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Ons nieuwe participatiebedrijf
WVK-groep en een deel van ISD de Kempen worden waarschijnlijk samengevoegd. De nieuwe
organisatie is verantwoordelijk voor de uitvoeren van de Participatiewet en de Wet Sociale
Werkvoorziening in de Kempen. Of het daadwerkelijk doorgaat, is nog afhankelijk van politieke
besluitvorming.
Waarom doen we dit?
Sinds 2015 is er nieuwe wetgeving. De Participatiewet is ingevoerd en de Wet Sociale
Werkvoorziening is gewijzigd. De verantwoordelijk van de gemeenten is toegenomen, maar het
budget is minder geworden. Daarom moeten we dingen anders gaan organiseren. Het doel is om ook
in de toekomst alles goed te kunnen blijven doen voor onze medewerkers, cliënten en
opdrachtgevers.
Wat is het doel van het Participatiebedrijf?
Binnen de nieuwe organisatie staat het belang van mensen op nummer 1. We helpen medewerkers
en cliënten om te doen waar ze goed in zijn. En we zorgen ervoor dat iedereen werk heeft op een
andere manier mee doet. Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen talenten heeft.
Doel is om voor iedereen werk te vinden bij werkgevers. Als dit (nog) niet kan, hebben we zelf werk
in een veilige omgeving. Ook zijn er mogelijkheden voor vrijwilligerswerk of (arbeidsmatige)
dagbesteding. Onze slogan is: Iedereen werkt mee.
Wat willen we bereiken voor:
 Cliënten:
niemand zit thuis, wordt vergeten of doet niet meer mee.
 Medewerkers: kunnen zich in een beschutte omgeving ontwikkelen en eventueel de stap
zetten naar regulier werk.
 Bedrijven:
krijgen goede medewerkers en ondersteuning.
Wat betekent dit voor de medewerkers?
Voor de Wsw-medewerkers verandert er niets. Zij hebben een baangarantie. Misschien gaan er wel
een paar zaken anders tijdens het werk. Bijvoorbeeld een andere werkplek. Maar nu gebeurt dit ook
af en toe. Dit heeft niets met het nieuwe Participatiebedrijf te maken.
De reguliere medewerkers behouden daar waar mogelijk hun huidige baan. Een paar mensen krijgen
een andere functie. Niemand verliest zijn baan door de vorming van het Participatiebedrijf.
Wat betekent dit voor cliënten?
Iedereen die een uitkering heeft, houdt deze. Maar een uitkering is bedoeld als een tijdelijk inkomen.
Het doel is dat je snel (weer) werk vindt en dat je zelf een inkomen verdient. En als werk (nog) niet
haalbaar is helpen we je passende activiteiten te vinden. Hier gaan we je bij helpen. Dat doen we
graag goed. En daarom willen we je eerst leren kennen. Daarom hebben we het trainingsprogramma
TalentPlus ontwikkeld. De cliënten krijgen hiervoor een uitnodiging.
Wat betekent dit voor opdrachtgevers?

Ook voor de opdrachtgevers verandert er weinig. Zij behouden hun vaste contactpersonen. Wat wel
verandert, is dat we straks nog beter in staat zijn om voldoende goede medewerkers te bieden.
Wanneer gaat het veranderen?
Het Participatiebedrijf zal waarschijnlijk uiterlijk 1 juli 2019 van start gaan.
Heb je nog vragen?
Als je nog vragen hebt, stuur dan een e-mail naar info@wvk-groep.nl. Je krijgt snel antwoord.

