
 
 
 
Veghel, 19 mei 2017 
 
 
Geacht College, 
 
Op 10 mei jl. zijn we, in aanwezigheid van wethouder Roozendaal en de heer G. Hagoort, 
geïnformeerd over de plannen m.b.t. de toekomst van de WSD binnen het werkgebied 
van Meierijstad. 
Aan de ASD Meierijstad, in het bijzonder aan de kennisgroepen Participatie en WMO, is 
gevraagd op korte termijn advies uit te brengen.  Ondanks de korte tijd waarin e.e.a. 
verwacht werd is er binnen de beide kennisgroepen  uitgebreid gesproken over de 
voorliggende plannen. 
Dat heeft geleid tot de volgende conclusies en/of opmerkingen: 
 
-De beide kennisgroepen hebben met belangstelling kennis genomen van het plan om te 
komen tot een coöperatie in de vorm van een participatiebedrijf. 
 
-De ASD Meierijstad vindt het positief om in te zetten op het algemeen belang en 
onderschrijft dat met het inzetten van budgetten ,met blijkbaar een onvermijdelijke 
korting ,gestreefd wordt naar het maximaal haalbare onder het motto : “iedereen doet 
mee”. 
 
- Het gegeven dat de regie volledig bij de gemeente blijft wat betreft klant, beleid, 
uitvoering en financiering stemt tot tevredenheid evenals het feit dat de gemeente de 
verplichting op zich neemt voldoende menskracht en werk voorhanden is om de WSD in 
stand te houden 
 
-Het zogenaamde IKEA-model; dat inhoudt dat de klant kan halen wat het meest bij 
hem/haar past en voorziet in de wensen/behoeften van die klant wordt door ons 
onderschreven. 
 
-Positief vinden we het feit dat de doelgroep met een loonwaarde tot 80% van de 
gemeente een 100% garantie krijgt op werk en/of dagbesteding om volwaardig te 
kunnen participeren in zijn of haar omgeving. 
Wel vragen we aandacht voor de groep met meer dan 80% loonwaarde die niet 
geholpen kan worden door de WSD. Ook zij moet in beeld blijven en de mogelijkheid 
krijgen middels dagbesteding te kunnen participeren. 
 
-De ASD Meierijstad is positief over de insteek van de gemeente en betrokkenen 
(WSD/UWV/Gemeente/Werkgevers) om te komen tot een werkgevers-servicepunt 
waar werk ingebracht kan worden en er gekeken wordt wie dit werk kan gaan doen, 
met name de combinatie van partijen kan bijdragen om het initiatief tot een succes te 
maken 
 



 
Een tweetal aandachtpunten; 
 
Bij de ontwikkeling van het Participatiebedrijf wordt een belangrijke plaats ingeruimd 
voor preventieve /innovatieve programma’s op zowel fysiek als psychosociaal gebied, te 
denken valt aan onderwijs, fysieke en geestelijke gezondheid, mobility monitoring etc. 
Een goede opzet van informatiepunten en communicatie zal zorgvuldig en correct 
moeten gebeuren. 
 
Een tweede aandachtspunt ziet de ASD Meierijstad in de financiering en participatie van 
de betrokken gemeenten en de daarbij behorend ondersteuning van het project. Wij 
vragen een volledig inzet van uw College om dit project te laten slagen. 
 
Tenslotte willen beide kennisgroepen WMO en Participatie, en dus de ASD Meierijstad, 
betrokken blijven en willen graag het pilotproces op de voet volgen. Wij vragen U om het 
inbouwen van tussentijdse evaluatiemomenten en deze te bespreken. 
 
 
Alles overwegende brengt de ASD Meierijstad een positief advies uit aan het College van 
Meierijstad  over het voorgenomen initiatief om samen met de WSD een soort van 
coöperatie op te zetten in de vorm van een Participatiebedrijf binnen het werkgebied van 
de WSD. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Pieter H.F.M. van Dieperbeek 
 
Voorzitter ASD Meierijstad 
 
 


