen met een beperking Eersel: lid, Jan van Engeland
janvanengeland@telfort.nl

•

Het Gehandicapten Platform Reusel-De Mierden: voorzitter, Ans Verdonschot

a.verdonschot@wxs.nl
Afschriften van ons overleg gaan naar:
• Adviesraad Zorg en samenleving Oirschot, voorzitter, Jan van Lieverloo
janvanlieverloo@gmail.com
• Adviesraad Zorg en samenleving Oirschot, vice-voorzitter, Raf Daenen
daenenraf@gmail.com
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